
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่  1 ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕63   

วันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

************************* 

ผู้มาประชุม    12   คน    ผู้ไม่มาประชุม   -    คน 
 
ผู้มาประชุม 
1. นายศรีทูล      ใจปินตา     ประธานสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  
2. นายบุญเลื่อน ไชยมูล  รองประธานสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  
3. นางสังข์วาลย์     ทิพย์บุญเรือง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปงยางคก   
4. นายสุเทพ     ไชยวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก   เขต  1 
5. นายทวีป     กันธิสา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก    เขต  1 
6. นายจักรกฤษณ์    ดีสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก    เขต  1 
7. นายสิทธิศักดิ์ สัญญะเข่ือน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก    เขต  1 
8. นายพิสูจน์    ปันธิยะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก   เขต  1 
9. นายมานะ      นันตา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก    เขต  2 
10. นายบุญเชียร     สุภาวรรณ        สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก   เขต  2 
11. นายสมิท        อินถา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก   เขต  2 
12. นายสังข์ทอง      ตั๋นตุ้ย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก   เขต  2  

ผู้เข้าร่วมประชุม  13  คน 
1. นายย้าย  ฮาวคําฟู  นายกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  
2. นายอุบล  สันศรีธิ  รองนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  
3. นายเจนณรงค์   ไชยวัง   รองนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคก 
4. นายเฉลิม  พรมศร  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  
5. นางสังวาลย์  จันมะโน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  
6. นายสุธรรม  กิติธนะ  ปลัดเทศบาล  
7. นางสังวาล  ทรายใจ  ผู้อํานวยการกองคลัง  
8. นายพฤทธิ์  เพ็งพิมพ์  ผู้อํานวยการกองช่าง  
9. นางวนิดา  เพชรกาศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
10. นางภัทรทิกา ใจปินตา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
11. นางภาวิณี  หม้อศรีใจ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
12. นางสาวผกาทิพย์ คันทาใจ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
13. นางสาวรุจิรดา ราชไชยา จ้างเหมาบริการ  
 

 
/ เปิดประชุม ... 



 ๒ 

เปิดประชุม   เวลา  09.๐๐  น. 

นางสังข์วาลย์  ทิพย์บุญเรือง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปงยางคก     

    อ่านประกาศสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 
เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ. 2563 

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕ 63   เมื่อวันจันทร์ที่  3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕ 63                  
ให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ. ๒๕ 63 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63  
ถึงวันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63   มีกําหนด ๓๐  วัน  นั้น 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖         
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ประกอบกับความในข้อ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  สมัยประชุมสามัญ      
สมัยที่สอง  ประจําปี พ.ศ. ๒๕ 63 ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕63 ถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน                   
พ.ศ. ๒๕63  มีกําหนด ๓๐  วัน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

  
            (ลงชื่อ) ศรีทูล  ใจปินตา  

    (นายศรีทูล  ใจปินตา) 
                                     ประธานสภาเทศบาลตาํบลปงยางคก  

    เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภาเทศบาล
ตําบลปงยางคก  กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัย ที่สอง ครั้งที่ 1  ประจําปี  
พ.ศ. ๒๕ 63 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล                   
ตําบลปงยางคก  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

 

 

/ ประธานสภาฯ ... 

 

 



 ๓ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก สมัย สา มัญ          
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. ๒๕63 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 

นายศรีทูล  ใจปินตา  ประธานสภาเทศบาลตําบลปงยางคก    

   ตามท่ีสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ได้รับระเบียบวาระการะประชุมไปแล้วนั้น และทุกท่าน         
คงได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลปงยางคก สมัย สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. ๒๕ 63 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์       
พ.ศ. ๒๕63 ว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง  

ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนน  ๑ 2  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    -    คน   

ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    3.1  การพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕63 
  - (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
    ข้อ  ๘๙  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก                    
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  (๑)  ให้กระทําการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ                      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่กฎหมายกําหนด....) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ 

นายย้าย   ฮาวคําฟู   นายกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                 
ทุกท่าน  เทศบาลตําบลปงยางคก ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
337,300.-บาท(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)  

/ ในการนี้ จึงขอแจ้งสถานะ ... 



 ๔ 

    ในการนี้ จึงขอแจ้งสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาล ตําบลปงยางคก ดังนี้.-  
1.  เงินทุนสํารองเงินสะสม     จํานวน    15,577,067.00  บาท 

   2.  ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30  เมษายน  2563    จํานวน   21,764,638.39 บาท 
 หัก -  เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของอปท.(ก.ส.ท.) จํานวน      3,509,823.57 บาท 
  -   ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ท่ีชําระแล้ว   จํานวน      6,000,000.00 บาท 
   ยอดเงินสะสมที่นําไปใช้ได้หลังตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. แล้ว  

จํานวน   12,254,814.82 บาท 
 หัก  เงินสะสมที่ดําเนินการแล้ว(เบิกจ่ายแล้ว)  จํานวน        950,974.20 บาท
 ยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้(ปัจจุบัน)  จํานวน   11,303,840.62 บาท 
 -  สํารองจ่ายงบบุคลากร 3 เดือน   จํานวน     3,500,000.00 บาท 
 -  สํารองจ่ายประจําที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า(3 เดือน)  จํานวน     4,000,000.00 บาท 
 -  สํารองค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน    จํานวน     1,000,000.00 บาท 

 ยอดเงินสะสมคงเหลือ    จํานวน     2,803,840.62 บาท 
 -  สํารองกรณีสาธารณภัย 10 %   จํานวน         280,384.06 บาท 
2.  คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้จ่ายได้    จํานวน      2,523,456.56 บาท 
3.  สํารองจ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดําเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย(รถบรรทุกขยะ) จํานวน     2,185,000.00 บาท 
     คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้ได้     จํานวน        338,456.56 บาท 

ซึ่งเงินสะสมนั้นเพียงพอสําหรับการจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้.-  
   3.1 .1   งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อม บ้านสันหนองบง 
หมู่ที่ 1, บ้านสันหลวง หมู่ที่ 3 และบ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 254,400.-บาท 
  3.1.2  งานถมคันดินพร้อมตอกหลักไม้ยูคาลิปตัส บริเวณสระน้ําสาธารณะประโยชน์ บ้านข่วง                
หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 82,900.-บาท 

ดังนั้น จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                       
จํานวน  2  รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 337,300.-บาท ดังนี้ :- 
    3.1.1  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน                  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทขุดลอก  
  -  งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อม บ้านสันหนองบง 
หมู่ที่ 1, บ้านสันหลวง หมู่ที่ 3 และบ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 254,400.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจลแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
  -  ช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 176.00 เมตร หนา 0.05 เมตร(บริเวณซอย 1 – ซอย 4)  
  -  ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.05 เมตร(บริเวณข้างปั้มน้ํามัน)  
  -  ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.05 เมตร(บริเวณข้างปั้มน้ํามัน)  
 
 

/ ความยาวรวม ... 



 ๕ 

ความยาวรวม 198 เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 946.00 ตารางเมตร สายหลักใน หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง -                 
หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง 
   -  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3/ 2563 หน้า ๗ ข้อ ๑ 

    เหตุผล 
  เนื่องจากถนนสายดังกล่าวได้มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ประกอบกับชั้นพ้ืนทางเดิมเป็น            
ลําเหมืองและได้ทําการถมเพ่ือสร้างถนน ทําให้เกิดการทรุดตัวของชั้นพ้ืนทาง ส่งผลทําให้ถนนยุบตัวเป็นแอ่ง 
ทําให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก หากไม่รีบดําเนินการแก้ไขอาจส่งผลทําให้เกิด
อุบัติเหตุก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้  อีกท้ังถนนเส้น
ดังกล่าวเป็นเส้นหลักในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปยังตัวเมืองลําปาง หากไม่รีบดําเนินการอาจส่งผลให้
เกิดการล่าช้าในการขนส่งสินค้าการเกษตรและเกิดความเสียหายขึ้นได้ 

    ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรดําเนินการซ่อมสร้างถนนสายดังกล่าวเป็น
การด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน     

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายสิทธิศักดิ์  สัญญะเขื่อน     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย สิทธิศักดิ์   สัญญะเข่ือน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                       
ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักท่ีประชาชนใช้ในการสัญจรเป็นประจํา และเป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง
สินค้าการเกษตรไปยังตัวเมืองลําปาง ซึ่งสภาพถนนมีสภาพทรุดตัวเป็นหลุมเป็นบ่อ ทํามีประชาชนได้รับ
อุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง เมื่อมีฝนตกจะทําให้น้ําขังเป็นแอ่งทําให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ท้องถนนเป็นอย่างมาก หากไม่
รีบดําเนินการแก้ไขโดยด่วนอาจทําให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ท้องถนนขึ้นได้ 
 กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน   และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญ                      
ของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ี                    
เป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  
 

/ 3.1.2 งบประมาณรายจ่าย ... 



 ๖ 

       3.1.2  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน            
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทขุดลอก  
    งานถมคันดินพร้อมตอกหลักไม้ยูคาลิปตัส บริเวณสระน้ําสาธารณะประโยชน์ บ้านข่วง                
หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 82,900.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถมคันดินพร้อมตอกหลักไม้ยูคาลิปตัส บริเวณสระน้ําสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านข่วง หมู่ที่ 10  
  1.  งานตอกหลักไม้ยูคาลิปตัส ขนาดไม้หลักเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว – ไม้เคร่า เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม 60 เมตร 
  2. ถมดินลูกรังคันสระขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวม 60.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  
   -  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก 
   -   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3/ 2563 หน้า 26 ข้อ 21 
 

    เหตุผล 
  เนื่องจากสระน้ําสาธารณะประโยชน์บ้านข่วง หมู่ที่ 10 มีความลาดชันมาก จึงทําให้                    
ตลิ่งคันดินเกิดการทรุดตัว หากไม่รีบดําเนินการแก้ไขอาจส่งผลทําให้เกิดการทรุดตัวมากยิ่งขึ้น และส่งผลทําให้
ที่ดินของประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบเสียหายไปด้วย จึงเห็นควรต้องรีบดําเนินการแก้ไขเป็นการ
เร่งด่วนโดยการตอกหลักไม้พร้อมถมคันดินสระเพ่ือป้องกันการทรุดตัวของคันดิน 
 

    ดังนั้น เพ่ือ เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นท่ี  จึงเห็นควร ดําเนินการตอก
หลักไม้พร้อมถมคันดินสระเป็นการเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน    
 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   
 

นายสมิท  อินถา     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 
 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย สมิท   อินถา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                        
บริเวณสระน้ําสาธารณะดังกล่าว ประชาชนโดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากสระน้ํานี้ในการอุปโภคและทํา
การเกษตร โดยสภาพตลิ่งจะมีความลาดชันมากทําให้เกิดการทรุดตัวของหน้าดิน ซึ่งหากไม่รีบดําเนินการแก้ไข
อาจจะทําให้เกิดการทรุดตัวมากยิ่งขึ้นและทําให้ที่ดินของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบไปด้วย 
 

 กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน                            
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน   และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญ                    
ของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน                                  
ในพ้ืนที่เป็นการเร่งด่วน 
  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม 
 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  
 
 

/ 3.2 การโอนงบประมาณ ... 



 ๗ 

    3.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

- ข้อ 27   “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ                          
ของสภาท้องถิ่น”)  

    3.2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน  สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                        
ตั้งไว้  34,000.-บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  3,140,580.- บาท               
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  

  เหตุผล 
เนื่องจากภาระงานของเทศบาลที่มีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานของเจ้าหน้าที่            

ในการให้บริการประชาชนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   
 
 

/ ดังนั้นจึงขออนุมั้ติ ... 



 ๘ 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   บุคลากร 
หมวด   เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว ้ 3,140,580 .-บาท 
ขอโอนลด  34,000 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนงบ งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป                  
งบบุคลากร   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน                           
ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  
ขอโอนลดเป็นเงิน  34,000.-บาท  
 
 
 
 

/ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ... 



 ๙ 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน                        
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน  สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                        
ตั้งไว้  34,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า      
19 นิ้ว) จํานวน  2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 17,000.- บาท   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน                
ไม่น้อยกว่า 3.1GHz หรือดีกว่า จํานวน  1  หน่วย  
 - หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ  ( level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 -   มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 -   มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า250 GB จํานวน 1 หน่วย 
 -   มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า                      
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -   มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 -   มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 -  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
 -   เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม 
 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

   3.2 .2  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ตั้งไว้  5,200.-บาท 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 
 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

/ หลักการ ... 



 ๑๐ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  

  เหตุผล 
เนื่องจากภาระงานของเทศบาลที่มีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานของเจ้าหน้าที่            

ในการให้บริการประชาชนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   บุคลากร 
หมวด   เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว ้ 3,140,580 .-บาท 
ขอโอนลด  5,200 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 
 

/ ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ ... 



 ๑๑ 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนงบ งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป                  
งบบุคลากร   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน                           
ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  
ขอโอนลดเป็นเงิน  5,200.-บาท  

    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน                        
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
      เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา  (18 หน้า/นาที) ตั้งไว้  5,200.-บาท                             
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน  2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 
2,600.- บาท   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x600 dpi  
  -  มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
  -  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
  -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Customเพ่ือใช้ในกิจการของสํานักปลัด    
  -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
     -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

 

/ ประธานสภาฯ ... 



 ๑๒ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

      3.2.3  เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)ตั้งไว้ 7,500.- บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  

  เหตุผล 
เนื่องจากภาระงานของเทศบาลที่มีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานของเจ้าหน้าที่            

ในการให้บริการประชาชนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 

/ งบบุคลากร ... 



 ๑๓ 

งบ   บุคลากร 
หมวด   เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว ้ 3,140,580 .-บาท 
ขอโอนลด  7,500 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนงบ งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป                  
งบบุคลากร   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน                           
ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  
ขอโอนลดเป็นเงิน  7,500.-บาท 

  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน                        
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ตั้งไว้ 7,500.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์      
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

-  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

/ - มีความละเอียดในการพิมพ์ ... 



 ๑๔ 

-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi  
-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 

ภาพต่อนาที (ipm)  
-  มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที ( ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 

(ipm)  
-  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X600 dpi หรือ600X1,200 dpi 
-  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Doucment Feed) 
-  สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
-  สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
-  สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
-  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
-  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom เพื่อใช้ในกิจการของสํานักปลัด    

 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  

 ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

   3.2.4  เครื่องสํารองไฟฟ้าตั้งไว้ 5,000.- บาท  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

/ หลักการ ... 



 ๑๕ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  

  เหตุผล 
เนื่องจากภาระงานของเทศบาลที่มีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้เครื่องสํารองไฟที่ใช้งานของเจ้าหน้าที่            

ในการให้บริการประชาชนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   บุคลากร 
หมวด   เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว ้ 3,140,580 .-บาท 
ขอโอนลด  5,000 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 
 

/ ขออนุมัติโอนลด ... 



 ๑๖ 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนงบ งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป                  
งบบุคลากร   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน                           
ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  
ขอโอนลดเป็นเงิน  5,000.-บาท 

    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน                        
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
  เครื่องสํารองไฟฟ้าตั้งไว้ 5,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน  2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

เพ่ือใช้ในกิจการของสํานักปลัด    
 -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

/ 3.2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ ... 



 ๑๗ 

   3.2.5  เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน  สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                       
ตั้งไว้  17,000.-บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  

  เหตุผล 
เนื่องจากภาระงานของเทศบาลที่มีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานของเจ้าหน้าที่            

ในการให้บริการประชาชนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   
 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 
 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   บุคลากร 
หมวด   เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว ้ 3,140,580 .-บาท 
ขอโอนลด  17,000 .-บาท  

/ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ... 



 ๑๘ 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
      โอนลด งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป                  
งบบุคลากร   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน                           
ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  
ขอโอนลดเป็นเงิน 17,000.-บาท  

    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน  สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                       
ตั้งไว้  17,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 17,000.- บาท   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.1GHz หรือดีกว่า จํานวน  1  หน่วย  
 -  หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ  ( level) เดียวกัน
ขนาด      ไม่น้อยกว่า 4 MB 
 -  มีหน่วยความจําหลัก ( RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า250 GB จํานวน 1 หน่วย 
 

/ - มี DVD-RW หรือดีกว่า ... 



 ๑๙ 

 -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -  มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
 -  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย  
 -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

 3.2.6  เครื่องสํารองไฟฟ้าตั้งไว้ 2,500.- บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
 

/ 7. ตําแหน่ง ... 



 ๒๐ 

7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  

  เหตุผล 
เนื่องจากภาระงานของเทศบาลที่มีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้เครื่องสํารองไฟฟ้าที่ใช้งานของเจ้าหน้าที่            

ในการให้บริการประชาชนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   บุคลากร 
หมวด   เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว ้ 3,140,580 .-บาท 
ขอโอนลด  2,500 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษ 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนงบ งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป                  
งบบุคลากร   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน                           
ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
 

/ 8. ตําแหน่งเจ้าพนักงาน ... 



 ๒๑ 

8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  
ขอโอนลดเป็นเงิน  2,500.-บาท 

    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศึกษา  งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา                   
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    เครื่องสํารองไฟฟ้าตั้งไว้ 2,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน  1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

เพ่ือใช้ในกิจการของสํานักปลัด    
 -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559   

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

   3.2.7   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ตั้งไว้ 4,300.- บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้    

    หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลัง งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เทศบาล  เงินเดือนพนักงานเทศบาล                              
ตั้งไว้  2,035,800.- บาท 

/ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน...  



 ๒๒ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา ดังนี้ 
-  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
-  ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง.) 
-  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 73 ข้อ 1.1)  

  เหตุผล 
เนื่องจากภาระงานของเทศบาลที่มีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานของเจ้าหน้าที่            

ในการให้บริการประชาชนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานคลัง 
งบ   บุคลากร 
หมวด   เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภท   เงินเดือนพนักงานเทศบาล 
งบประมาณตั้งไว ้ 2,035,800 .-บาท 
ขอโอนลด  4,300 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองคลัง 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานคลัง 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลัง งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เทศบาล  เงินเดือนพนักงานเทศบาล                              
ตั้งไว้  2,035,800.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา ดังนี้ 

-  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
-  ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
 

/ - ตําแหน่งนักวิชาการ ... 



 ๒๓ 

-  ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง.) 
-  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 73 ข้อ 1.1)  
ขอโอนลดเป็นเงิน  4,300.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลัง  งบลงทุน                        
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    1.1  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ตั้งไว้ 4,300.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300.-บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน    

-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที ( ppm)               

หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที ( ppm) หรือ 8 

ภาพต่อนาที    
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal, และ Custom  

 -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
 
 
 
 

/ 3.2.8 เครื่องพิมพ์ ... 
 
 



 ๒๔ 

     3.2.8   เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี   ตั้งไว้ 30,000.- บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลัง งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เทศบาล  เงินเดือนพนักงานเทศบาล                              
ตั้งไว้  2,035,800.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา ดังนี้ 

-  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
-  ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง.) 
-  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 73 ข้อ 1.1)  

  เหตุผล 
เนื่องจากภาระงานของเทศบาลที่มีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานของเจ้าหน้าที่            

ในการให้บริการประชาชนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานคลัง 
งบ   บุคลากร 
หมวด   เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภท   เงินเดือนพนักงานเทศบาล 
งบประมาณตั้งไว ้ 2,035,800 .-บาท 
ขอโอนลด  30,000 .-บาท  
 
 

/ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ... 



 ๒๕ 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองคลัง 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานคลัง 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลัง งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เทศบาล  เงินเดือนพนักงานเทศบาล                              
ตั้งไว้  2,035,800.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา ดังนี้ 

-  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
-  ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง.) 
-  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 73 ข้อ 1.1)  
ขอโอนลดเป็นเงิน  30,000.-บาท  

      ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลัง  งบลงทุน        
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี   ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์Multifunction หรือ LED สีจํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000.-บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน    

-  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
-  มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
-  มีหน่วยความจํา (Memmory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
-  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี ได้) 
-  มีความละเอียดในการสแกนสุงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-  มีถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-  สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
 
 
 

/ สามารถทําสําเนา ... 



 ๒๖ 

-  สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
-  สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-มีช่องเชื่อมต่อ

ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ 
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้

-  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
-  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal, และ Custom  

 -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559      

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

 3.2.9  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader)  ตั้งไว้ 700.- บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
 

/ 6. ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน ... 



 ๒๗ 

6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  

  เหตุผล 
อ้างถึง หนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.3/ว 50123 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562                  

เรื่อง การอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัด                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา            
ในสังกัด อํานวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดทําสําเนาเอกสารการรับนักเรียนเข้าเรียน                     
ในแต่ละระดับ เช่น ถ่ายเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แสกนเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการรับนักเรียนเข้าเรียน โดยไม่ต้องให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดเตรียมสําเนา  

ดังนั้น เทศบาลตําบลปงยางคก จึงเห็นสมควรให้จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
(Smart Card Reader) เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลปงยางคก สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ปกครองนักเรียน จึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   บุคลากร 
หมวด   เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว ้ 3,140,580 .-บาท 
ขอโอนลด  700 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษ 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนลด   งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป                    
งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน                     
ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

/ 1. ตําแหน่งปลัดเทศบาล ... 



 ๒๘ 

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  
ขอโอนลดเป็นเงิน  700.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศึกษา  งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา                  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)  ตั้งไว้ 700.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็น  ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)จํานวน  1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
700.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

-  สามารถและเชื่อมข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816  
-  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
-  สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
-  สมารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card)ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Voilts, 3 Volts และ 

1.8Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
เพ่ือใช้ในกิจการของสํานักปลัด (งานการศึกษา) 
 -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2563 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 20 ข้อ 1 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

/ 3.2.10 เครื่องปรับอากาศ ... 
 



 ๒๙ 

   3.2.10   เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ               
แบบแขวนขนาด 24,000 บีทียู  ตั้งไว้ 32,400.- บาท                             

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอห้างฉัตรตั้งไว้  50,000.- บาท  เพ่ือจ่ายให้กับท่ีทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร ดําเนินการตามโครงการ                 
จัดงานรื่นเริงและของดีอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ือส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการของหน่วยงานราชการและสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอําเภอ
ห้างฉัตรและท้องถิ่น ตามหนังสืออําเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว 2308 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
     -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที่ 206 ข้อ 7) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 121 ข้อ 2) 

  เหตุผล 
เนื่องจากสํานักปลัดเทศบาลได้มีการต่อเติมปรับปรุงสํานักงาน(ห้องสํานักปลัด)                             

จึงมีความจําเป็นในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่ได้มีการต่อเติมปรับปรุงขึ้นมา
ใหม่ เพื่อรับรองประชาชนผู้มาใช้บริการติดต่อราชการที่เพ่ิมข้ึนให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  
ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
งบประมาณตั้งไว ้ 50,000 .-บาท 
ขอโอนลด  32,400 .-บาท  
 
 

/ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ... 



 ๓๐ 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์สํานักงาน  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนลด งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                    
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
   -  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร ตั้งไว้  50,000 .- บาท   เพ่ือจ่าย ให้กับ                        
ที่ทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร ดําเนินการตามโครงการจัดงานรื่นเริงและของดีอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการของหน่วยงานราชการ
และสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอําเภอห้างฉัตรและท้องถิ่น ตามหนังสืออําเภอห้างฉัตร                               
ที่ ลป 0518/ว 2308 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
     -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที่ 206 ข้อ 7) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 121 ข้อ 2) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  32,400.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน                        
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  
    เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน                      
ขนาด24,000 บีทียู  ตั้งไว้ 32,400 .- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  ขนาด 24,000 บีทียูจํานวน  1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
32,400.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู 
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3)  เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย                

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
   5)  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์  
   6)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจาก ข้อ3 )  นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล(SEER) สูงกว่า 
 

/ 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ... 



 ๓๑ 

7)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว 
    ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
    สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

8)  ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)  
(1)   ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  

ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู  4,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู  5,500 บาท 

(2) ชนิด ตู้ตั้งพ้ืน 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 33,000 บีทียู  5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 42,000 บีทียู  6,000 บาท 

(3)  ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู  3,000 บาท 

เพ่ือใช้ในกิจการของสํานักปลัด  
 - ใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559   

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

   3.2 .11  โต๊ะทํางาน ตั้งไว้ 11,000.- บาท                             

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

 

/ หลักการ ... 



 ๓๒ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอห้างฉัตรตั้งไว้  50,000.- บาท  เพ่ือจ่ายให้กับท่ีทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร ดําเนินการตามโครงการ                 
จัดงานรื่นเริงและของดีอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ือส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการของหน่วยงานราชการและสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอําเภอ
ห้างฉัตรและท้องถิ่น ตามหนังสืออําเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว 2308 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
     -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที่ 206 ข้อ 7) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 121 ข้อ 2)    

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในกิจการงานของเทศบาลตําบลปงยางคก 
 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 
 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  
ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
งบประมาณตั้งไว ้ 50,000 .-บาท 
ขอโอนลด  11,000 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์สํานักงาน  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนลด งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                    
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
   -  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร ตั้งไว้  50,000 .- บาท   เพ่ือจ่าย ให้กับ                        
ที่ทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร ดําเนินการตามโครงการจัดงานรื่นเริงและของดีอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการของหน่วยงานราชการ
และสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอําเภอห้างฉัตรและท้องถิ่น ตามหนังสืออําเภอห้างฉัตร                               
ที่ ลป 0518/ว 2308 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  

/ - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ... 



 ๓๓ 

     -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที่ 206 ข้อ 7) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 121 ข้อ 2) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  11,000.-บาท  
 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน                        
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  
    โต๊ะทํางาน ตั้งไว้ 11,000 .- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับพนักงาน                   
จํานวน  2 ตัว ราคาตัวละ 5,500.- บาท 
สําหรับใช้ในสํานักปลัดเทศบาล 

-  ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   
 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

   3.2 .12  เก้าอ้ีสํานักงานตั้งไว้ 1,900.- บาท                             

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอห้างฉัตรตั้งไว้  50,000.- บาท  เพ่ือจ่ายให้กับท่ีทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร ดําเนินการตามโครงการ                 
จัดงานรื่นเริงและของดีอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ือส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการของหน่วยงานราชการและสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอําเภอ
ห้างฉัตรและท้องถิ่น ตามหนังสืออําเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว 2308 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  

/ - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ... 



 ๓๔ 

     -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที่ 206 ข้อ 7) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 121 ข้อ 2) 

  เหตุผล 
เพ่ือใช้ในกิจการงานของเทศบาลตําบลปงยางคก 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  
ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
งบประมาณตั้งไว ้ 50,000 .-บาท 
ขอโอนลด  1,900 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์สํานักงาน  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนลด งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                    
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
   -  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร ตั้งไว้  50,000 .- บาท   เพ่ือจ่าย ให้กับ                        
ที่ทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร ดําเนินการตามโครงการจัดงานรื่นเริงและของดีอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการของหน่วยงานราชการ
และสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอําเภอห้างฉัตรและท้องถิ่น ตามหนังสืออําเภอห้างฉัตร                               
ที่ ลป 0518/ว 2308 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
     -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที่ 206 ข้อ 7) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 121 ข้อ 2) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  1,900.-บาท  
 
 

/ ตั้งจ่ายในรายการใหม่ ... 
 



 ๓๕ 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน                        
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  

    เก้าอ้ีสํานักงาน ตั้งไว้ 1,900 .- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน ระดับพนักงาน 
จํานวน  1  ตัว  ราคาตัวละ 1,900.-บาท 

-  ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 

-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0806.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 71 ข้อ 1.2   

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

   3.2 .13  เก้าอ้ีสํานักงาน ระดับนักบริหารระดับต้นตั้งไว้ 2,500.- บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  
 

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอห้างฉัตรตั้งไว้  50,000.- บาท  เพ่ือจ่ายให้กับท่ีทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร ดําเนินการตามโครงการ                 
จัดงานรื่นเริงและของดีอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ือส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการของหน่วยงานราชการและสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอําเภอ
ห้างฉัตรและท้องถิ่น ตามหนังสืออําเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว 2308 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
     -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที่ 206 ข้อ 7) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 121 ข้อ 2) 

/ เหตุผล ... 



 ๓๖ 

  เหตุผล 
เพ่ือใช้ในกิจการงานของเทศบาลตําบลปงยางคก 
 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 
 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  
ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
งบประมาณตั้งไว ้ 50,000 .-บาท 
ขอโอนลด  2,500 .-บาท   

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์สํานักงาน  
 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนลด งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                    
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
   -  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร ตั้งไว้  50,000 .- บาท   เพ่ือจ่าย ให้กับ                        
ที่ทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร ดําเนินการตามโครงการจัดงานรื่นเริงและของดีอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการของหน่วยงานราชการ
และสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอําเภอห้างฉัตรและท้องถิ่น ตามหนังสืออําเภอห้างฉัตร                               
ที่ ลป 0518/ว 2308 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
     -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้าที่ 206 ข้อ 7) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 121 ข้อ 2) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  2,500.-บาท   

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา             
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  
    - เก้าอ้ีสํานักงาน ระดับนักบริหารระดับต้นตั้งไว้ 2,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
สํานักงาน ระดับนักบริหารระดับต้น จํานวน  1 ตัว  ราคาตัวละ 2,500.-บาท 

-  ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 
-   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0806.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

/ ประธานสภาฯ ... 



 ๓๗ 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

   3.2 .14  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 5,500.- บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  

  เหตุผล 
เนื่องจากตู้เก็บเอกสารของงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํานักปลัดเทศบาล                  

ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงจําเป็นต้องจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพิ่มเพ่ือใช้ในกิจการงานของเทศบาลตําบลปงยางคก 
 
 

/ ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่าย ... 



 ๓๘ 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 
 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   บุคลากร 
หมวด   เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว ้ 3,140,580 .-บาท 
ขอโอนลด  5,500 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์สํานักงาน  
 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนลด งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป                       
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน                        
ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  
ขอโอนลดเป็นเงิน  5,500.-บาท  
 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา               
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สํานักงาน  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก(มอก.)                             
ตั้งไว้ 5,500 .- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก (มอก.)จํานวน 1 ใบ       
ราคาใบละ 5,500.-บาท สูงไม่น้อยกว่า 180 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. 

/ - ใช้ราคาท้องถิ่น ... 



 ๓๙ 

   -  ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0806.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

   3.2 .15  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 11,000.- บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ชั่วคราว ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว้  2,035,800.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา ดังนี้ 

-  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
-  ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง.) 

ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 73 ข้อ 1.1) 

  เหตุผล 
เนื่องจากตู้เก็บเอกสารของกองคลังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงจําเป็นต้องจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

เพ่ิมเพ่ือใช้ในกิจการงานของเทศบาลตําบลปงยางคก 

 

/ ดังนั้นจึงขออนุมัติ ... 



 ๔๐ 

ดังนั้น จึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานคลัง 
งบ   บุคลากร 
หมวด   เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภท   เงินเดือนพนักงานเทศบาล 
งบประมาณตั้งไว ้ 2,035,800 .-บาท 
ขอโอนลด  11,000 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองคลัง 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานคลัง 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์สํานักงาน  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนลด งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลัง                      
งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เทศบาล  เงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  ตั้งไว้  2,035,800.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา ดังนี้ 

-  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
-  ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
-  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง.) 

   -  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)  
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 73 ข้อ 1.1) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  11,000.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ทั่วไป งานบริหารงาน คลัง งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ สํานักงาน  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก  ตั้ งไว้ 11,000 .- บาท                       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก (มอก.) จํานวน 2 ใบ ราคาใบละ 5,500.-บาท                
สูงไม่น้อยกว่า 180 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. 

-  ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0806.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

/ ประธานสภาฯ ... 



 ๔๑ 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   
 

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  
 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

   3.2 .2  เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบอินฟราเรดตั้งไว้ 7,600.- บาท 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 
 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  
 

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  

  เหตุผล 
อ้างถึง  

    -   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3489 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 
2563 เรื่อง มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปแรครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนที่
จัดการสึกษาระดับปฐมวัยและศูย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019(COVID-19) 

/ - หนังสือจังหวัดลําปาง ... 



 ๔๒ 

    -   หนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.3/ว 14335 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563                    
เรื่อง มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019(COVID-19) 

    เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019 (COVID-19) ตามมาตรการในการเปิด
สถานศึกษาตามคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 มาตรการการผ่อนปรนเพื่อการเตรียมความพร้อมเปิด
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ดังนั้น จึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   บุคลากร 
หมวด   เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว ้ 3,140,580 .-บาท 
ขอโอนลด  7,600 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  สาธารณสุข 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนลด งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป                    
งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน                           
ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
 

/ 6. ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน ... 



 ๔๓ 

6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  
ขอโอนลดเป็นเงิน  7,600.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน สาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข            
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    - เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบอินฟราเรด ตั้งไว้ 7,600.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ          
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบอินฟราเรดจํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,900.-บาท  

- ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 
    -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0806.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559    

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

   3.2 .17  ฉากกั้นนอนพีวีซีหุ้มด้วยพลาสติกใสตั้งไว้ 27,489.- บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  
 

/ 1. ตําแหน่งปลัดเทศบาล ... 



 ๔๔ 

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  

  เหตุผล 
อ้างถึง :-  

    -   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3489 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 
2563 เรื่อง มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปแรครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนที่
จัดการสึกษาระดับปฐมวัยและศูย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019(COVID-19) 
    -   หนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.3/ว 14335 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563                    
เรื่อง มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019(COVID-19) 
    เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019 (COVID-19) ตามมาตรการในการเปิด
สถานศึกษาตามคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 มาตรการการผ่อนปรนเพื่อการเตรียมความพร้อมเปิด
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ดังนั้น จึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   บุคลากร 
หมวด   เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว ้ 3,140,580 .-บาท 
ขอโอนลด  27,489 .-บาท  
 

/ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ... 



 ๔๕ 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์สํานักงาน  
 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนลด งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป                    
งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน                         
ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  
ขอโอนลดเป็นเงิน  27,489.-บาท   

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศึกษา  งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา            
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
    ฉากกั้นนอนพีวีซีหุ้มด้วยพลาสติกใส ตั้งไว้ 27,489.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้น
นอนด้วยท่อพีวีซีหุ้มพลาสติกใส ขนาด 1.2x0.80x0.70 เมตร จํานวน 51 ชุด ราคาชุดละ 539.- บาท 

-  ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 
 -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0806.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

/ 3.2.18 ฉากกั้นการเรียนการสอน ... 



 ๔๖ 

   3.2 .18  ฉากกั้นการเรียนการสอน/รับประทานอาหาร พีวีซีหุ้มด้วยพลาสติกใส                   
ตั้งไว้ 11,250.- บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  

  เหตุผล 
อ้างถึง :-  

    -   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3489 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 
2563 เรื่อง มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปแรครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนที่
จัดการสึกษาระดับปฐมวัยและศูย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019(COVID-19) 
    -   หนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.3/ว 14335 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563                    
เรื่อง มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019(COVID-19) 
    เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563 

/ ในช่วงสถานการณ์ ... 



 ๔๗ 

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019 (COVID-19) ตามมาตรการในการเปิด
สถานศึกษาตามคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 มาตรการการผ่อนปรนเพื่อการเตรียมความพร้อมเปิด
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ดังนั้น จึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   บุคลากร 
หมวด   เงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว  
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว ้ 3,140,580 .-บาท 
ขอโอนลด  11,250 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สํานักปลัด 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท   ครุภัณฑ์สํานักงาน  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    โอนลด งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป                    
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน                            
ตั้งไว้  3,140,580.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา  

1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5. ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
6. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
7. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 64 ข้อ 1.2.1)  
ขอโอนลดเป็นเงิน  11,250.-บาท  
 

/ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ... 



 ๔๘ 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน สาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข            
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    ฉากกั้นการเรียนการสอน/รับประทานอาหาร พีวีซีหุ้มด้วยพลาสติกใส  ตั้งไว้ 11,250.- บาท        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นการเรียนการสอน/รับประทายนอาหาร ด้วยท่อพีวีซีหุ้มพลาสติกใส                                   
ขนาด 0.40x0.40x0.40 เมตร จํานวน 30  ชุด ราคาชุดละ 375.- บาท  

-  ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 
 -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0806.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559    

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

   3.2.19  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ(ลําเหมืองแยกแม่วัก) บริเวณฝายลําน้ําแม่วัก                
หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง  ตั้งไว้  9,000.-บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  งบ เงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน  ประเภท เงินอุดหนุน  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน                                    
บ้านางแล  ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนางแล หมู่ที่ 13  
ดําเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง หมู่ที่ 13 บ้านนางแล เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์                         
และสืบสานประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับหมู่บ้าน/ชุมชน  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงาน    การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 253 ข้อ 26 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 122 ข้อ 7) 
 

/ เหตุผล ... 



 ๔๙ 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 
 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  
ประเภท   อุดหนุนเอกชน 
งบประมาณตั้งไว ้ 10,000 .-บาท 
ขอโอนลด  9,000 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน  ประเภท เงินอุดหนุน  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน                                    
บ้านางแล  ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนางแล หมู่ที่ 13  
ดําเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง หมู่ที่ 13 บ้านนางแล เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์                         
และสืบสานประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับหมู่บ้าน/ชุมชน  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงาน    การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 253 ข้อ 26 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 122 ข้อ 7) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  9,000.-บาท  
 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้า ถนน งบลงทุน                          
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองแยกแม่วัก) บริเวณฝายลําน้ําแม่วัก ตั้งไว้  9,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่า ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองแยกแม่วัก) บริเวณฝายลําน้ําแม่วัก หมู่ที่ 4                             
บ้านสันบุญเรือง ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.80 เมตร ความลาดเอียง 

/ ด้านข้าง 1 : 1 ... 



 ๕๐ 

ด้านข้าง 1 : 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 260 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม                
แบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/              
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่   18  ข้อ 6   

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายสุเทพ  ไชยวรรณ     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย สุเทพ  ไชยวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                       
เนื่องจากลําเหมืองแยกแม่วัก จะมีเศษวัชพืชต่างๆ กีดขวางทางเดินของน้ํา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม             
ในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ กระผมขอให้              
ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน                     
และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

     3.2.20  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองกลาง) บริเวณหลังโรงอิฐมอญนายธีรพล                          
หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง  ตั้งไว้  4,900.-บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน  ประเภท อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
อุดหนุนคณะกรรมการวัดจําทรายมูล   ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดจําทรายมูล              
หมู่ที่ 6 ดําเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าทองทิพย์ วัดจําทรายมูล  หมู่ที่ 6 ตําบลปงยางคก   

/ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
... 



 ๕๑ 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ 
ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล สําหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559               
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การกําหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 249 ข้อ 12 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 124 ข้อ 8) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  
ประเภท   อุดหนุนเอกชน 
งบประมาณตั้งไว ้ 10,000 .-บาท 
ขอโอนลด  4,900 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน  ประเภท อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
อุดหนุนคณะกรรมการวัดจําทรายมูล   ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดจําทรายมูล              
หมู่ที่ 6 ดําเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าทองทิพย์ วัดจําทรายมูล  หมู่ที่ 6 ตําบลปงยางคก  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ 

/ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ... 



 ๕๒ 

ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล สําหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559               
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การกําหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 249 ข้อ 12 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 124 ข้อ 8) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  4,900.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่า ที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองกลาง) บริเวณหลังโรงอิฐมอญนายธีรพล หมู่ที่ 4 
บ้านสันบุญเรือง ตั้งไว้  4,900.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองกลาง) บริเวณ                  
หลังโรงอิฐมอญนายธีรพล หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง  ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 1. 00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 – 0.62 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1 : 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 
260 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก 
  -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่  18  ข้อ7 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายสุเทพ  ไชยวรรณ     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย สุเทพ  ไชยวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                       
เนื่องจากลําเหมืองแยกแม่วัก จะมีเศษวัชพืชต่างๆ กีดขวางทางเดินของน้ํา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม             
ในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ กระผมขอให้              
ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน                     
และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

/ 3.2.21 งานขุดลอก ... 



 ๕๓ 

     3.2.2 1 งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (บริเวณเลียบลําคลองชลประทาน) หมู่ที่ 13                      
บ้านนางแล  ตั้งไว้  4,400.-บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน  ประเภท อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
อุดหนุนคณะกรรมการวัดจําทรายมูล   ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดจําทรายมูล              
หมู่ที่ 6 ดําเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าทองทิพย์ วัดจําทรายมูล  หมู่ที่ 6 ตําบลปงยางคก  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ 
ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล สําหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559               
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การกําหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 249 ข้อ 12 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 124 ข้อ 8) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  

/ ประเภทอุดหนุนเอกชน ... 



 ๕๔ 

ประเภท   อุดหนุนเอกชน 
งบประมาณตั้งไว ้ 10,000 .-บาท 
ขอโอนลด  4,400 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน  ประเภท อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
อุดหนุนคณะกรรมการวัดจําทรายมูล   ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดจําทรายมูล             
หมู่ที่ 6 ดําเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าทองทิพย์ วัดจําทรายมูล  หมู่ที่ 6 ตําบลปงยางคก  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ 
ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล สําหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559               
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 249 ข้อ 12 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 124 ข้อ 8) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  4,400.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่า ที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (บริเวณเลียบลําคลองชลประทาน) หมู่ที่ 13  บ้านนางแล                                     
ตั้งไว้  4,400.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (บริเวณเลียบลําคลองชลประทาน) หมู่ที่ 13               
บ้านนางแล  ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 1. 00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.65 เมตร ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1 :1 ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก 
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่   25  ข้อ20 
 

/ ประธานสภาฯ ... 



 ๕๕ 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายจักรกฤษ  ดีสุยะ     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย จักรกฤษ  ดีสุยะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                       
เนื่องจากบริเวณเลียบลําคลองชลประทาน จะมีเศษวัชพืชต่างๆ กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการ                            
เตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกร              
ในพ้ืนที่ กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็น
การเร่งด่วน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ี                          
โดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

     3.2.22 งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองฮ่องโปร่ง) หมู่ที่ 6 บ้านจํา  ตั้งไว้  8,500.-บาท                 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  งบ เงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน  ประเภท อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  อุดหนุน
คณะกรรมการวัดปงใตต้ั้งไว้  10,000.- บาท เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดปงใต้ หมู่ที่ 7  ดําเนินการตาม
โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ วัดปงใต้  หมู่ที่ 7 ตําบลปงยางคก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน 
ค่าต้นผึ้งต้นเทียนหมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล 
สําหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
 
 

/ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง ... 



 ๕๖ 

 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                 
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 250 ข้อ 14 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 125 ข้อ 10) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  
ประเภท   อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
งบประมาณตั้งไว ้ 10,000 .-บาท 
ขอโอนลด  8,500 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
    อุดหนุนคณะกรรมการวัดปงใต้ ตั้งไว้  10,000.- บาท เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดปงใต้ 
หมู่ที่ 7  ดําเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ วัดปงใต้  หมู่ที่ 7 ตําบลปงยางคก โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน  หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ                         
ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล สําหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 

/ - เป็นไปตามระเบียบ ... 



 ๕๗ 

 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                 
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 250 ข้อ 14 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 125 ข้อ 10) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  8,500.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่า ที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    -  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองฮ่องโปร่ง) หมู่ที่ 6 บ้านจํา  ตั้งไว้  8,500.-บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองฮ่องโปร่ง) หมู่ที่ 6 บ้านจํา ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.62 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1 : 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร                         
มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 260 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก 
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                     
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่ 20  ข้อ 10  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายสังข์ทอง  ตั๋นตุ้ย     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย สังข์ทอง  ตั๋นตุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                       
เนื่องจากลําเหมืองฮ่องโปร่ง จะมีเศษวัชพืชต่างๆ กีดขวางทางเดินของน้ํา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม             
ในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ กระผมขอให้              
ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน                     
และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

/ 3.2.23 งานขุดลอกลําเหมือง ... 



 ๕๘ 

  3.2.23  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (บริเวณแยกคลองส่งน้ํากรมพัฒนาที่ดิน) หมู่ที่ 6 
บ้านจํา  ตั้งไว้  6,800.-บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  งบ เงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน  ประเภท อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  อุดหนุน
คณะกรรมการวัดปงยางคกตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดปงยางคก หมู่ที่ 9 ดําเนินการ
ตามโครงการดําเนินการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ วัด ปงยางคก   หมู่ที่ 9 ตําบลปงยางคก โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล สําหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมา              
ทําความสะอาด 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559        
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน                     
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 250 ข้อ 17 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 126 ข้อ 13) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกัน                     

เป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานา
และการเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการ
ขุดลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  

/ ประเภทอุดหนุนกิจการ ... 



 ๕๙ 

ประเภท   อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
งบประมาณตั้งไว ้ 10,000 .-บาท 
ขอโอนลด  6,800 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน  ประเภท อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
อุดหนุนคณะกรรมการวัดปงยางคกตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดปงยางคก หมู่ที่ 9 
ดําเนินการตามโครงการดําเนินการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ วัด ปงยางคก   หมู่ที่ 9 ตําบลปงยางคก โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้
ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล สําหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/                        
ชุมชน แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 250 ข้อ 17 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 126 ข้อ 13) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  6,800.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้า ถนน งบลงทุน                   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    1.  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (บริเวณแยกคลองส่งน้ํากรมพัฒนาที่ดิน) หมู่ที่ 6 บ้านจํา                        
ตั้งไว้  6,800.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (บริเวณแยกคลองส่งน้ํากรมพัฒนาที่ดิน)                
หมู่ที่ 6 บ้านจํา  ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.74 เมตร ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1 :1 ความยาวไม่น้อยกว่า 260 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่  20  ข้อ 9 

 
/ ประธานสภาฯ ... 



 ๖๐ 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายมานะ  นันตา     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย สุเทพ  ไชยวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                       
เนื่องจากลําเหมืองสาธารณะ บริเวณแยกคลองส่งน้ํากรมพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 6 บ้านจํา มีเศษวัชพืชต่างๆ                     
กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ํา             
ในการทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหา                  
ความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็น
ความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน    
ในพ้ืนที่เป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 3.2.24  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองแกน้อย) หมู่ที่ 10 บ้านข่วง  ตั้งไว้  3,200.-บาท                  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  งบ เงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน  ประเภท อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  อุดหนุน
คณะกรรมการวัดปงยางคกตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดปงยางคก หมู่ที่ 9 ดําเนินการ
ตามโครงการดําเนินการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ วัด ปงยางคก   หมู่ที่ 9 ตําบลปงยางคก โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล สําหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาด 

/ - เป็นไปตามระเบียบ ... 



 ๖๑ 

 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 250 ข้อ 17 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 126 ข้อ 13) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  
ประเภท   อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
งบประมาณตั้งไว ้ 10,000 .-บาท 
ขอโอนลด  3,200 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน  ประเภท อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
อุดหนุนคณะกรรมการวัดปงยางคกตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดปงยางคก หมู่ที่ 9 
ดําเนินการตามโครงการดําเนินการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ วัด ปงยางคก   หมู่ที่ 9 ตําบลปงยางคก โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้
ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล สําหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด 

/ เป็นไปตามระเบียบ ... 



 ๖๒ 

 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 250 ข้อ 17 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 126 ข้อ 13) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  3,200.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้า ถนน งบลงทุน                        
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    2.  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองแกน้อย) หมู่ที่ 10 บ้านข่วง  ตั้งไว้  3,200.-บาท                 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองแกน้อย) หมู่ที่ 10 บ้านข่วง  ขนาดความกว้างท้องลํา
เหมือง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.65 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1 : 2 ความยาวไม่น้อยกว่า                   
200 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่   23  ข้อ15 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายสมิท  อินถา     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมิท  อินถา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก แจ้งปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากลําเหมืองแกน้อย หมู่ที่ 10 บ้านข่วง มีเศษวัชพืชต่างๆ                        
กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ํา                        
ในการทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหา                  
ความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็น
ความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน                
ในพ้ืนที่เป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  
 

/ 3.2.25 งานขุดลอกลําเหมือง ... 



 ๖๓ 

 3.2.25  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองวอก) หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ ตั้งไว้  22,800.-บาท                   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน สร้างความเข็มแข็งของชุมชน  งาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  งบดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ อาทิเช่น การแข่งขัน
กีฬาและการละเล่นของผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ                             
อบรมธรรมะน่ารู้  อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการจัดอบรม               
ค่าของ  ที่ระลึก ค่าจ้างเหมารถ ค่าเกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและการละเล่นของผู้สูงอายุ                  
ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสุขภาพ ค่าวัสดุอ่ืนๆ                      
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า  208 ข้อ 4 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 110 ข้อ 2) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
งบ   ดําเนินงาน 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

/ งบประมาณตั้งไว้ ... 



 ๖๔ 

งบประมาณตั้งไว ้ 50,000 .-บาท 
ขอโอนลด  22,800 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน สร้างความเข็มแข็งของชุมชน  งาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  งบดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ อาทิเช่น การแข่งขัน
กีฬาและการละเล่นของผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ                              
อบรมธรรมะ   น่ารู้  อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการจัดอบรม               
ค่าของ  ที่ระลึก ค่าจ้างเหมารถ ค่าเกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและการละเล่นของผู้สูงอายุ                    
ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสุขภาพ ค่าวัสดุอ่ืนๆ                    
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า  208 ข้อ 4 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 110 ข้อ 2) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  22,800.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่า ที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองวอก) หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ ตั้งไว้  22,800.-บาท                  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองวอก) หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 
0.60-0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 – 0.80 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1 : 1 ความยาวไม่น้อยกว่า                     
650 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 345 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล                           
ตําบลปงยางคก 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่  21  ข้อ11 

 
/ ประธานสภาฯ ... 



 ๖๕ 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นางสังข์วาลย์  ทิพย์บุญเรือง     เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสังข์วาลย์ ทิพย์บุญเรือง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปงยางคก ขอใช้
สิทธิสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก แจ้งปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากลําเหมือง
วอก หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้ มีเศษวัชพืชต่างๆ กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝน                    
ที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ 
ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน และขอขอบคุณ                   
คณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุม
สภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 3.2.26   งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (แยกลําน้ําแม่ตาล) หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ                                                    
ตั้งไว้  13,700.-บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน สร้างความเข็มแข็งของชุมชน  งาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  งบดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ อาทิเช่น การแข่งขัน
กีฬาและการละเล่นของผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ                             
อบรมธรรมะน่ารู้  อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  

/  ค่าตกแต่งสถานที่ ... 



 ๖๖ 

 ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการจัดอบรม               
ค่าของ  ที่ระลึก ค่าจ้างเหมารถ ค่าเกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและการละเล่นของผู้สูงอายุ                  
ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสุขภาพ ค่าวัสดุอ่ืนๆ                      
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า  208 ข้อ 4 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 110 ข้อ 2) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
งบ   ดําเนินงาน 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
งบประมาณตั้งไว ้ 50,000 .-บาท 
ขอโอนลด  13,700 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน สร้างความเข็มแข็งของชุมชน  งาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  งบดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ อาทิเช่น การแข่งขัน
กีฬาและการละเล่นของผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ                              
อบรมธรรมะ   น่ารู้  อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการจัดอบรม  

/ ค่าของที่ระลึก ... 



 ๖๗ 

ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมารถ ค่าเกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและการละเล่นของผู้สูงอายุ                    
ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสุขภาพ ค่าวัสดุอ่ืนๆ                    
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า  208 ข้อ 4 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 110 ข้อ 2) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  13,700.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่า ที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (แยกลําน้ําแม่ตาล) หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ                                                    
ตั้งไว้  13,700.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (แยกลําน้ําแม่ตาล) หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ                  
ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 – 0.65 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1 : 1               
ความยาวไม่น้อยกว่า 550 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 315 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน                
ของเทศบาลตําบลปงยางคก 
   -   เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่  21  ข้อ12 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายบุญเชียร  สุภาวรรณ     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นายบุญเชียร  สุภาวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก แจ้งปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากลําเหมืองบริเวณแยกลําน้ําแม่ตาล หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ มีเศษวัชพืช
ต่างๆ กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ํา        
ในการทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหา                   
ความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็น
ความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน       
ในพ้ืนที่เป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  
 

3.2.27 งานขุดลอกลําเหมือง ... 



 ๖๘ 

 3.2.2 7  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (หนองยางม่ืน) บริเวณนาข้าวอาจารย์ถนัด  หมู่ที่ 8                       
บ้านปงเหนือ   ตั้งไว้  20,000.-บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งบ ดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                    
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา สวดมนต์แบบพ้ืนเมือง ประจําปี 2563ตั้งไว้  60,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
โครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนตร์แบบพื้นเมือง ประจําปี 2563  
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน                          
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 210 ข้อ 2 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.2) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งบ   ดําเนินงาน 
หมวด   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
งบประมาณตั้งไว ้ 60,000 .-บาท 
ขอโอนลด  20,000 .-บาท  
 
 

/ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ... 



 ๖๙ 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                           
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                       
โครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนต์แบบพ้ืนเมือง ประจําปี 2563ตั้งไว้  60,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนตร์แบบพื้นเมือง ประจําปี 2563                 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน                          
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 210 ข้อ 2 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.2) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  20,000.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้า ถนน งบลงทุน                       
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (หนองยางม่ืน) บริเวณนาข้าวอาจารย์ถนัด  หมู่ที่ 8                  
บ้านปงเหนือ  ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (หนองยางม่ืน) บริเวณนาข้าว
อาจารย์ถนัด หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ  ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.90 เมตร 
ความลาดเอียงด้านข้าง 1 : 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก 
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่  22  ข้อ 13 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายบุญเชียร  สุภาวรรณ     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นายบุญเชียร  สุภาวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก แจ้งปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากลําเหมืองหนองยางม่ืน หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ มีเศษวัชพืชต่างๆ              
กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ํา        
ในการทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหา 

/ ความเดือนร้อน ...  



 ๗๐ 

ความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็น
ความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน       
ในพ้ืนที่เป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 3.2.2 8  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองข่วง) บริเวณฝายลําน้ําแม่ตาล หมู่ที่ 11                         
บ้านโฮ้ง– ทะล้า ตั้งไว้  14,800.-บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                            
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                      
โครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนต์แบบพ้ืนเมือง ประจําปี 2563  ตั้งไว้  60,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนตร์แบบพื้นเมือง ประจําปี 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 210 ข้อ 2 
 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.2) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

 
/ ดังนั้นจึงขออนุมัติ ... 



 ๗๑ 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  
ประเภท   อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
งบประมาณตั้งไว ้ 10,000 .-บาท 
ขอโอนลด  3,200 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                            
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                      
โครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนต์แบบพ้ืนเมือง ประจําปี 2563  ตั้งไว้  60,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนตร์แบบพื้นเมือง ประจําปี 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 210 ข้อ 2 
 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.2) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  18,800.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้า ถนน งบลงทุน                               
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองข่วง) บริเวณฝายลําน้ําแม่ตาล หมู่ที่ 11                         
บ้านโฮ้ง – ทะล้า ตั้งไว้  14,800.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองข่วง)                         
บริเวณฝายลําน้ําแม่ตาล หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง – ทะล้า  ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 1.20 เมตร                           
ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.60 เมตร  ความลาดเอียงด้านข้าง 1 : 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 550 เมตร มีปริมาตร                  
ไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่  24  ข้อ 18 

/ ประธานสภาฯ ... 



 ๗๒ 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายสมิท  อินถา     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมิท  อินถา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก ขอแจ้งปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากลําเหมืองข่วง หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง – ทะล้า มีเศษวัชพืชต่างๆ                   
กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ํา        
ในการทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหา                   
ความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็น
ความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน       
ในพ้ืนที่เป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 3.2.29  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองหิน) บริเวณสุสานบ้านนางแล หมู่ที่ 13 บ้านนางแล                             
ตั้งไว้  4,000.-บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                            
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                      
โครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนต์แบบพ้ืนเมือง ประจําปี 2563  ตั้งไว้  60,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนตร์แบบพื้นเมือง ประจําปี 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 210 ข้อ 2 
 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.2) 

/ เหตุผล ... 



 ๗๓ 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  
ประเภท   อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
งบประมาณตั้งไว ้ 10,000 .-บาท 
ขอโอนลด  4,000 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    -  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                            
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                      
โครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนต์แบบพ้ืนเมือง ประจําปี 2563  ตั้งไว้  60,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนตร์แบบพื้นเมือง ประจําปี 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 210 ข้อ 2 
 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.2) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  4,000.-บาท  
 
 
 

/ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ... 
 
 



 ๗๔ 

    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้า ถนน งบลงทุน                       
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองหิน) บริเวณสุสานบ้านนางแล หมู่ที่ 13 บ้านนางแล                             
ตั้งไว้  4,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองหิน) บริเวณสุสานบ้านนางแล                    
หมู่ที่ 13  บ้านนางแล  ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.65 เมตร                           
ความลาดเอียงด้านข้าง 1  : 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 125 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 278 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก 
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่  25  ข้อ19 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายทวีป  กันธิสา     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายทวีป  กันธิสา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก ขอแจ้งปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากลําเหมืองหิน หมู่ที่ 13 บ้านนางแล มีเศษวัชพืชต่างๆ                   
กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ํา        
ในการทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหา                   
ความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็น
ความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน       
ในพ้ืนที่เป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  
 
 
 
 
 

/ 3.2.30 งานขุดลอกลําเหมือง ... 



 ๗๕ 

 3.2.30  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะลําเหมืองแม่น้อย (บริเวณบ้านนายสมชาย – สะพานลําน้ําแม่
น้อย) หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  ตั้งไว้  23,300.-บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    1.  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                          
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
    โครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนต์แบบพ้ืนเมือง ประจําปี 2563 ตั้งไว้  60,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนตร์แบบพื้นเมือง ประจําปี 2563                     
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/                        
ชุมชน แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 210 ข้อ 2 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.2) 

      2.  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
    อุดหนุนคณะกรรมการวัดปงใต้  ตั้งไว้  10,000.- บาท เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดปงใต้                 
หมู่ที่ 7  ดําเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ วัดปงใต้  หมู่ที่ 7 ตําบลปงยางคก โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ                                
ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล สําหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/                      
ชุมชน แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 250 ข้อ 14 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 125 ข้อ 10) 

     3.  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  

 

/ อุดหนุนคณะกรรมการ ... 



 ๗๖ 

    อุดหนุนคณะกรรมการวัดจําทรายมูล ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการ          
วัดจําทรายมูล หมู่ที่ 6 ดําเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าทองทิพย์ วัดจําทรายมูล  หมู่ที่ 6                     
ตําบลปงยางคก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง                         
ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล สําหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี                  
ค่าเครื่องเสียงค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 การกําหนดหลักเกณฑ์      
และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/                    
ชุมชน แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 249 ข้อ 12 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 124 ข้อ 8) 

    เหตุผล 
เนื่องจากลําเหมืองแม่น้อยเป็นลําเหมืองที่รับน้ําจากลําน้ําแม่ฮาว ซึ่งทุกๆ ปีที่ผ่านมามีปริมาณ

น้ําค่อนข้างมาก และจะเอ่อล้นท่วมพื้นท่ีบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น 
หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง หมูที่ 4 บ้านสันบุญเรือง เป็นประจํา ประกอบกับตลิ่งลําเหมืองแม่น้อยมีต้นไม้และ
วัชพืชค่อนข้างมาก และเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ํา เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ําท่วมขังบ้านเรือนของ
ประชาชน จึงเห็นควรขุดลอกเพ่ือเปิดทางน้ําให้ไหลได้อย่างสะดวก 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

1.  โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งบ   ดําเนินงาน 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 60,000 .-บาท 
ขอโอนลด  21,200 .-บาท  

2.  โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  
ประเภท   อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
งบประมาณตั้งไว ้ 10,000 .-บาท 
ขอโอนลด  1,500 .-บาท  
 

/ 3. โอนลดเงินงบประมาณ ... 



 ๗๗ 

3.  โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  
ประเภท   อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
งบประมาณตั้งไว ้ 10,000 .-บาท 
ขอโอนลด  600 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    1.  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                          
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    โครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนต์แบบพ้ืนเมือง ประจําปี 2563 ตั้งไว้  60,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สวดมนตร์แบบพื้นเมือง ประจําปี 2563                     
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/                        
ชุมชน แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 210 ข้อ 2 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.2) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  21,200.-บาท  

      2.  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น  งบ เงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน ประเภท อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์  
    อุดหนุนคณะกรรมการวัดปงใต้  ตั้งไว้  10,000.- บาท เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดปงใต้                 
หมู่ที่ 7  ดําเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ วัดปงใต้  หมู่ที่ 7 ตําบลปงยางคก โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ                                
ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล สําหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

/ - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ... 
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  -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/                      
ชุมชน แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 250 ข้อ 14 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 125 ข้อ 10) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  1,500.-บาท  

     3.  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
    อุดหนุนคณะกรรมการวัดจําทรายมูล ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการ          
วัดจําทรายมูล หมู่ที่ 6 ดําเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าทองทิพย์ วัดจําทรายมูล  หมู่ที่ 6                     
ตําบลปงยางคก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง                         
ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล สําหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี                  
ค่าเครื่องเสียงค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 การกําหนดหลักเกณฑ์      
และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/                    
ชุมชน แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 249 ข้อ 12 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 124 ข้อ 8) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  600.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะลําเหมืองแม่น้อย (บริเวณบ้านนายสมชาย – สะพานลําน้ําแม่
น้อย) หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  ตั้งไว้  23,300.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะลําเหมืองแม่น้อย 
(บริเวณบ้านนายสมชาย – สะพานลําน้ําแม่น้อย) หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวงขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 2.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.565 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1 :1 ความยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร มีปริมาตร                  
ไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก 
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่  16  ข้อ3 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายสุเทพ  ไชยวรรณ     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายทวีป  กันธิสา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก ขอแจ้งปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากเหมืองแม่น้อย (บริเวณบ้านนายสมชาย – สะพานลําน้ําแม่น้อย)   

/ หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง ... 
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หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  มีเศษวัชพืชต่างๆ กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝน                     
ที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ 
ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน และขอขอบคุณ                      
คณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุม
สภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 3.2.31  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองออง) บริเวณถนน คสล.  ทางไปหมู่ 13 บ้านนางแล 
-หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง   ตั้งไว้  17,100.-บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    1.  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม การจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ อาทิเช่น                         
การแข่งขันกีฬาและการละเล่นของผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ  
อบรมธรรมะน่ารู้  อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ   ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการจัดอบรม ค่าของ                
ที่ระลึก ค่าจ้างเหมารถ  ค่าเกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและการละเล่นของผู้สูงอายุ ค่าเงินรางวัล 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสุขภาพ ค่าวัสดุอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ                    
ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านพัฒนาสังคม /
ชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า  208 ข้อ 4 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 110 ข้อ 2) 

/ 2. งบประมาณรายจ่าย ... 
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    2.  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งาน ศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนเอกชน 
    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านางแล    ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนางแล หมู่ที่ 13  ดําเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง หมู่ที่ 13                  
บ้านนางแล เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับหมู่บ้าน/                        
ชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน 
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 253 ข้อ 26 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 122 ข้อ 7) 

    3.  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    โครงการประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  ตั้งไว้  120,000 .- บาท                           
เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/  ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.4) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
1.  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน   ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
งบ   ดําเนินงาน 
หมวด   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 50,000 .-บาท 
ขอโอนลด  12,318 .-บาท  

2.  แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุน  

/ ประเภทเงินอุดหนุน ... 



 ๘๑ 

ประเภท   เงินอุดหนุนเอกชน  
งบประมาณตั้งไว ้ 10,000 .-บาท 
ขอโอนลด  1,000 .-บาท  

3.  แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาและนันทนาการ 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 120,000 .-บาท 
ขอโอนลด  3,782 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
    1.  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม การจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ อาทิเช่น                          
การแข่งขันกีฬาและการละเล่นของผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ 
อบรมธรรมะน่ารู้  อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ   ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการจัดอบรม ค่าของ                 
ที่ระลึก ค่าจ้างเหมารถ  ค่าเกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและการละเล่นของผู้สูงอายุ ค่าเงินรางวัล 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสุขภาพ ค่าวัสดุอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ                
ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์หน้า  208 ข้อ 4 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 110 ข้อ 2) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  12,318.-บาท  
 
 
 

/ 2. งบประมาณรายจ่าย ... 
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    2.  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนเอกชน 
    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านางแล    ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนางแล หมู่ที่ 13  ดําเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง หมู่ที่ 13                  
บ้านนางแล เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับหมู่บ้าน/ชุมชน                      
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน 
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/                    
ชุมชน  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 253 ข้อ 26 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 122 ข้อ 7) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  1,000.-บาท  

    3.  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    โครงการประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  ตั้งไว้  120,000.- บาท                           
เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/  ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.4) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  3,782.-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน            
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    1.  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองออง) บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                        
ทางไปหมู่ 13 บ้านนางแล -หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง   ตั้งไว้  17,100.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ขุดลอกลําเหมือง
สาธารณะ (ลําเหมืองออง)  บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางไปหมู่ 13 บ้านนางแล -หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง                
ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.38 – 0.65 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1 : 1                
ความยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลปงยางคก 
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่  16  ข้อ4 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

 

 

/ นายจักรกฤษ  ดีสุยะ... 
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นายจักรกฤษ  ดีสุยะ     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจักรกฤษ  ดีสุยะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก ขอแจ้งปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองออง) บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                        
ทางไปหมู่ 13 บ้านนางแล -หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  มีเศษวัชพืชต่างๆ กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการ                            
เตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกร               
ในพ้ืนที่ กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี             
เป็นการเร่งด่วน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ี                     
โดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 3.2.32  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองใหม่) แยกสาย 1 บริเวณศาลปู่เจ้าสันหนองบง             
หมู่ที่ 1 ตั้งไว้  23,300.-บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563   ตั้งไว้  120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.4) 

/ เหตุผล ... 
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    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ 
งบ   ดําเนินงาน 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 120,000 .-บาท 
ขอโอนลด  23,300 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 

    โอนลด  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563   ตั้งไว้  120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงาน      การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.4) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  23,300.-บาท  
 
 
 
 

/ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ... 



 ๘๕ 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน            
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    1.  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองใหม่) แยกสาย 1 บริเวณศาลปู่เจ้าสันหนองบง  
หมู่ที่ 1 ตั้งไว้  23,300.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองใหม)่ แยกสาย  1 บริเวณศาล
ปู่เจ้าสันหนองบง หมู่ที่  1ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 – 0.85 เมตร ความลาด
เอียงด้านข้าง 1 : 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก 
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่   15 ข้อ 1 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายสิทธิศักดิ์  สัญญะเขื่อน     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสิทธิศักดิ์  สัญญะเขื่อน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                   
ขอแจ้งปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจาก ลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองใหม)่ แยกสาย 1 
บริเวณศาลปู่เจ้าสันหนองบง หมู่ที่ 1  มีเศษวัชพืชต่างๆ กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการ                            
เตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกร               
ในพ้ืนที่ กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี             
เป็นการเร่งด่วน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ี                     
โดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  
 
 
 
 
 
 

/ 3.2.33 งานขุดลอกลําเหมือง ... 



 ๘๖ 

 3.2. 33  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ(ลําเหมืองใหม่) แยกสาย 2 บริเวณหลังวัดสันหนองบง                
หมู่ที่ 1 ตั้งไว้  21,800.-บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563   ตั้งไว้  120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.4) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ 
งบ   ดําเนินงาน 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 120,000 .-บาท 
ขอโอนลด  21,800 .-บาท  
 
 

/ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ... 
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ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 

    โอนลด  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563   ตั้งไว้  120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงาน      การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.4) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  21,800.-บาท  

  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองใหม่) แยกสาย 2 บริเวณหลังวัดสันหนองบง  หมู่ที่ 1                             
ตั้งไว้  21,800.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองใหม่) แยกสาย  2 บริเวณหลังวัดสัน
หนองบง หมู่ที่ 1 ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.72 เมตร ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1 : 2    ความยาวไม่น้อยกว่า 900 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 700 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก 
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่  15  ข้อ 2 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายสิทธิศักดิ์  สัญญะเขื่อน     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสิทธิศักดิ์  สัญญะเขื่อน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                   
ขอแจ้งปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจาก ลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองใหม)่ แยกสาย 2 
บริเวณหลังวัดสันหนองบง หมู่ที่ 1  มีเศษวัชพืชต่างๆ กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม                        
ในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ กระผมขอให้   
ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน                   
และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นการเร่งด่วน  



 ๘๘ 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 3.2.34  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองปู่ตุ้ย) บริเวณข้างวัดปงยางคก– สุสานบ้านต้นค่า                 
หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า – ม่วงชุม ตั้งไว้  25,100.-บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563   ตั้งไว้  120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.4) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

 
 

/ ดังนั้นจึงขออนุมัติ ... 
 
 



 ๘๙ 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ 
งบ   ดําเนินงาน 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 120,000 .-บาท 
ขอโอนลด  25,100 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 

    โอนลด  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563   ตั้งไว้  120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงาน      การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.4) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  25,100.-บาท  

  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

    งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองปู่ตุ้ย) บริเวณข้างวัดปงยางคก– สุสานบ้านต้นค่า                 
หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า – ม่วงชุม ตั้งไว้  25,100.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองปู่ตุ้ย) 
บริเวณข้างวัดปงยางคก– สุสานบ้านต้นค่า  หมู่ที่  5 บ้านต้นค่าม่วงชุม ช่วงท่ี 1  ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง                
0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.62 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1 :1 ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร                
มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร ช่วงท่ี 2ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย                   
045– 0.65 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1 :2 ความยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า                     
560 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก 

/ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ... 



 ๙๐ 

   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่  19  ข้อ8 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายพิสูจน์  ปันธิยะ     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิสูจน์  ปันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                   
ขอแจ้งปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจาก ลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองปู่ตุ้ย) บริเวณข้างวัด
ปงยางคก – สุสานบ้านต้นค่าหมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า – ม่วงชุม มีเศษวัชพืชต่างๆ กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการ             
เตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกร               
ในพ้ืนที่ กระผมขอให้   ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี
เป็นการเร่งด่วน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ี                     
โดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 3.2.35  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองง่า) บริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ 10 บ้านข่วง                                       
ตั้งไว้  8,100.-บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

/ - โครงการประเพณีสลากภัต ... 



 ๙๑ 

    -  โครงการประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563   ตั้งไว้  120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.4) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ 
งบ   ดําเนินงาน 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 120,000 .-บาท 
ขอโอนลด  8,100 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 

    โอนลด  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563   ตั้งไว้  120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงาน      การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.4) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  8,100.-บาท  

/ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ... 
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  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองง่า) บริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ 10 บ้านข่วง                                       
ตั้งไว้  8,100.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองง่า) บริเวณคลองชลประทาน  หมู่ที่  10      
บ้านข่วง ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40– 0.65 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1  : 
1 ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 260 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน                
ของเทศบาลตําบลปงยางคก 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่  24  ข้อ17 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายสมิท  อินถา     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมิท  อินถา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ขอแจ้งปัญหา             
ความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจาก ลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองง่า) บริเวณคลองชลประทาน               
หมู่ที่ 10 บ้านข่วง  มีเศษวัชพืชต่างๆ กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝน                       
ที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ กระผมขอให้   ที่ประชุมสภาฯ 
ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน และขอขอบคุณ                 
คณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุม
สภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 3.2.36  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองหลุมปู่แก้ว) บริเวณคลองชลประทาน- บ้านนางวิไล  
สันใจคํา หมู่ที่ 10 บ้านข่วง  ตั้งไว้  9,600.-บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

/ หลักการ ... 
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  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563   ตั้งไว้  120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.4) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ 
งบ   ดําเนินงาน 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 120,000 .-บาท 
ขอโอนลด  9,600 .-บาท  

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 

    โอนลด  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

/ - โครงการประเพณีสลากภัต ... 
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    -  โครงการประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563   ตั้งไว้  120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงาน      การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.4) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  9,600.-บาท  

  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองหลุมปู่แก้ว) บริเวณคลองชลประทาน- บ้านนางวิไล  
สันใจคํา หมู่ที่ 10 บ้านข่วง  ตั้งไว้  9,600.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองหลุมปู่
แก้ว) บริเวณคลองชลประทาน-บ้านนางวิไล  สันใจคํา  หมู่ที่  10  บ้านข่วง ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50– 0.60 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1 :1 ความยาวไม่น้อยกว่า 550 เมตร มีปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 310 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปงยางคก 
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่   22  ข้อ14 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายสมิท  อินถา     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมิท  อินถา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ขอแจ้งปัญหา             
ความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจาก ลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองหลุมปู่แก้ว) บริเวณคลอง         
ชลประทาน - บ้านนางวิไล  สันใจคํา หมู่ที่ 10 บ้านข่วง  มีเศษวัชพืชต่างๆ กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการ                 
เตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกร               
ในพ้ืนที่ กระผมขอให้   ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี
เป็นการเร่งด่วน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ี                     
โดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นการเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  
 

/ 3.2.37 งานขุดลอกลําเหมือง ... 
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 3.2. 37  งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองขามอ้อย) บริเวณหลังวัดบ้านข่วง หมู่ที่ 10                                       
ตั้งไว้  5,700.-บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน  กระผมขออนุมัติ โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563   ตั้งไว้  120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.4) 

    เหตุผล 
เนื่องจากในลําเหมืองดังกล่าวจะมีสภาพเป็นดินทรายและเศษวัชพืชต่างๆ ทับถมกันเป็น

จํานวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูทํานา และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ําใช้ในการทํานาและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ และสามารถนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงทําเป็นต้องดําเนินการขุด
ลอกลําเหมืองดังกล่าว 

ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ 
งบ   ดําเนินงาน 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 120,000 .-บาท 
ขอโอนลด  5,700 .-บาท  
 
 

/ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ... 



 ๙๖ 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 

    โอนลด  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563   ตั้งไว้  120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  
   -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน  
แผนงาน      การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.4) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  5,700.-บาท  

  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    งานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองขามอ้อย) บริเวณหลังวัดบ้านข่วง หมู่ที่ 10                                       
ตั้งไว้  5,700.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองขามอ้อย) บริเวณหลังวัดบ้านข่วงหมู่ที่ 
10  ขนาดความกว้างท้องลําเหมือง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.65 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1  : 1                          
ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 185 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน                         
ของเทศบาลตําบลปงยางคก 
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนหน้าที่  23  ข้อ 16 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

นายสมิท  อินถา     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมิท  อินถา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  ขอแจ้งปัญหา             
ความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจาก ลําเหมืองสาธารณะ (ลําเหมืองขามอ้อย) บริเวณหลังวัด                         
บ้านข่วง หมู่ที่ 10 มีเศษวัชพืชต่างๆ กีดขวางทางน้ํา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในในช่วงฤดูฝน                         
ที่กําลังจะมาถึง ในการเตรียมแหล่งน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ กระผมขอให้   ที่ประชุมสภาฯ 
ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเร่งด่วน และขอขอบคุณ                 
คณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นท่ีโดยได้นําโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุม
สภาฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นการเร่งด่วน  

/ ประธานสภาฯ ... 
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ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

    3.3 การโอนงบประมาณ และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
    (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

- ข้อ 27   “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ                          
ของสภาท้องถิ่น”)  

- ข้อ 29   “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน                     
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติ                 
ของสภาท้องถิ่น”) 

   3.3.1 งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง  ตั้งไว้  76,422.83.-บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่า น  กระผมขออนุมัติโอนงบประมาณ และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการงานประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  ตั้งไว้  140,000.- บาท               
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 
-ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -256 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานศสานา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 211 ข้อ 4) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.3) 
 

/ เหตุผล ... 
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เหตุผล 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                   

สาขาอําเภอห้างฉัตร จึงได้ดําเนินการสํารวจออกแบบและประมาณค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจําหน่าย                    
แรงต่ําและไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งทําให้งบประมาณและรายละเอียดในประมาณการเดิมมีการเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเพิ่มและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม                     
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล              
ปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบ   ดําเนินการ 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 140,000 .-บาท 
ขอโอนลด  4,965.83 .-บาท  

โอนเพิ่ม   กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

ขออนุมัติโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และเบิกจ่าย ดังนี้ 
    โอนลด  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการงานประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  ตั้งไว้  140,000.- บาท               
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 
-ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -256 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานศสานา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 211 ข้อ 4) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.3) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  4,965.83.-บาท  
 
 
 
 

/ โอนเพิ่ม ... 



 ๙๙ 

โอนเพิ่ม 
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน งบเงินอุดหนุน  หมวด
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
    -  งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง  ตั้งไว้  71,457.-บาท เพ่ือจ่ายให้กับ
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านสันหนองบง หมู่ที่ 
1 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง  โดยการ 

-  ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน  6  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
-  ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน  1  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
-  พาดสายแรงต่ําอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50ตารางมิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 

146 เมตร พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
- รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
  -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -256 5) เทศบาลตําบลปงยางคกยุทธศาสตร์การพัฒนา/                   
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน  หน้าที่ 231 ข้อ 2) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 106 ข้อ 2) 
ขอโอนเพิ่มเป็นเงิน  4,965.83.-บาท  

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    - งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง   ตั้งไว้ 76,422.83 บาท                    
เพ่ือจ่ายให้กับ สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร ในการดําเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา 
บ้านสันหนองบง หมู่ที่ 1 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง โดยการ 

-  ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร  จํานวน  6  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
-  ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร  จํานวน  1  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
-  พาดสายแรงต่ําอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย  ระยะทาง                

146 เมตร พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
  -  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 – 2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/                           
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน หน้า231 ข้อ 2 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 106 ข้อ 1) 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง และเบิกจ่าย  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  
 

3.3.2 งานขยายเขตไฟฟ้า ... 



 ๑๐๐ 

 3.3.2 งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  ตั้งไว้  219,369.25.-บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่า น  กระผมขออนุมัติโอนงบประมาณ และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -  โครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 ตั้งไว้  140,000.- บาท               
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 
-ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -256 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน การพัฒนาสังคม/                           
ชุมชน แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 211 ข้อ 4) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.3) 

เหตุผล 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                   

สาขาอําเภอห้างฉัตร จึงได้ดําเนินการสํารวจออกแบบและประมาณค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจําหน่าย                    
แรงต่ําและไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งทําให้งบประมาณและรายละเอียดในประมาณการเดิมมีการเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเพิ่มและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม                     
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล              
ปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบ   ดําเนินการ 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 140,000 .-บาท 
ขอโอนลด  14,305.25 .-บาท  
 
 

/ โอนเพิ่มกองช่าง ... 



 ๑๐๑ 

โอนเพิ่ม    กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

ขออนุมัติโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการงานประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 ตั้งไว้  140,000.- บาท               
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 
-ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -256 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน การพัฒนาสังคม/                           
ชุมชน แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 211 ข้อ 4) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.3) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  14,305.25.-บาท  

ขออนุมัติโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
โอนเพิ่ม 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้า ถนน งบ เงินอุดหนุน                      
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
    -  งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  ตั้งไว้  205,064.-บาท เพ่ือจ่ายให้กับ
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านสันหลวง หมู่ที่ 3                 
ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง  โดยการ 

- ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร  จํานวน  20  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
- พาดสายแรงต่ําอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50ต.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย  ระยะทาง 460 เมตร                

พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
-รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   -  เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 – 2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
1/2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน หน้า23ลําดับที่ 11 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 106 ข้อ 1) 
ขอโอนเพิ่มเป็นเงิน  14,305.25.-บาท  
 
 
 
 

/ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ... 



 ๑๐๒ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    - งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3  บ้านสันหลวง  ตั้งไว้ 219,369.25 บาท เพ่ือจ่าย
ให้กับสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร ในการดําเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านสัน
หลวง หมู่ที่ 3 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง โดยการ 
  -  ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร  จํานวน  20  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 

-  พาดสายแรงต่ําอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย  ระยะทาง 460 เมตร 
พร้อมประกอบอุปกรณ์ 

-  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   -  เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 – 2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
1/2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน หน้า23ลําดับที่11 
  (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 106 ข้อ 1) 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 3.3.3 งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  ตั้งไว้  166,056.12.-บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่า น  กระผมขออนุมัติโอนงบประมาณ และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -  โครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 ตั้งไว้  140,000.- บาท               
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 

/ -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ... 



 ๑๐๓ 

-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -256 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน การพัฒนาสังคม/                           
ชุมชน แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 211 ข้อ 4) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.3) 

เหตุผล 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                   

สาขาอําเภอห้างฉัตร จึงได้ดําเนินการสํารวจออกแบบและประมาณค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจําหน่าย                    
แรงต่ําและไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งทําให้งบประมาณและรายละเอียดในประมาณการเดิมมีการเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเพิ่มและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม                     
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล              
ปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบ   ดําเนินการ 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 140,000 .-บาท 
ขอโอนลด  13,894.12 .-บาท  

โอนเพิ่ม    กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

ขออนุมัติโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการงานประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 ตั้งไว้  140,000.- บาท               
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 
-ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -256 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน การพัฒนาสังคม/                           
ชุมชน แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 211 ข้อ 4) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.3) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  13,894.12.-บาท  
 

/ ขออนุมัติโอนเพิ่ม ... 



 ๑๐๔ 

ขออนุมัติโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
โอนเพิ่ม 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้า ถนน งบ เงินอุดหนุน                      
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
    -  งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้  ตั้งไว้  152,162.-บาท เพ่ือจ่าย ให้กับ
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านปงใต้ หมู่ที่ 7 
ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง  โดยการ 

-  ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร  จํานวน  18  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
   -  พาดสายแรงต่ําอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50ตารางมิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย  ระยะทาง 
610 เมตร พร้อมประกอบอุปกรณ์ 

-  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   -  เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
1/2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน หน้า23ลําดับที่ 12 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 106 ข้อ 1) 
ขอโอนเพิ่มเป็นเงิน  13,894.12.-บาท  

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    - งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7  บ้านปงใต้  ตั้งไว้ 166 ,056.12 บาท   เพ่ือจ่าย
ให้กับสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร ในการดําเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านปงใต้  
หมู่ที่ 7 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง โดยการ 

-  ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร  จํานวน  18  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
-  พาดสายแรงต่ําอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร  ระบบ 1 เฟส 2 สาย  ระยะทาง 

610 เมตร พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
-  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   -  เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 – 2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
1/2562ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน หน้า23ลําดับที่12 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 106 ข้อ 1) 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

/ 3.3.4 งานขยายเขตไฟฟ้า ... 



 ๑๐๕ 

 3.3.4 งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8  บ้านปงเหนือ  ตั้งไว้ 158,350.59 บาท 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่า น  กระผมขออนุมัติโอนงบประมาณ และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -  โครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  ตั้งไว้  140,000.- บาท               
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 

-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/
ชุมชน แผนงานศสานา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 211 ข้อ 4) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.3) 

เหตุผล 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                   

สาขาอําเภอห้างฉัตร จึงได้ดําเนินการสํารวจออกแบบและประมาณค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจําหน่าย                    
แรงต่ําและไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งทําให้งบประมาณและรายละเอียดในประมาณการเดิมมีการเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเพิ่มและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม                     
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล              
ปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบ   ดําเนินการ 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 140,000 .-บาท 
ขอโอนลด  14,805.59 .-บาท  
 
 

/ โอนเพิ่มกองช่าง ... 



 ๑๐๖ 

โอนเพิ่ม   กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

ขออนุมัติโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการงานประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  ตั้งไว้  140,000.- บาท               
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 

-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/
ชุมชน แผนงานศสานา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 211 ข้อ 4) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.3) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  14,805.59.-บาท  

ขออนุมัติโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
โอนเพิ่ม 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้า ถนน งบ เงินอุดหนุน                      
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
    -  งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ  ตั้งไว้  143,545.-บาท เพ่ือจ่ายให้กับ
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8     
ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง  โดยการ 

- ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร  จํานวน  14  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
- ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร  จํานวน  1  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
- พาดสายแรงต่ําอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง                 

495 เมตร พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
   -  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   -  เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 – 2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
1/2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน หน้า24ลําดับที่ 13 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 107 ข้อ 5) 
ขอโอนเพิ่มเป็นเงิน  14,805.59.-บาท  
 
 
 

/ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ... 



 ๑๐๗ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    - งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8  บ้านปงเหนือ  ตั้งไว้ 158,350.59 บาท เพ่ือจ่าย
ให้กับสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร ในการดําเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านปง
เหนือ  หมู่ที่ 8 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง โดยการ 
  -  ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร  จํานวน  14  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 

-  ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร  จํานวน  1  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
-  พาดสายแรงต่ําอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50  ตารางมิลลิเมตร  ระบบ 1 เฟส 2 สาย  ระยะทาง 

495 เมตรพร้อมประกอบอุปกรณ์ 
   -  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลปงยางคก(พ.ศ. 2561 – 2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน หน้า24ลําดับที่13 
  (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 107 ข้อ 5) 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 3.3.5 งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10  บ้านข่วง  ตั้งไว้ 294,621.25 บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่า น  กระผมขออนุมัติโอนงบประมาณ และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 

/ - โครงการงานประเพณี ... 



 ๑๐๘ 

    -  โครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  ตั้งไว้  140,000.- บาท              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -256 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน การพัฒนาสังคม/                
ชุมชน แผนงานศสานา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 211 ข้อ 4) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.3) 

เหตุผล 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                   

สาขาอําเภอห้างฉัตร จึงได้ดําเนินการสํารวจออกแบบและประมาณค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจําหน่าย                    
แรงต่ําและไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งทําให้งบประมาณและรายละเอียดในประมาณการเดิมมีการเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเพิ่มและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม                     
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล              
ปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบ   ดําเนินการ 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 140,000 .-บาท 
ขอโอนลด  37,724.25 .-บาท  

โอนเพิ่ม   กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ  

ขออนุมัติโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการงานประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  ตั้งไว้  140,000.- บาท              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -256 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน การพัฒนาสังคม/                
ชุมชน แผนงานศสานา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 211 ข้อ 4) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.3) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  37,724.25.-บาท  

/ ขออนุมัติโอนเพิ่ม ... 



 ๑๐๙ 

ขออนุมัติโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
โอนเพิ่ม 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้า ถนน งบ เงินอุดหนุน                      
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
    -  งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านข่วง  ตั้งไว้  256,897.-บาท  เพ่ือจ่าย ให้กับ
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านข่วง หมู่ที่ 10                   
ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง  โดยการ 
 -  ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร  จํานวน  25  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์  
 -  ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร  จํานวน  1  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
 -  พาดสายแรงต่ําอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50ต.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย  ระยะทาง 725 เมตร                  
และสายไฟฟ้าอลูมิเนียม ขนาด 95 ต.มม.  ระยะทาง 80 เมตร พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
   -  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   -  เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 – 2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
1/2562  
   -  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน หน้า24ลําดับที่ 14 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 107 ข้อ 6) 
ขอโอนเพิ่มเป็นเงิน  37,724.25.-บาท  

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    - งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10  บ้านข่วง  ตั้งไว้ 294 ,621.25 บาท  เพ่ือจ่าย
ให้กับสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร ในการดําเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านข่วง  
หมู่ที่ 10 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง โดยการ 
 -  ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร  จํานวน  25  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
 -  ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร  จํานวน  1  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
 -  พาดสายแรงต่ําอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร  ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 725 
เมตร และสายไฟฟ้าอลูมิเนียม ขนาด 95  ตารางมิลลิเมตร  ระยะทาง 80 เมตร พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
   -  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   -  เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 – 2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
1/2562                   
   -  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 24 ลําดับที่ 14 
  (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 107 ข้อ 6) 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

 

/ ประธานสภาฯ ... 



 ๑๑๐ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 3.3.6 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11  บ้านโฮ้ง– ทะล้า  ตั้งไว้ 45,676.87 บาท                             

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่า น  กระผมขออนุมัติโอนงบประมาณ และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -  โครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  ตั้งไว้  140,000.- บาท              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -256 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน การพัฒนาสังคม/                
ชุมชน แผนงานศสานา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 211 ข้อ 4) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.3) 

เหตุผล 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                   

สาขาอําเภอห้างฉัตร จึงได้ดําเนินการสํารวจออกแบบและประมาณค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจําหน่าย                    
แรงต่ําและไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งทําให้งบประมาณและรายละเอียดในประมาณการเดิมมีการเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเพิ่มและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม                     
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล              
ปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบ   ดําเนินการ 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

/ งบประมาณตั้งไว้ ... 



 ๑๑๑ 

งบประมาณตั้งไว ้ 140,000 .-บาท 
ขอโอนลด  3,245.87 .-บาท  

โอนเพิ่ม    กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

ขออนุมัติโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการงานประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  ตั้งไว้  140,000.- บาท              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -256 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน การพัฒนาสังคม/                
ชุมชน แผนงานศสานา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 211 ข้อ 4) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.3) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  3,245.87.-บาท  

ขออนุมัติโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
โอนเพิ่ม 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้า ถนน งบ เงินอุดหนุน                      
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
    -  งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่  11 บ้านโฮ้ง – ทะล้า  ตั้งไว้  42,431.-บาท  เพ่ือจ่าย
ให้กับสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโฮ้ง – ทะล้า 
หมู่ที่ 11 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง  โดยการ 
 -  ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร  จํานวน  4  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์  
 -  พาดสายแรงต่ําอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย  ระยะทาง 
140 เมตร พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
   -  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลปงยางคก(พ.ศ. 2561 – 2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน 
   -  โครงสร้างพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน หน้า233ลําดับที่ 13 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 107 ข้อ 7) 
ขอโอนเพิ่มเป็นเงิน  3,245.87.-บาท  
 

/ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ... 



 ๑๑๒ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    - งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11  บ้านโฮ้ง – ทะล้า   ตั้งไว้ 45 ,676.87 บาท                             
เพ่ือจ่ายให้กับ สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร ในการดําเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา                  
บ้านโฮ้ง– ทะล้า  หมู่ที่ 11 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง โดยการ 
 -  ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร  จํานวน  4  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
 -  พาดสายแรงต่ําอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50  ตารางมิลลิเมตร  ระบบ 1 เฟส 2 สาย  ระยะทาง 
140 เมตร พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
   -  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 – 2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/                       
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน หน้า233ลําดับที่13 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 107 ข้อ 7) 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 3.3.7 งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13  บ้านนางแล  ตั้งไว้ 144,479.82 บาท   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคกแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก 

นายย้าย  ฮาวคําฟู นายยกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่า น  กระผมขออนุมัติโอนงบประมาณ และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕63 ได้ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -  โครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  ตั้งไว้  140,000.- บาท              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -256 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน การพัฒนาสังคม/                
ชุมชน แผนงานศสานา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 211 ข้อ 4) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.3) 

/ เหตุผล ... 



 ๑๑๓ 

เหตุผล 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                   

สาขาอําเภอห้างฉัตร จึงได้ดําเนินการสํารวจออกแบบและประมาณค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจําหน่าย                    
แรงต่ําและไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งทําให้งบประมาณและรายละเอียดในประมาณการเดิมมีการเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเพิ่มและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม                     
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล              
ปงยางคก  ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณจาก  
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบ   ดําเนินการ 
หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
งบประมาณตั้งไว ้ 140,000 .-บาท 
ขอโอนลด  8,537.82 .-บาท  

โอนเพิ่ม   กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน   ไฟฟ้าถนน 
งบ   เงินอุดหนุน 
หมวด   เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
ประเภท   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

ขออนุมัติโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา และนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    -  โครงการงานประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563  ตั้งไว้  140,000.- บาท              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี ตําบลปงยางคก ประจําปี 2563 
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -256 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน การพัฒนาสังคม/                
ชุมชน แผนงานศสานา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 211 ข้อ 4) 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 113 ข้อ 1.3) 
ขอโอนลดเป็นเงิน  8,537.82.-บาท  
 
 
 
 

/ ขออนุมัติโอนเพิ่ม ... 



 ๑๑๔ 

ขออนุมัติโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
โอนเพิ่ม 

    งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้า ถนน งบ เงินอุดหนุน                      
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
    -  งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่  13  บ้านนางแล  ตั้งไว้  135,942.-บาท  เพ่ือจ่าย
ให้กับสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านนางแล หมู่ที่ 
13 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง  โดยการ 
 -  ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร  จํานวน  9  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์  
 -  ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร  จํานวน  2  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
 -  พาดสายแรงต่ําอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 
440 เมตร พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
   -  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 – 2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/                   
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน หน้า233ลําดับที่ 15 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 107 ข้อ 6) 
ขอโอนเพิ่มเป็นเงิน  8,537.82.-บาท  

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    - งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13  บ้านนางแล  ตั้งไว้ 144,479.82 บาท  เพ่ือจ่าย
ให้กับ สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร ในการดําเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา                   
บ้านนางแล หมู่ที่ 13 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง โดยการ 
 -  ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร  จํานวน  9  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์  
 -  ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร  จํานวน  2  ต้น พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
 -  พาดสายแรงต่ําอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย  ระยะทาง 440
เมตร พร้อมประกอบอุปกรณ์ 
   -  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 – 2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน หน้า233ลําดับที่15 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 107 ข้อ 6) 

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ประธานสภาฯ สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีใครสอบถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติม  

 

/ ประธานสภาฯ ... 



 ๑๑๕ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

    3.5  เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ                
พัฒนาท้องถิ่น และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ   เชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ 

นายย้าย   ฮาวคําฟู   นายกเทศมนตรีตําบลปงยางคก   

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่า น  กระผมของเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก เพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการพัฒนาท้องถิ่น และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักการ 
    คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
ปงยางคก และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปงยางคก 

เหตุผล 
    ด้วย สภาเทศบาลตําบลปงยางคก ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปงยางคก และกรรมการติดตามและประเมินผล                      
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลปงยางคก ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปงยางคก สมัยวิสามัญ สมัยแรก                  
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 และเทศบาลตําบลปงยางคก ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว                          
เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2561  ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระแล้ว จึงต้องดําเนินการคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปงยางคก                              
และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปงยางคก         

ระเบียบข้อกฎหมาย 
    ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
    -  ข้อ 8    “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ... 
     (3)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ...  ให้มีวาระ
อยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้” 
    -  ข้อ 28 “ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน... กรรมการตามข้อ 28 
ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้”  
 
 

/ ก.เลือกสมาชิกสภาฯ ... 



 ๑๑๖ 

 ก.  เลือกสมาชิกสภาฯ  เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   จํานวน  3  คน 
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้สมควรเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล                    

ตําบลปงยางคก  จํานวน  3  คน 

นายสุเทพ    ไชยวรรณ       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก   
 เสนอ  นายศรีทูล    ใจปินตา 
ผู้รับรอง 1. พิสูจน์     ปันธิยะ 2. สิทธิศักดิ์     สัญญะเข่ือน   

นายบุญเชียร     สุภาวรรณ       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก   
 เสนอ  นายสมิท     อินถา 
ผู้รับรอง 1. นายสังข์ทอง   ตั๋นตุ้ย 2. จักรกฤษ   ดีสุยะ 

นายทวีป    กันธิสา        สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก   
 เสนอ  นายสุเทพ    ไชยวรรณ   
ผู้รับรอง 1. นาย มานะ   นันตา 2. นายบุญเลื่อน    ไชยมูล  

ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าจะเสนอสมาชิกสภาฯ ท่านใดอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิม 

ประธานสภาฯ แจ้งว่า  ที่ประชุมมีการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ จํานวน 3 คน  ดังนี้  
1. นายศรีทูล    ใจปินตา  2. นายสมิท   อินถา   3. นายสุเทพ    ไชยวรรณ 
และขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ  ทั้ง 3 คน  ร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปงยางคก 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

ข.  เลือกสมาชิกสภาฯ  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   จํานวน  3  คน 
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้สมควรเป็นกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลตําบลปงยางคก  จํานวน  3  คน 

นายจักรกฤษ   ดีสุยะ       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก   
 เสนอ  นาย บุญเลื่อน     ไชยมูล 
ผู้รับรอง 1. นายบุญเชียร     สุภาวรรณ    2. นาย สมิท    อินถา 

นายสุเทพ    ไชยวรรณ        สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก   
 เสนอ  นาย สังข์ทอง     ตั๋นตุ้ย 
ผู้รับรอง 1. นายสังข์วาลย์    ทิพย์บุญเรือง 2. นาย พิสูจน์    ปันธิยะ 
 
 

/ นายสังข์ทอง  ตั๋นตุ้ย ... 



 ๑๑๗ 

นายสังข์ทอง    ตั๋นตุ้ย        สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก   
 เสนอ  นางสังข์วาลย ์   ทิพย์บุญเรือง 
ผู้รับรอง 1. นายสมิท    อินถา  2. นายทวีป    กันธิสา  

ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่าจะเสนอสมาชิกสภาฯ ท่านใดอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิม 

ประธานสภาฯ แจ้งว่า  ที่ประชุมมีการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ จํานวน 3 คน  ดังนี้  
1. นายบุญเลื่อน    ไชยมูล  2. นายสังข์ทอง   ตั๋นตุ้ย   3. นางสังข์วาลย ์   ทิพย์บุญเรือง 
และขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ  ทั้ง 3 คน  เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลตําบลปงยางคก 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ด้วยคะแนน  ๑1  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่อง   อ่ืนๆ   

นายศรีทูล  ใจปินตา  ประธานสภาเทศบาลตําบลปงยางคก    

 สอบถามในที่ประชุม  ว่ามีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 

นายมานะ   นันตา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก  และผู้เข้าร่วมประชุม                  
ทุกท่าน   
    กระผมขอติดตามสอบถามไปยังคณะผู้บริหารในเรื่องของการติดตั้งกระจกบริเวณแยกต่างๆ 
ในพ้ืนที่ตําบลปงยางคก เพ่ือความปลอดภัยในการใช้ท้องถนนของประชาชนในพื้นท่ี  

นายศรีทูล  ใจปินตา  ประธานสภาเทศบาลตําบลปงยางคก    

เชิญนายกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ 

นายย้าย   ฮาวคําฟู   นายกเทศมนตรีตําบลปงยางคก  

    เรียนประธานสภาเทศบาล ตําบลปงยางคก   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงยางคก                
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่า น เนื่องจากในพ้ืนที่ตําบลปงยางคก มีปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน                  
ในหลายๆ ด้าน และด้วยงบประมาณที่มีอย่างจํากัด เทศบาลตําบลปงยางคก จําเป็นต้องเร่งแก้ปัญหา                 
ความเดือนร้อนของประชาชนในเรื่องเร่งด่วนก่อน ในส่วนของกระจกส่องสะท้อนตามแยกนั้นก็เป็นอีกปัญหา          
ที่สําคัญเพราะเป็นความปลอดภัยของผู้ใช้ท้องถนน หากในเขตพ้ืนที่ใดท่ีมีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ                       
หรือเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ท่านสามารถประสานงานกองช่าง เทศบาลตําบลปงยางคก ได้เพ่ือออกสํารวจ
และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนผู้ใช้ท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกระจกส่องสะท้อน                    
หรือไฟกระพริบต่อไป 

/ ที่ประชุมรับทราบ ... 




