บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๓๐น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ชั้น ๓
---------------------

๑. นายณรงค์
๒. นายบุญช่วย
๓. นายเชิด
๔. นายพีระพงษ์
๕. นางจันทร์ทา
๖. นางเพ็ญจันทร์
๗. นายเอนก
๘. นายนิกร
๙. นายยุทธจักร
๑๐. นายประวุฒิ
๑๑. นายจีรพงษ์
๑๒. นายอาดิษฐ์

เขื่อนคา
สิทธิผล
พงษ์คา
เจริญพันธ์
สังข์ศริ ิ
ชื่นใจ
งุนคา
มหายศ
โอบอ้อม
ศึกษา
สุธัมมา
อินทจักร์

๑. นายกิตพิ ัฒน์
๒. นายสิทธระ
๓. นายทวีศักดิ์
๔. นายประคอง
๕. นายดวงจันทร์
๖. นายประยูร
๗. นางพวงพยอม
๘. นายแสวง
๙. นางสาวณิรุชา
๑๐.นางพิมประภา
๑๑.นายเมธี
๑๒.นายเกรียงไกร
๑๓.นายประเทียน
๑๔.สิบเอกจีรเวศน์
๑๕.นางสาวสุกัญญา

สุนทรพันธุ์
สุนทรพันธ์
กิตติกุลสุวรรณ
ธรรมไชย
แก้วตา
วรรณราช
เทพกัญญา
จันทวงค์
บัวเจตธรรม
อินทร์ศรีทอง
ทักษิณ
ปิมแปง
ผันรักษ์
หล้าปาวงศ์
มูลถี

ผู้ทีม่ าประชุม
ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
รองประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกฯ
ที่ปรึกษานายกฯ
ปลัดเทศบาลฯ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลฯ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
/ เริ่มประชุม.....

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๓:๓๐ น.
เลขานุการสภาแจ้งในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตาแหน่ง ๑๑ คน มาประชุม ๑๑ คน
ถือว่าครบองค์ประชุม
นายณรงค์ เขื่อนค า ประธานสภาเทศบาลตาบลเวีย งพร้าว เปิดการประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล - ท่ า นนายกเทศมนตรี และคณะผู้ บ ริ ห าร ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น วั น นี้
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ วั น จั น ทร์ ที่ ๑๕ เดื อน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

สมาชิกสภาฯ
(นายเอนก งุนคา)

- เรียน ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เวียงพร้าว ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ไม่มกี ารแก้ไขแต่อย่างใด
ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๙ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยครับ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในการประชุ มเมื่ อวั นที่ ๒๙ เดื อน กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
- รับรอง ๑๐ เสียง
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

/ ระเบียบวาระ.....

-๓ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วาระที่ ๑ การรับหลักการ
ประธานสภาเทศบาล - เชิญนายกเทศมนตรีได้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ เชิญครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

นายกเทศมนตรีฯ
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาล
(นายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์)
ตาบลเวียงพร้าว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภา
เทศบาลตาบลเวียงพร้าวอี กครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตาบล
เวียงพร้าว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์ คลัง
ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการด าเนิ น การในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ดังต่อไปนี้
๑. สถานการณ์คลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร
จานวน ๔๗,๐๔๕,๕๕๗.๖๗ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
จานวน ๓๓,๕๓๙,๓๒๐.๓๘ บาท
๑.๑.๓ ทุนสารองเงินสะสม จานวน ๑๙,๕๑๑,๐๒๐.๕๒ บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง
จานวน ๖,๐๑๑,๐๘๐.๓๗ บาท
๒.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
(๑) รายรับจริง จานวน ๓๗,๙๖๔,๕๖๗.๔๐ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน ๒,๙๔๙,๗๖๘.๐๒ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน ๗๗๔,๙๐๗.๙๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน๑,๑๑๔,๔๗๗.๕๓ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จานวน
๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน ๓๗๘,๕๑๖.๗๕ บาท
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน
๐.๐๐ บาท
จานวน๑๘,๖๐๗,๖๐๗.๒๐บาท
จานวน ๑๔,๑๓๙,๒๙๐.๐๐บาท
/ (๒) เงินอุดหนุน.....

-๔(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน ๙,๖๖๗,๙๕๐.๐๐ บาท
(๓) รายจ่ายจริง จานวน ๒๘,๗๓๘,๑๔๐.๕๒ บาท
งบกลาง
จานวน ๑,๖๓๔,๘๒๗.๑๔ บาท
งบบุคลากร
จานวน๑๔,๗๐๖,๓๓๒,๒๙บาท
งบดาเนินงาน
จานวน ๗,๐๐๐,๑๑๑.๐๙ บาท
งบลงทุน
จานวน ๒,๗๓๓,๐๕๐.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน ๒,๖๔๓,๘๒๐.๐๐ บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน
๘,๖๐๒,๗๙๐.๐๐ บาท
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน
๐.๐๐ บาท
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน
๐.๐๐ บาท
๓. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา กิจการประปาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
รายรับจริง
จานวน
๑,๗๔๗,๑๓๘.๑๓ บาท
รายจ่ายจริง
จานวน
๑,๕๒๙,๗๘๙.๖๖ บาท
กาไรสะสม
จานวน
๐.๐๐ บาท
เงินสะสม
จานวน
๒,๓๗๒,๑๗๕.๒๕ บาท
จานวน
๐.๐๐ บาท
ทุนสารองสะสม
กู้เงินสะสมจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จานวน
๐.๐๐ บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จานวน
๐.๐๐ บาท
เงินฝากธนาคาร
จานวน ๒,๓๘๔,๙๘๐.๗๒ บาท
ทรัพย์รับจานา
จานวน
๐.๐๐ บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตาบลเวียงพร้าว ได้ประมาณการรายรับไว้
๕๔,๕๖๘,๘๐๐ บาท (ห้าสิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ตามแผนการดาเนินการ ดังนี้
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
๒,๘๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
๘๘๑,๕๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๑,๑๕๐,๓๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
/ รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน…..

-๕รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
๒๓,๔๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๒๕,๘๗๐,๐๐๐.๐๐บาท
รวมทั้งสิ้น

๕๔,๕๖๘,๘๐๐.๐๐บาท

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลเวี ย งพร้ า ว ได้ ป ระมาณการ
รายจ่าย ไว้ ๕๔,๕๖๘,๘๐๐ บาท (ห้าสิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามแผนการดาเนินการ ดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป
๑๖,๑๒๗,๑๐๐
บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๑,๓๙๐,๔๔๐
บาท
แผนงานการศึกษา
๖,๗๒๕,๕๐๐
บาท
แผนงานสาธารณสุข
๒,๑๘๙,๑๖๐
บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
๑๒,๑๖๑,๓๐๐
บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๖๕๕,๐๐๐
บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๑,๐๐๔,๐๐๐
บาท
แผนงานการพาณิชย์
๙๒๖,๕๐๐
บาท
แผนงานงบกลาง
๑๓,๓๘๙,๘๐๐
บาท
รวมทั้งสิ้น
๕๔,๕๖๘,๘๐๐
บาท
และรายละเอียดแผนงานต่างๆ ตามเอกสารที่ได้แนบในการประชุมไปแล้วนัน้
ประธานสภาเทศบาล - ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ชีแ้ จงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วาระที่ ๑ (การรับหลักการ) ด้วยครับ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบรับ หลั กการร่างเทศบั ญญั ติ ฯ ๑๐ เสีย ง ไม่ เห็นชอบ – เสีย ง
งดออกเสียง ๑ เสียง
เลขานุการฯ
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้ อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่ าง
/ ข้อบัญญัติ.....

-๖ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”
ข้อ ๕๐ “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีก ารแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในตอนหรื อ ข้ อ ใดบ้ า ง การแปรญั ต ติ แ ละมติ ข องคณะกรรมการแปรญั ต ติ ตลอดจน
การสงวนค าแปรญั ต ติ ด้ ว ย และให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น ส่ ง รายงานนั้ น แก่ ส มาชิ ก สภา
ท้ อ งถิ่ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงก่ อ นวั น ประชุ ม พิ จ ารณาเว้ น แต่ ก รณี ต้ อ งพิ จ ารณา
เป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุม สภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชีแ้ จงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น”
ประธานสภาฯ
- ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ ควรก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน ควรจะ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน เชิญท่านสมาชิก
ได้แสดงความคิดเห็นหรือญัตติตอ่ ไป เชิญครับ
นายบุญช่วย สิทธิผล - ผมขอเสนอว่า ควรกาหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม ๓ วัน โดยก าหนดระยะเวลา
เสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๑๗,๑๘ และ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
ประธานสภาฯ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ผูร้ ับรองคนแรก
นายเชิด
พงษ์คา
ผูร้ ับรองคนที่ ๒
นายประวุฒิ ศึกษา
ผูร้ ับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี สรุปว่าท่าน
สมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของ นายบุญช่วย สิทธิผล ว่าสภาได้กาหนดระยะเวลา
ในการแปรญั ต ติ ร วม ๓ วั น โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ต ติ ต่ อ ประธาน
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ในวั น ที่ ๑๗,๑๘ และ ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ ตั้ ง แต่ เ วลา
๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว และขอนัด
ประชุ ม สภาเทศบาลต าบลเวี ย งพร้ า ว สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๒ ประจ าปี
๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลเวียงพร้าวแห่งนี้ โดยจะไม่มีการออกหนังสือเชิญประชุม เพื่อพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติฯ ต่อไป
ที่ประชุม
- มี ม ติ เ ห็ น ชอบ ๑๐ เสี ย ง ไม่ เ ห็ น ชอบ – เสี ย ง งดออกเสี ย ง ๑ เสี ย ง

/ ประธานสภา.....

-๗ประธานสภาฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(นายณรงค์ เขื่ อ นค า)
แก้ ไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ สภาเทศบาลตาบลเวี ยงพร้าวได้มี มติ เลื อก
คณะกรรมการแปรญั ตติแล้ว ในการประชุ มสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว สมั ยสามั ญ
สมั ยที่ ๓ ครั้ งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่ อวั นที่ ๑๘ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย
คณะกรรมการแปรญั ตติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายบุญช่วย
สิทธิผล
2. นางเพ็ญจันทร์
ชื่นใจ
3. นายพีระพงษ์
เจริญพันธ์
4. นายเชิด
พงษ์คา
5. นายยุทธจักร
โอบอ้อม
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการพิ จารณาโอนเงิ นงบประมาณไปตั้ ง จ่า ยเป็ น รายการใหม่ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ดังนี้
๔.๑ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ จานวน ๖ จุด งบประมาณ ๑,๐๗๗,๐๐๐ บาท
ประธานสภาเทศบาล - เชิญนายกเทศมนตรีได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในที่ประชุม ด้วยครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
นายกเทศมนตรีฯ
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุก ท่าน ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายการแก้ไ ข
(นายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์) ปัญหายาเสพติด โดยกาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม
ลงโทษผูผ้ ลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ให้ทุ ก ภาคส่ว นราชการ องค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ นด าเนินการเป็ นภารกิ จเร่ง ด่ว น
ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกลยุทธการดาเนินการ ๗ แผน ๔ ปรับ
๓ หลั ก ๖ เร่ง โดยให้มีก ารบูรณาการทุกภาคส่วน ผ่านการขับ เคลื่ อนงานโดยศูนย์
อ านวยการพลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด ทุ ก ระดั บ เทศบาลต าบลเวี ย งพร้ า ว
ได้ดาเนินการจัดทาแผนป้องกั นและแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด และมีก ารสอดส่องดูแล
พื้นที่เ สี่ย งที่มีก ารมั่วสุ มกันของผู้เ สพหรือเยาวชนกลุ่มเสี่ย ง เนื่องจากพื้นที่เทศบาล
ตาบลเวียงพร้าว เป็นพื้นที่ในตัวเมืองและเป็นย่านการค้า สถานบริการ แหล่งบันเทิง
ต่างๆ ทาให้เป็นจุดเสี่ยงต่อการระบาดของผู้เสพ เทศบาลตาบลเวียงพร้าวได้เล็งเห็น
ความสาคัญ ดังกล่าว จึงได้ทาการติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดเสี่ย งต่อการแพร่ระบาด
และมั่ ว สุ ม ของกลุ่ ม เสี่ ย งเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด อาชญากรรมต่ า งๆในแหล่ ง ชุ ม ชน
โดยมีกล้อง CCTV เป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลให้ทราบถึงพฤติการณ์ ตาหนิ รูปพรรณ
/ และเส้นทางหลบหนี.....

-๘และเส้นทางหลบหนีของผู้กระทาความผิดได้ ใช้เป็นหลักฐานสาคัญในการช่วยเหลือ
เจ้ า พนั ก งานต ารวจในการชี้ ชั ด ผู้ ก ระท าความผิ ด สู่ ก ระบวนการด าเนิ น การจั บ กุ ม
ตลอดจนเป็ น ข้ อ มู ล ให้ ฝ่ า ยปกครอง เพื่ อ ดู แ ลให้ ค วามสุ ข ความปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
จากการตรวจสอบครุภัณฑ์ พบว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั้ง ๖ จุด
มีสภาพชารุด เนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานไม่สามารถบันทึกภาพและ
เก็บรายละเอียดของภาพได้ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้ น ที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ง บประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
คณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาลต าบลเวี ย งพร้ า ว จึ ง ขอเสนอญั ต ติ อ นุ มั ติ โ อน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
โครงการรถบรรทุก ขยะ งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากโครงการนี้
ไม่สามารถดาเนินการได้เพราะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
ได้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาล โอนไปตั้ ง เป็ น รายการใหม่ ใ นการติ ด ตั้ ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ จานวน ๖ จุด (จุดที่ ๑ บริเวณสี่แยกวัดกลางเวียง, จุดที่ ๒
บริเ วณสามแยกหน้าที่ว่าการอาเภอพร้าว, จุดที่ ๓ บริเ วณสี่แยก ปตท., จุดที่ ๔
บริเวณแยกธนาคารกสิกรไทย, จุดที่ ๕ บริเวณสี่แยกโรงสีเดิม และจุดที่ ๖ บริเวณ
สี่แยกหัวเวียง) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๗๗,๐๐๐ บาท ด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ได้ ล งมติ เ ห็ นชอบโอนงบประมาณไปตั้ง จ่ ายเป็ น รายการใหม่ ติ ดตั้ ง กล้ อ งโทรทั ศ น์
วงจรปิดฯ จานวน ๖ จุด งบประมาณทั้งสิน้ ๑,๐๗๗,๐๐๐ บาท ด้วยครับ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
๔.๒ โครงการจั ด ซื้ อ รถยนต์ ส่ ว นกลาง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่ นั่ ง (ดี เ ซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี งบประมาณ ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท
ประธานสภาเทศบาล - เชิญนายกเทศมนตรีได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในที่ประชุม ด้วยครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

/ นายกเทศมนตรี.....

-๙นายกเทศมนตรีฯ
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุก ท่าน เทศบาลตาบลเวียงพร้าวเป็นองค์กร
(นายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์) ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีภาระกิจหน้าที่หลายประการ ทั้งด้านการบริการประชาชน
การแก้ ปั ญ หาของประชาชนในด้านต่างๆ ตลอดจนสนั บ สนุนการดาเนิน การของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ให้ ส ามารถด าเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมด้านงานบริการแก่ประชาชนสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะให้
ทุ ก อปท. ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิท ธิ ภาพในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะพื้นฐานแก่ หน่วยงานทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน
ที่มาใช้บ ริ ก ารเป็นจานวนมาก รวมไปถึงการขอใช้ รถส่วนกลางเพื่อเป็ นยานพาหนะ
ในการเดินทางร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกเขตเทศบาล ปัจจุบันรถส่วนกลาง
ของเทศบาลตาบลเวียงพร้าว(รถตู้)ได้หมดสัญญาเช่าลง มีเพียงรถบรรทุกขับเคลื่อน
๒ ล้อ แบบธรรมดาเพื่อใช้ในการติดต่อราชการ ซึ่งมีสภาพชารุดเนื่องจากใช้งานมาเป็น
ระยะเวลานาน ไม่ สามารถให้บ ริก ารประชาชนได้ อย่า งทั่ว ถึงและเพีย งพอต่อความ
ต้องการ เพื่อ เป็นการอานวยความสะดวกและสร้ างความพึงพอใจในการให้บ ริก าร
ประชาชน เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเวียงพร้าว จึงขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการ
รถบรรทุกขยะ งบประมาณคงเหลือจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฯ จานวน ๖ จุด ๑,๒๒๓,๐๐๐ บาท
และโอนงบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ จากงบประมาณโครงการใช้ ส อย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการงบประมาณ ๗๑,๐๐๐ บาท ไปจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
(รถตู้) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
ต่อสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวได้พิจารณา ด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
(นายณรงค์ เขือ่ นคา)
ได้ ล งมติ เ ห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนงบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ จั ด ซื้ อ รถยนต์
ส่วนกลาง ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี งบประมาณ
ทั้งสิน้ ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท ด้วยครับ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
/ ๔.๓ โครงการ.....

-๑๐๔.๓ โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ปั๊มน้ามันอัตโนมัติขนาด ๓๕๐ วัตต์ งบประมาณ
๘,๒๐๐ บาท
ประธานสภาเทศบาล - เชิญนายกเทศมนตรีได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในที่ประชุม ด้วยครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
นายกเทศมนตรีฯ
- เรีย นประธานสภา สมาชิก สภาที่เคารพทุก ท่าน เทศบาลตาบลเวีย งพร้าวในฐานะ
(นายกิติพัฒน์ สุน ทรพันธุ์) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี ภารกิจหน้าที่หลายประการ ทั้งทางด้านการ
บริการประชาชน การแก้ปัญหาของประชาชนในด้านต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งภายในและนอกองค์ ก รให้สามารถ
ด าเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส่ ง เสริ ม ด้ า นงานบริ ก าร
แก่ประชาชน สนองนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ทุก อปท. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนได้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลต าบลเวี ย งพร้ าวมีป ระชาชนเข้ามาใช้บ ริก ารจ านวนมาก ทั้ งมี ก ารใช้
สถานที่ ใ นการจั ด ประชุ ม ต่ า งๆ ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๓ ของอาคาร ท าให้ แ รงดั น น้ า
ในห้องน้ามีไม่เพียงพอ มีความจาเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ปั๊มน้าอัตโนมัติ ขนาด ๓๕๐ วัตต์
จานวน ๑ เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบน้าประปาที่ใช้ในอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพร้าวมากยิ่งขึน้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม ถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเวียงพร้าว จึง ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการวาง
ท่อระบายน้า คสล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ ยาว ๑๔๒.๐๐
เมตร พร้ อ มบ่ อ พั ก จ านวน ๒๐ บ่ อ บริ เ วณถนนสายบ้ า นแม่ ก อย-สั น ตะพาบ
บ้านแม่กอย หมู่ที่ ๖ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ตามแบบแปลนของทางเทศบาลตาบล
เวี ย งพร้ า ว งบประมาณอนุ มั ติ ๖๒๑,๙๐๐ บาท เบิ ก จ่ า ยไป ๕๙๘,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๒๓,๙๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้าอัตโนมัติ ขนาด ๓๕๐ วัตต์
จานวน ๑ เครื่อง ราคา ๘,๒๐๐ บาท เพื่อใช้เพิ่มแรงดันน้าประปาขึ้นชั้น ๓ อาคาร
สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ต่อสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวได้พิจารณา ด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ได้ล งมติเ ห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้ อครุภัณฑ์ ปั๊มน้า
อัตโนมัติขนาด ๓๕๐ วัตต์ งบประมาณทั้งสิน้ ๘,๒๐๐ บาท ด้วยครับ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
/ ระเบียบวาระที่ ๔.....

-๑๑ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๖:๐๐ น.
(ลงชื่อ)........................... ...............เลขานุการสภาฯ/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว

(ลงชื่อ)....................... .............................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเอนก งุนคา)

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร มหายศ)
(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประวุฒิ ศึกษา)
(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจีรพงษ์ สุธัมมา)

(ลงชื่อ).................................................... เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางจันทร์ทา สังข์ศิร)ิ
รับรองรายงานการประชุม ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

