บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจาปีพ.ศ. ๒๕61
วันพุธที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา ๐๙:๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ชั้น ๓
--------------------ผู้ทีม่ าประชุม
๑. นายณรงค์
๒. นายบุญช่วย
๓. นายเชิด
๔. นายพีระพงษ์
๕. นางจันทร์ทา
๖. นางเพ็ญจันทร์
๗.นายนิกร
8. นายยุทธจักร
9. นายประวุฒิ
๑0. นายจีรพงษ์
๑1. นายแสวง
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายเอนก
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอาดิษฐ์
2. นางพวงพยอม
3. นางสาวณิรุชา
4. นายประเทียน
5. นางพิมประภา
6. นายเกรียงไกร
6.นายเมธี
7.สิบเอกจีรเวศน์
8.นางสาวสุกัญญา

เขื่อนคา
สิทธิผล
พงษ์คา
เจริญพันธ์
สังข์ศิริ
ชื่นใจ
มหายศ
โอบอ้อม
ศึกษา
สุธัมมา
จันทวงค์

ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
รองประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
หัวหน้าสานักปลัด/เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว

งุนคา

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว (ลาป่วยมีหนังสือลา)

อินทจักร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองคลัง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

เทพกัญญา
บัวเจตธรรม
ผันรักษ์
อินทร์ศรีทอง
ปิมแปง
ทักษิณ
หล้าปาวงศ์
มูลถี

/ เริ่มประชุมเวลา

-๒เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๓๐ น.
เลขานุการสภาแจ้งในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตาแหน่ง ๑1 คน มาประชุม 10 คน
ไม่มา 1 คน คือ นายเอนก งุนคา ถือว่าครบองค์ประชุม นายณรงค์ เขื่อนคา ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียง
พร้าว เปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕61 เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕61
นายณรงค์ เขื่อนคา - ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายประวุฒิ ศึกษา
- เรียน ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เวียงพร้าว ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑
ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 แล้ว
มีความถูกต้องไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรคงร่างเดิมไว้ทุกประการ
นายณรงค์ เขื่อนคา - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
- ไม่มีผู้เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ
นายณรงค์ เขื่อนคา - เมื่อไม่มีผู้เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
ประธานสภาเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕61 ด้วยครับ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑
ประจาปีพ.ศ.๒๕61 ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61
รับรอง 9 เสียง
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
วาระที่ ๒ การแปรญัตติฯ
นายณรงค์ เขื่อนคา - ตามที่ไ ด้รับ แจ้งจากประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ว่าได้ ป ระชุม คณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล
แปรญัตติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 แล้ว คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบการ
แปรญั ตติใ นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จานวน 23 รายการ ดังต่อไปนี้

/ รายการที่ 1

-๓รายการที่ 1 ขอปรั บ ลดงบประมาณ งบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง
รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) 8.2.8 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า
6,000 ซี ซี หรื อ ก่ า ลั ง เครื องยนต์ สู ง สุ ด ไม่ ต่ า กว่ า 170 กิ โ ลวั ต ต์ แบบบรรทุ ก น่ า
งบประมาณ 2,500,000 บาท ปรับลด 1,985,600 บาท คงเหลือ 514,400 บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิมเติมหรือไม่ เชิญครับ
ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 1 เพิมเติม ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็ นชอบตามที
ผู้เสนอขอแปรญัตติฯ ในรายการที 1 ขอปรับลดงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ ง รายการรถบรรทุ ก (ดี เ ซล) 8.2.8 ขนาด 6 ตั น 6 ล้ อ ปริ ม าตร
กระบอกสู บ ไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรื อก่ าลั ง เครื องยนต์สู ง สุ ดไม่ต่า กว่า 170 กิโ ลวัต ต์
แบบบรรทุ กน่ า งบประมาณ 2,500,000 บาท ปรั บลด 1,985,600 บาท คงเหลื อ
514,400 บาท ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา - รายการที่ 2 ขอตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ประธานสภาเทศบาล
รางระบายน้ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70
เมตร ยาวรวม 221.00 เมตร บริ เ วณบ้ านอาจารย์ ฉลองลั กษณ์ บุ ญเรื อง บ้ านช่ างค่ า
หมู่ที 1 ต่าบลเวียง อ่าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 543,100.00 บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิมเติมหรือไม่ เชิญครับ
นายจีรพงษ์ สุธัมมา
สมาชิกสภาฯ เขต1

- เรี ย นท่ า นประธ านสภ า, สมาชิ ก สภ าเทศบาล และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น
ผมนายจี ร พงษ์ สุธัมมา สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลเวียงพร้าว เขต 1 มีข้อสงสั ยเกียวกับ
โครงการดังกล่าวว่าจากผู้เสนอแปรญัตติได้ขอตังจ่ายเป็นรายการใหม่นัน เป็นโครงการดังกล่าว
ได้ บ รรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ น 1 ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต่ า บลเวี ย งพร้ า ว
แล้วหรือไม่ หากมีขอชีแจงว่าบรรจุไว้ในแผนฯปีไหนครับ ทังนีเพือให้เป็นไปตามระเบียบฯ
ในการร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ต่อไป ขอความชัดเจนด้วยครับ

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เชิญผู้เสนอค่าแปรญัตติ ชีแจงในรายการที 2 ต่อสภาฯ ครับ

/ นายประวุฒิ

-๔นายประวุฒิ ศึกษา
- ครั บ ตามที ได้เ สนอค่า แปรญั ตติ ข อตั งรายจ่า ยขึ นใหม่ งบลงทุ น ค่า ที ดิน และสิ งก่ อ สร้ า ง
สมาชิ กสภาฯ ผู้ ยื นค่ าแปรฯ เทศบาลโครงการก่ อสร้ างรางระบายน่ารูป ตัว ยู พร้อ มฝาปิด ขนาดกว้า ง 0.30 เมตร
ลึกเฉลีย 0.50-0.70 เมตร ยาวรวม 221.00 เมตร บริเวณบ้านอาจารย์ฉลองลักษณ์ บุญเรือง
บ้านช่างค่า หมู่ที 1 ต่าบลเวียง อ่าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 543,100.00 บาท
นั น เป็ น โครงการหนึ งที ได้ บ รรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นาสี ปี ของเทศบาลต่ า บลเวี ย งพร้ า ว
ในปี ง บประมาณพ.ศ.2562 เหตุ ผ ลในการแปรญั ต ติ ใ นครั งนี เนื องจากพื นที ดั ง กล่ า ว
ประสบปั ญ หาน่ า ท่ ว มมาโดยตลอด จึ ง มี ค วามจ่ า เป็ น ในการสร้ า งรางระบายน่ า ดั ง กล่ า ว
เพื อบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นแก่ พี น้ อ งประชาชนในพื นที ซึ งได้ รั บ ผลกระทบและได้ รั บ
ความเสียหายจากปัญหาน่าท่วมขัง
นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 2 เพิมเติม ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็ นชอบตามที
ผู้เสนอขอแปรญัตติฯ ในรายการที 2 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน่ า รู ป ตั ว ยู พร้ อ มฝาปิ ด ขนาดกว้ า ง 0.30 เมตร ลึ ก เฉลี ย
0.50-0.70 เมตร ยาวรวม 221.00 เมตร บริ เ วณบ้ านอาจารย์ ฉลองลั กษณ์ บุ ญเรื อง
บ้านช่างค่า หมู่ที 1 ต่าบลเวียง อ่าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ543,100.00 บาท
ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล

- รายการที่ 3 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
รางระบายน่ารู ปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลีย 0.50-0.70 เมตร
ยาวรวม 52.00 เมตร บริเวณบ้านนายวินัย เครือวัง บ้านทุ่งหลวง หมู่ที 1 ต่าบลทุ่งหลวง
อ่าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 146,600.00 บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิมเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายจีรพงษ์ สุธัมมา
สมาชิกสภาฯ เขต1

- เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายจีรพงษ์
สุ ธั ม มา สมาชิ ก สภาเทศบาลต่ า บลเวี ยงพร้ าว เขต 1 ขอให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ข อยื น
แปรญั ตติ ได้ ชีแจงรายละเอี ยดเพิ มเติ มของที มาแต่ ล ะโครงการ ว่ า มีก ารเสนอโครงการ
ตามความต้องการของพีน้องประชาชนจริงและมีการบรรจุไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิน 4 ปี
เทศบาลต่าบลเวียงพร้าวเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ทังนีเพือความเข้าใจทีชัดเจนของผู้เข้าร่ว ม
ประชุม ว่าได้เสนอแปรญัตติเป็นไปตามระเบียบของการจัดท่าร่างเทศบัญญัติฯ ต่อไป

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับ เชิญผู้เสนอค่าแปรญัตติ ได้ชีแจงรายละเอียดเพิมเติม ในรายการที 3 ต่อสภาฯ
ครับ
/ นายประวุฒิ

-๕นายประวุฒิ ศึกษา
- ครั บ กระผมขอชีแจงเพิมเติมเกียวกับการเสนอแปรญัตติทัง 6 ข้อในวันนี ว่าเป็นไปตาม
สมาชิกสภาฯ ผู้ยืนค่าแปรฯ ระเบียบและสนองความต้องการของพีน้องประชาชนอย่างแท้จริง และแต่ละโครงการบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี เทศบาลต่าบลเวียงพร้าว ในปีงบประมาณพ.ศ.2562 ซึงสามารถ
ยืนแปรญัตติตามระเบียบฯ ทุกประการ
นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 3 เพิมเติ ม ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็ นชอบตามที
ผู้เสนอขอแปรญัตติฯ ในรายการที 3 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน่ า รู ป ตั ว ยู พร้ อ มฝาปิ ด ขนาดกว้ า ง 0. 50 เมตร ลึ ก เฉลี ย
0.50-0.70 เมตร ยาวรวม 52.00 เมตร บริเวณบ้านนายวินัย เครือวัง บ้านทุ่งหลวง หมู่ที 1
ต่าบลทุ่งหลวง อ่าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 46,600.00 บาท ผู้ใดเห็นชอบ
โปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล

- รายการที่ 4 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
รางระบายน่ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลีย 0.50-0.70 เมตร
ยาวรวม 209.00 เมตร บริเ วณบ้านนายบุญ ยืน วรรณดี บ้านทุ่ง หลวง หมู่ ที 1 ต่ าบล
ทุ่งหลวง อ่าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ588,300.00 บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิมเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายจีรพงษ์ สุธัมมา
สมาชิกสภาฯ เขต 1

- เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายจีรพงษ์
สุธัมมา สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลเวียงพร้าว เขต 1 มีข้อเสนอแนะเกียวกับการเสนอญัตติ
เพือตังเป็นรายการใหม่ในครังนีว่ามีลักษณะกระจุกตัวอยู่เฉพาะหมู่ที 1 ต่าบลทุ่งหลวง และหมู่
ที 1 ต่าบลเวียง ขาดการกระจายโครงการให้ครอบคลุมในทุกพืนทีทัง 12 หมู่บ้าน กระผม
เห็นควรให้มีการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพือเสนอแปรญัตติทีครอบคลุมต่อไป

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขออภิปรายเพิมอีก เชิญครับ

นายบุญช่วย สิทธิผล - ครับ กระผมนายบุญช่วย สิทธิผล ได้ รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯใน
ประธานคณะกรรมการฯ ครังนีขอชีแจงต่อทีประชุมทราบเกียวกับระเบียบการยืนเสนอค่าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ่ า ปี งบประมาณพ.ศ.2562 ที สภาเทศบาลต่ า บลเวี ย งพร้ า ว
ได้ก่าหนดระยะเวลาในการรับค่าแปรญัตติ เป็นระยะเวลา 3 วันคือวันที 22, 23 และ24
สิ ง หาคม 2561 ตั งแต่ เ วลา 08.30 น. – 16.30 น. ที ผ่ า นมานั น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ 49 วรรค 2 ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
/ กาหนดตาม

-๖กาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้อ งถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอ
คาแปรญั ตติให้อนุโลมใช้ต ามแบบท้ายระเบียบนี้ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัต ติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้พิจารณาตามแบบ
ยื่นเสนอคาแปรญัตติ จานวน 2 ฉบับ โดยวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นของนาย
ประวุฒิ ศึกษา และวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ของนายอาดิษฐ์ อินทจักร์
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ ทุกประการ ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ต่อไป
นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อสภาฯ รายการที 4 เพิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมื อไม่ มี ผู้ ข ออภิ ป รายในรายการที 4
ผมขอมติ ที ประชุ ม พิ จ ารณาเห็ น ชอบตามที
ผู้เสนอขอแปรญัตติฯ ในรายการที 4 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน่ า รู ป ตั ว ยู พร้ อ มฝาปิ ด ขนาดกว้ า ง 0. 50 เมตร ลึ ก เฉลี ย
0.50-0.70 เมตร ยาวรวม 209.00 เมตร บริเวณบ้านนายบุญยืน วรรณดี บ้านทุ่งหลวง
หมู่ที 1 ต่าบลทุ่งหลวง อ่ าเภอพร้าว จังหวั ดเชีย งใหม่ งบประมาณ588,300.00 บาท
ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล

- รายการที่ 5 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 1,557.00 ตารางเมตร หนา
0.05 เมตร บริเวณถนนบ้านล๊อค ซอย 1 บ้านช่างค่า หมู่ที 1 ต่าบลเวียง อ่าเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 576,000.00 บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิมเติมหรือไม่ เชิญครับ

ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมือไม่มีผู้ ขออภิปรายในรายการที 5 เพิมเติม ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามที
ผู้เสนอขอแปรญัตติฯ ในรายการที 5 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนลาดยางผิ ว ทางแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ขนาดพื นที ไม่ น้ อ ยกว่ า
1,557.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บริ เ วณถนนบ้ า นล๊ อ ค ซอย 1 บ้ า นช่ า งค่ า
หมู่ ที 1 ต่ า บลเวี ย ง อ่ า เภอพร้ า ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ งบประมาณ 576,000.00 บาท
ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
/ นายณรงค์

นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล

-๗- รายการที่ 6 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตรบริเวณ
ซอยบ้านนายอินทร สวัสดิ์วงค์ บ้านช่างค่า หมู่ที 1 ต่าบลเวียง อ่าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 131,600.00 บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิมเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายจีรพงษ์ สุธัมมา
สมาชิกสภาฯ เขต 1

- เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายจีรพงษ์
สุธัมมา สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลเวียงพร้าว เขต 1 กระผมขอค่าชีแจงเพิมเติมเกียวกับ
การเสนอแปรญัตติโครงการดังกล่าวด้วยครับ ว่ามีความจ่าเป็นมากน้อยเพียงใดในการขอตัง
รายจ่ายขึนใหม่ในสมัยประชุมนี

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับ เชิญผู้เสนอค่าแปรญัตติ ได้ชีแจงรายละเอียดเพิมเติมในรายการที 6 ต่อสภาฯ
ครับ

นายประวุฒิ ศึกษา
- ครับ กระผมขอชีแจงเพิมเติมเกียวกับการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก ขนาด
สมาชิ กสภาฯ ผู้ ยื นค่ าแปรฯ กว้ า ง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บริ เวณซอยบ้ านนายอิน ทร
สวั ส ดิ์ ว งค์ เป็ น โครงการที ต่ อ เพิ มจากโครงการของหมู่ บ้ า นซึ งมี ง บประมาณไม่ เ พี ย งพอ
ในการสร้ า งถนนจนสุ ด เส้ น ทาง ท่ า ให้ ส ภาพถนนมี ผิ ว ขรุ ข ระและเกิ ด ปั ญ หาฝุ่ น ละออง
สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นบริ เ วณบ้ า นเรื อ นใกล้ เ คี ย ง เพื อให้ ก ารสั ญ จรของประชาชนตลอด
เส้นทางดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย จึงเสนอญัตติตังรายการขึนใหม่โครงการ
ดังกล่าว เพือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพืนทีต่อไป
นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมื อไม่ มี ผู้ ข ออภิ ป รายในรายการที 6 ผมขอมติ ที ประชุ ม พิ จ ารณาเห็ น ชอบตามที
ผู้เสนอขอแปรญัตติฯ ในรายการที 6 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 372.00 ตร.ม.
ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณซอยบ้านนายอินทร สวัสดิ์ว งค์ บ้านช่างค่า
หมู่ที 1 ต่าบลเวียง อ่าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 131,600.00 บาท ผู้ใด
เห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา - รายการที่ 7 ขอปรับลดงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ประธานสภาเทศบาล
ขนส่งรายการ รถบรรทุก(ดีเซล) 8.2.8 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุก น่า
งบประมาณ 2,500,000 บาท ปรับลด 514,400 บาท
-มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิมเติมหรือไม่ เชิญครับ

/ ที่ประชุม

-๘- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

ทีประชุม
นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 7 เพิมเติม ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็ นชอบตามที
ผู้เสนอขอแปรญัตติฯ ในรายการที 7 ขอปรับลดงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) 8.2.8 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบ ไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน่า
งบประมาณ 2,500,000 บาท ปรับลด 514,400 บาท ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา - รายการที่ 8 ขอตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประธานสภาเทศบาล
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
ราคา 16,000 บาท จานวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิมเติม เชิญครับ
ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมื อไม่ มี ผู้ ข ออภิ ป รายในรายการที 8 ผมขอมติ ที ประชุ ม พิ จ ารณาเห็ น ชอบตามที
ผู้เสนอขอแปรญัตติฯในรายการที 8 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริหารงานทัวไป งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์ ส่ าหรับงานส่านักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว) ราคา 16,000 บาท จ่านวน ๒ เครือง งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท ผู้ใดเห็นชอบ
โปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา - รายการที่ 9 ขอตั้งรายจ่ายขึ้น ใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประธานสภาเทศบาล
คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จานวน ๒
เครื่อง งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิมเติม เชิญครับ
ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมื อไม่ มี ผู้ ข ออภิ ป รายในรายการที 9 ผมขอมติ ที ประชุ ม พิ จ ารณาเห็ น ชอบตามที
ผู้เสนอขอแปรญัตติฯในรายการที 9 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริหารงานทัวไป งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จ่านวน
๒ เครือง งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล

- รายการที่ 10 ขอตั งรายจ่ า ยขึ นใหม่ แผนงานบริ ห ารงานทัวไป งบลงทุน ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา
4,300 บาท จ่านวน ๒ เครือง งบประมาณ ๘,๖๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิมเติมหรือไม่ เชิญครับ
/ ที่ประชุม

-๙ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
- เมื อไม่ มี ผู้ ข ออภิ ป รายในรายการที 10 ผมขอมติ ที ประชุ ม พิ จ ารณาเห็ น ชอบตามที
ประธานสภาเทศบาล
ผู้เสนอขอแปรญัตติฯในรายการที 10 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริห ารงานทัวไป
งบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ เครื องพิ ม พ์ แ บบฉี ด หมึ ก พร้ อ มติ ด ตั งถั ง หมึ ก พิ ม พ์
(Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จ่านวน ๒ เครือง งบประมาณ ๘,๖๐๐ บาท
ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล

- รายการที่ 11 ขอตั งรายจ่า ยขึ นใหม่ แผนงานบริ ห ารงานทั วไป งบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงานส่านักงาน *ราคา 16,000 บาท
จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิมเติม เชิญครับ

ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 11 ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามทีผู้เสนอขอ
ประธานสภาเทศบาล
แปรญัตติฯในรายการที 11 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริห ารงานทัวไป งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงานส่านักงาน *ราคา16,000
บาท จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา - รายการที่ 12 ขอตั้ ง รายจ่ า ยขึ้ น ใหม่ แผนงานบริ ห ารงานสาธารณสุ ข งบลงทุ น
ประธานสภาเทศบาล
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน * ราคา
16,000 บาท จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 12 ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามทีผู้เสนอขอ
แปรญัตติฯในรายการที 12 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริหารงานสาธารณสุข งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงานส่านักงาน * ราคา 16,000
บาท จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล

- รายการที่ 13 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริหารงานสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานส่านักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
ราคา 16,000 บาท จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
/ มีผู้ใดจะขอ

-๑๐- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 13 ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามทีผู้เสนอขอ
ประธานสภาเทศบาล
แปรญั ต ติ ฯ ในรายการที 13 ขอตั งรายจ่ า ยขึ นใหม่ แผนงานบริ ห ารงานสาธารณสุ ข
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานส่านักงาน *(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ
ทีป่ ระชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล

- รายการที่ 14 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริหารงานสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จ่านวน ๑ เครือง
งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ

ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 14 ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามทีผู้เ สนอขอ
ประธานสภาเทศบาล
แปรญั ต ติ ฯ ในรายการที 14 ขอตั งรายจ่ า ยขึ นใหม่ แผนงานบริ ห ารงานสาธารณสุ ข
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา - รายการที่ 15 ขอตั้ ง รายจ่ า ยขึ้ น ใหม่ แผนงานบริ ห ารงานสาธารณสุ ข งบลงทุ น
ประธานสภาเทศบาล
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบฉี ด หมึ ก พร้ อ มติ ด ตั้ ง ถั ง หมึ ก พิ ม พ์
(Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 15 ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามทีผู้เสนอขอ
แปรญัตติฯในรายการที 15 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริหารงานสาธารณสุข งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท ผู้ใดเห็นชอบ
โปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

/ นายณรงค์

นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล

-๑๑- รายการที่ 16 ขอตังรายจ่ า ยขึ นใหม่ แผนงานบริ ห ารการศึ ก ษา งบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานส่านักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
ราคา 16,000 บาท จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ

ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
- เมือไม่มีผู้ ขออภิปรายรายการที 16 ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามทีผู้เสนอขอ
ประธานสภาเทศบาล
แปรญัตติฯในรายการที 16 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริห ารการศึกษา งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานส่านักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว) ราคา 16,000 บาท จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท ผู้ใดเห็นชอบ
โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล

- รายการที่ 17 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริหารการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จ่านวน ๑ เครือง
งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ

ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 17 ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามทีผู้เสนอขอ
ประธานสภาเทศบาล
แปรญัตติฯในรายการที 17 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริห ารการศึกษา งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ เครืองส่ ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
จ่านวน ๑เครือง งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา - รายการที่ 18 ขอตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ แผนงานบริหารการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประธานสภาเทศบาล
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
ราคา 2,600 บาท จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒,๖๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 18 ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามทีผู้เสนอขอ
แปรญัตติ ฯในรายการที 18 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริหารการศึกษา งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด่า (18 หน้า/นาที)
ราคา 2,600 บาท จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ ๒,๖๐๐ บาท ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือ
ด้วยครับ
/ ที่ประชุม

-๑๒ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา - รายการที่ ๑๙ ขอตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน งบลงทุน
ประธานสภาเทศบาล
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ
๒๒,๐๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
นายจีรพงษ์ สุธัมมา
สมาชิกสภาฯ เขต 1

- เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่านผมนายจีรพงษ์
สุธัมมา สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลเวียงพร้าว เขต 1 กระผมขอค่าชีแจงเพิมเติมเกียวกับ
การเสนอแปรญัตติโครงการดังกล่าวด้วยครับ เพราะสังเกตได้ว่าเป็นการปรับลดงบประมาณ
เพือขอตังรายจ่ายขึ นใหม่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห ลายเครือง อยากทราบว่าส่ านักงาน
เทศบาลมีคอมพิวเตอร์เพือใช้งานไม่เพียงพอ ช่ารุดเสียหายหรือต้องการจัดซือเพราะต้องการ
คอมพิวเตอร์ทีทันสมัยไว้ใช้งาน ขอค่าชีแจงเพิมเติม ด้วยครับ

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับ เชิญผู้เสนอค่าแปรญัตติฯ ได้ชีแจงรายละเอียดเพิมเติมในรายการที 19 ต่อสภา
เทศบาลต่าบลเวียงพร้าว ครับ

นายอาดิษฐ์ อินทจักร์

- ครั บ กระผมนายอาดิษ ฐ์ อิน ทจัก ร์ รองปลั ดเทศบาล รัก ษาราชการแทน ปลั ด เทศบาล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปฏิบัติหน้าทีนายกเทศมนตรี ขอชีแจงเพิมเติม เกียวกับการเสนอแปรญัตติ ขอตังรายจ่าย
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าทีนายกฯ ขึนใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในแต่ละกองแต่ละฝ่าย นัน สืบเนืองจากร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่ได้ตังงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์
ส่านักงานไว้ ซึงทีผ่านมาเทศบัญญัติฯของทุกปี จะมีการจัดซือไว้ทุกปี เนืองจากครุภัณฑ์มี
สภาพช่ารุดเสียหาย บางอย่างไม่ได้น่าไปใช้และไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้ว ทังนีเทศบาล
ต่าบลเวียงพร้าวได้มีการส่ารวจและจ่าหน่ายครุภัณฑ์ดังกล่าวทุกๆสินปีงบประมาณ เพียงแต่
ไม่ได้แจ้งต่อทีประชุมสภาเทศบาลทราบเท่านัน ซึงหลักฐานการจ่าหน่ายครุภัณฑ์มีไว้ทีห้อง
กองคลั ง สมาชิ ก สภาทุ ก ท่ า นสามารถขอดู ร ายละเอี ย ดได้ แต่ ด้ ว ยระเบี ย บรกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้ วยวิธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น
กระผมจึ งขอเสนอแปรญัตติดังกล่ าวต่อทีประชุมสภาเพือพิจารณาเห็ นชอบในการจัดซือ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพือสนับสนุนการท่างานของพนักงานเทศบาล
ต่าบลเวียงพร้าว ต่อไป
นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อสภาฯ ในรายการที 19 เพิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม
/ นายณรงค์

-๑๓นายณรงค์ เขือนค่า
- เมือไม่มีผู้ ขออภิปรายรายการที 19 ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็นชอบตามทีผู้เสนอขอ
ประธานสภาเทศบาล
แปรญัตติฯในรายการที 19 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิว เตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที 1
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 22,000 บาท จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ
๒๒,๐๐๐ บาท ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา - รายการที่ ๒๐ ขอตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน งบลงทุน
ประธานสภาเทศบาล
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จานวน
๑ เครื่อง งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 20 ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็ นชอบตามทีผู้ เสนอ
ขอแปรญัตติฯในรายการที 20 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา - รายการที่ 21 ขอตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน งบลงทุน
ประธานสภาเทศบาล
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3 ราคา 7,100 บาท จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๗,๑๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 21 ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็ นชอบตามทีผู้ เสนอ
ขอแปรญัตติฯในรายการที 21 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส่าหรับ
กระดาษขนาด A3 ราคา 7,100 บาท จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ ๗,๑๐๐ บาท
ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

/ นายณรงค์

-๑๔นายณรงค์ เขื่อนคา - รายการที่ 22 ขอตั้ ง รายจ่ า ยขึ้ น ใหม่ แผนงานบริ ห ารงานรั ก ษาความสงบภายใน
ประธานสภาเทศบาล
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๓.๑ แรงม้า พร้อมแผ่นบังคับและ
โซ่ ขนาด ๑๘ นิว้ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 22 ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็ นชอบตามทีผู้ เสนอ
ขอแปรญัตติฯในรายการที 22 ขอตังรายจ่ายขึนใหม่ แผนงานบริหารงานรักษา ความสงบ
ภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลือยโซ่ยนต์ ขนาด ๓.๑ แรงม้า พร้อมแผ่นบังคับ
และโซ่ ขนาด ๑๘ นิว จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ผู้ใดเห็นชอบ
โปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขื่อนคา - รายการที่ 23 ขอเพิ่มเติมรายจ่ายงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน
ประธานสภาเทศบาล
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ ๓๓๖,๓๐๐ บาท
- มีผู้ใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
ทีประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิมเติม

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- เมือไม่มีผู้ขออภิปรายในรายการที 23 ผมขอมติทีประชุมพิจารณาเห็ นชอบตามทีผู้ เสนอ
ขอแปรญัตติฯในรายการที 23 ขอเพิมเติมรายจ่ายงบประมาณ แผนงานบริหารงานทัวไป
งบลงทุน ค่าบ่ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ ๓๓๖,๓๐๐ บาท ผู้ใดเห็นชอบ
โปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

วาระที่ 3 การลงมติตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
- เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อกฎหมายเกี่ยวข้อง เชิญครับ

นายแสวง จันทวงค์ - ตามที่สภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวได้มีมติเห็นชอบให้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
เลขานุการสภาเทศบาล รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้วจานวน 23 รายการ ไปแล้วนั้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร(วรรค ๒) ในการ
พิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ นั้น
ขอท่านประธานสภาได้ดาเนินการต่อไปครับ
/ นายณรงค์

-๑๕นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล

- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะให้มีการ
อภิปราย โปรดยกมือด้วยครับ
- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิ่มเติม
- ครั บ เมื่ อไม่ มี ผู้ ขออภิ ปรายเพิ่ มเติ ม กระผมขอมติ ที่ ประชุ มพิ จารณาเห็ นชอบให้ ตรา
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒562 ของเทศบาลตาบล
เวียงพร้าว เพื่อที่จะเสนอต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
เห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๔.๑ ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณไปตั้ง จ่ ายรายการใหม่ โ ครงการก่ อ สร้า งอาคาร
อเนกประสงค์ผู้สูงอายุ
- ขอเชิญผู้บริหาร ได้ชีแ้ จงรายละเอียด เชิญครับ

นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล
นายอาดิษฐ์ อินทจักร์ - เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน สืบเนื่องจากภาระหน้าที่ในการทางานของเทศบาลตาบลเวียงพร้าวหลายๆด้าน รวมไปถึง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ การพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุโดยใช้ศูนย์พัฒนา
คุ ณภาพและส่ งเสริ มอาชี พผู้ สู งอายุ อยู่ เป็ นประจ าตลอดทั้ งปี ซึ่ งพบว่ ายั งมี สถานที่
ไม่ เหมาะสมมี ความคั บแคบและเดิ นทางไปล าบาก ซึ่ งทางคณะผู้ บริ หารชุ ดเดิ มได้
วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ โดยการตั้งงบประมาณในประจาปี 2561
เป็น 2 ส่วน คือค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดินซึ่งสภาเทศบาลได้มีมติอนุมัติไว้แล้วจานวน
1,125,000 บาท และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านแจ่งกู่เรือง งบประมาณ
660,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,785,000 บาท ซึ่งระเบียบขั้นตอนรวมถึง
ในการปฏิบัติเทศบาลยังไม่สามารถดาเนินการได้ ทาให้โครงการนี้ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ
แต่อย่างใด กระผมจึงขอเสนอญั ตติอนุมัติ โอนงบประมาณไปตั้งจ่ ายเป็นรายการใหม่
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ในหมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้ าง ค่าซื้ อ
หรื อแลกเปลี่ ยนที่ ดิ น งบประมาณอนุ มั ติ 1,125,000 บาท และหมวดค่ าที่ ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงภูมิทั ศน์ งบประมาณอนุมัติ
660,000 บาท รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้นจานวน 1,785,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ต่อไป
/ นายณรงค์

-๑๖นายณรงค์ เขื่อนคา - ในการพิจารณาขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายหรือไม่ เชิญครับ
ที่ประชุม
- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิ่มเติม
นายณรงค์ เขื่อนคา - ครับเมื่อไม่มีผู้ขออภิปรายเพิ่มเติมกระผมขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้อนุมัติโอน
ประธานสภาเทศบาล
งบประมาณไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ. 2561
ในหมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ซื้ อ หรื อ แลกเปลี่ ย นที่ ดิ น งบประมาณอนุ มั ติ
1,125,000 บาท และหมวดค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง ค่ าก่ อสร้ างสิ่ งสาธารณู ปการ
โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ งบประมาณอนุ มั ติ 660,000 บาท ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น
จานวน 1,785,000 บาท ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม

- มีมติ เห็ นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็ นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ผู้สูงอายุ จานวน 1,785,000 บาท
เห็นชอบ 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๔.2 ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ ป ระจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 11 รายการ
นายณรงค์ เขื่อนคา - ขอเชิญผู้บริหาร ได้ชีแ้ จงรายละเอียด เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอาดิษฐ์ อินทจักร์ - เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน กระผมขอชี้แจงในการบริหารพัสดุของเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ซึ่งมีการจัดซื้อ จัดจ้าง
ปลั ดเทศบาล ปฏิ บั ติ หน้ าที่ นายกฯ มี การส ารวจความต้ องการและความจ าเป็ น ในการใช้ งานของวั สดุ ส านั กงานต่ างๆ
ของแต่ละส่วนงาน ในญั ตติที่เสนอเป็น การเสนอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
ประจาปี 2561 สืบเนื่องจากเทศบัญญัติ ฯ ปีพ.ศ.2562 ไม่ได้ตั้งงบประมาณค่าวัสดุ
ครุ ภั ณ ฑ์ ไ ว้ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ของส านั ก งานเทศบาล
ตาบลเวียงพร้าวได้ กระผมจึงได้บริหารจัดการเป็น 2ช่วง คือขอแปรญัตติไปตั้งรายจ่าย
ขึ้นใหม่ในปีงบประมาณพ.ศ.2562 ซึ่งได้มีมติจากที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผม
ในส่วนของงบประมาณปีพ.ศ.2561 ได้สารวจงบประมาณแล้ว ปรากฏว่าสามารถโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายและจัดหาครุภัณฑ์ได้ จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ จานวน 11 รายการ ดังนี้
1. แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ส่านักงาน
ตู้เอกสาร จ่านวน 5 ตู้ ๆ ละ 4,390 บาท เป็นเงิน 21,950 บาท
2. แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ่านวน 1 คัน ๆ
ละ 40,800 บาท เป็นเงิน 40,800 บาท
/ 3.แผนงานบริหารงาน

-๑๗3. แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณ ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
จ่านวน 1 เครือง ๆ ละ 28,200 บาท เป็นเงิน 28,200 บาท
4. แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ่านวน 1 คัน ๆ ละ
40,800 บาท เป็นเงิน 40,800 บาท
5. แผนงานบริห ารงานทัวไป งานบริห ารงานคลั ง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ส่ านักงาน
เครืองท่าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท่าลายครังละ 10 แผ่น จ่านวน 1 เครือง ๆ
ละ 20,000 บาท
6. แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จ่านวน 1 ตัว
ตัวละ 19,300 บาท เป็นเงิน 19,300 บาท
7. แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารงานทั วไปเกี ยวกั บ สาธารณสุ ข งบลงทุ น
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ง านบ้ า นงานครั ว เครื องตั ด หญ้ า แบบข้ อ แข็ ง จ่ า นวน 5 เครื องๆ
ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 47,500 บาท
8. แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารงานทั วไปเกี ยวกั บ สาธารณสุ ข งบลงทุ น
ค่าครุ ภัณฑ์ส่ านักงาน ตู้เอกสาร จ่านวน 10 ตู้ ๆ ละ 4,390 บาท เป็นเงิน
43,900 บาท
9. แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารงานทั วไปเกี ยวกั บ สาธารณสุ ข งบลงทุ น
ค่าครุภัณฑ์ส่านักงาน โต๊ะส่านักงาน จ่านวน 4 ตัวๆ ละ 4,990 บาท เป็นเงิน
19,960 บาท
10. แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารงานทั วไปเกี ยวกั บ สาธารณสุ ข งบลงทุ น
ค่าครุภัณฑ์ส่านักงาน เก้าอีส่านักงาน จ่านวน 1 ตัวๆ ละ 1,290 บาท เป็นเงิน
1,290 บาท
11. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ส่านักงาน โต๊ะส่านักงาน จ่านวน 5 ตัวๆ ละ 4,990 บาท เป็นเงิน
24,950 บาท
นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- ตามทีนายกเทศมนตรีต่าบลเวียงพร้าว ได้ยืนญัตติขอโอนงบประมาณไปตังจ่ายรายการใหม่
ประจ่าปี 2561 จ่านวน 11 รายการ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิมเติม เชิญครับ

นายจีรพงษ์ สุธัมมา
สมาชิกสภาฯ เขต 1

- เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายจีรพงษ์
สุธัมมา สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลเวียงพร้าว เขต 1 กระผมเห็นว่าการขอโอนงบประมาณ
ตั งจ่ า ยรายการใหม่ ป ระจ่ า ปี 2561 มี ร ะยะเวลาใกล้ สิ นปี ง บประมาณ จะมี ผ ลต่ อ การ
เบิกจ่ายหรือมีผลต่อการตรวจสอบในภายหลังหรือไม่ ขอค่าชีแจงเพิมเติมด้วยครับ

นายณรงค์ เขือนค่า
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับ เชิญนายกเทศมนตรีฯ ได้ชีแจงรายละเอียดเพิมเติมครับ
/ นายอาดิษฐ์

-๑๘นายอาดิษฐ์ อินทจักร์ - เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ในการจัดซื้อในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณดังกล่าว ตามที่สมาชิกสภาได้สอบถามมานั้น
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ
เนืองจากต้องมีการตรวจสอบงบประมาณทีจ่าเป็นต้องใช้และงบประมาณคงเหลือว่า
เพียงพอหรือไม่ก่อนมีการขอโอนงบประมาณดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้มีการเสนอในช่วงใกล้
สินปีงบประมาณ เพือการบริหารจัดการในส่วนของงบประมาณทีเหลือจากทีได้ตังไว้แล้ว
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเสนอต่อที ประชุมสภาให้มีมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณ
ไปตังจ่ายรายการใหม่ในครังนี ซึงตามระเบียบในการจัดซือจัดจ้าง สามารถกระท่าได้ โดย
คณะผู้บ ริห ารสามารถท่าสั ญญาหรือจัดซือจัดจ้างให้ เสร็จสินภายในปีงบประมาณนี โดย
สามารถกัน เงินไว้ได้กรณีไม่แล้ ว เสร็จในปีงบประมาณ จึงขอน่าเรียนในทีประชุมทราบ
ในเบืองต้นครับ
นายณรงค์ เขื่อนคา - ในการพิจารณาขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี 2561 จานวน 11
ประธานสภาเทศบาล
รายการ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ เชิญครับ
ที่ประชุม
- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิ่มเติม
นายณรงค์ เขื่อนคา - ครับเมื่อไม่มีผู้ขออภิปรายเพิ่มเติมกระผมขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้อนุมัติโอน
ประธานสภาเทศบาล
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจาปี 2561 จานวน 11 รายการ
ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
จานวน 11 รายการ
เห็นชอบ 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ขอความเห็นชอบการต่อสัญญาการเช่าอาคารพาณิชย์กรณีไม่ดาเนินการโดยวิธีประมูล
นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผู้บริหาร ได้ชีแ้ จงรายละเอียด เชิญครับ

นายอาดิษฐ์ อินทจักร์ - เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจั ดหาประโยชน์ ในทรัพย์ สินขององค์กร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 หมวด 2 ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการโดยวิธีประมูล และวรรคสอง การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง
ถ้ามีความจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบดาเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดาเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้ เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย นั้น เนืองจากเทศบาลได้ขออ่าเภอพร้าว แต่งตังคณะกรรมการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลต่าบลเวียงพร้าวเรียบร้อยแล้ว ตามค่าสังอ่าเภอ
พร้าวที 558/2561 ลงวันที 23 พฤษภาคม 2561 โดยอาคารพาณิชย์ของเทศบาล
ต่าบลเวียงพร้าว ห้องเลขที 182-201 หมู่ที 1 ต่าบลเวียง อ่าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
จ่านวน 20 ห้อง จะหมดอายุสัญญา ในวันที 17 กุมภาพันธ์ 2562 เพือให้เป็นไปตาม
ระเบี ย บดังกล่ าว กระผมจึงขอเสนอญัตติการต่อสั ญญาการเช่าอาคารพาณิช ย์ ต่อสภา
เทศบาลต่าบลเวียงพร้าวได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
/ นายณรงค์

-๑๙นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล

- ในการพิจารณาการต่อสัญญาการเช่าอาคารพาณิชย์ กรณีไม่ดาเนินการโดยวิธีประมูล
รายการ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ เชิญครับ
- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิ่มเติม
- ครั บเมื่ อไม่ มี ผู้ขออภิ ปรายเพิ่ มเติ มกระผมขอมติที่ ประชุ มพิ จารณาเห็ นชอบให้ อนุ มั ติ
ให้ต่อสัญญาการเช่าอาคารพาณิชย์ กรณีไม่ดาเนินการโดยวิธีประมูล

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบให้ต่อสัญญาการเช่าอาคารพาณิชย์ กรณีไม่ดาเนินการโดยวิธีประมูล
เห็นชอบ 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เรื่องอื่นๆ
นายณรงค์ เขื่อนคา - มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางเพ็ญจันทร์ ชื่นใจ - เรียนประธานสภาฯ, สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ดิฉั น นางเพ็ ญ จัน ทร์ ชื่น ใจ สมาชิก สภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว เขต 1 ขอเน้น ย้ า
ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาฯทุกท่าน ควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเข้าร่วม
ประชุมสภาเทศบาลฯ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบข้อซักถามในที่ประชุมได้ชัดเจนมากขึ้น
ประธานสภาควรมีอานาจในการตัดสินใจที่เด็ดขาด เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ ขอ
อภิป รายในที่ประชุม เนื่อ งจากมีการหารือ นอกรอบของสมาชิก สภาอยู่เ ป็น ประจา
ทาให้มีค วามเข้าใจที่ต รงกั น สามารถดาเนิน การตามวาระประชุม ได้อ ย่างรวดเร็ว
แต่ปัจจุบัน ด้วยภารกิจของแต่ละคนมีมากขึ้นทาให้มีเวลาในการหารือร่วมกันน้อยลง
มีข้อซักถามเพิ่มมากขึ้น ดิฉัน จึงขอนาเรียนในที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็วต่อไป
ที่ประชุม
- รับทราบ
นายณรงค์ เขื่อนคา - ครับมีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอาดิษฐ์ อินทจักร์ - เรียนประธานสภาฯ, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตาบล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน เวียงพร้าวทุกท่าน ผมมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมอยู่ 3 เรื่อง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ
1. เนื่ อ งจากได้ รั บ แจ้ ง จากนั ก พั ฒ นาชุ ม ชนว่ า เทศบาลต าบลเวี ย งพร้ า ว
ได้ รั บ รถโยกส าหรั บ ผู้ พิ ก ารจ านวน 2 คั น จากกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระผมจึ งขอแจ้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบล
เวี ยงพร้าวทุกท่านได้ร่วมเป็นเกียรติมอบรถโยกให้ผู้พิการ โดยนัดหมายที่บ้าน
ขามสุ่ม ตาบลเวียง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 13.30 น.
/ 2. ขอเชิญชวนร่วมดู

-๒๐2. ขอเชิญชวนร่วมดูการอบรมสานตะกร้าและกระเป๋ าจากเส้นพลาสติก ซึ่งเป็น
โครงการหนึ่ งที่ ท างเทศบาลต าบลเวี ย งพร้ า วร่ ว มกั บ ส านั ก งานการศึ ก ษา
นอกระบบ ตาบลทุ่งหลวงจั ดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม พ.ศ.2561
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจี้ ซึ่งในวัน นี้จะมีก ารจัดอบรมเรื่อ ง
การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ โ ดยหั ว หน้ า ควบคุ ม ไฟป่ า ฯ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ศรีลานนา
3. ท่ า นนายอ าเภอพร้ า วฝากขอบคุ ณ สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลเวี ย งพร้ า ว
ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม หารื อ การหาแนวทางในการ จั ด การขยะ
ในเขตอาเภอพร้าว
- รับทราบ

ที่ประชุม

นายณรงค์ เขื่อนคา - ครับมีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

- ไม่มีผู้ขออภิปรายเพิ่มเติม

นายณรงค์ เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาล

- ครับเมื่อไม่มผี ู้ขออภิปรายเพิ่มเติมกระผมขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้อนุมตั ิ

ปิดประชุมเวลา ๑๒:๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการสภาฯ/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
(นายแสวง จันทวงค์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว

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

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร มหายศ)
/ ลงชื่อ

-๒๑-

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประวุฒิ ศึกษา)

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจีรพงษ์ สุธัมมา)

(ลงชื่อ).................................................... เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางจันทร์ทา สังข์ศิร)ิ
รับ รองรายงานการประชุม ตามมติที่ป ระชุม สภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

