
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62 

วันจันทร ์ท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

นายทอน  ใจดี 
นายแต่ง เวียงค า 
นายทรงพล เวียงค า 
นางใย  เมืองมูล 
นายวิรัตน์ เวียงค า 
นายทวน  ใจดี 
นางยอด สติราษฎร์ 
นายทัตพงศ์  ใจดี 
นายบุญลือ เย็นใจ 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย 
นารัตติยา  อ่อนนวล 
นายจักรแก้ว อ่อนนวล 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายถาวร  อ่อนนวล 
นายวิโรจน์  สมณะ  
ด.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นตาล 
จ.ส.ต.สาคร  โยธาดี 
นายสนั่น โยธาดี 
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี 
นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
น.ส.ณัฐชา ขันทะวงค์ 
นายชาตรี นิลค า 
น.ส.ระพีพรรณ์  เมืองมูล 
นางสาวมัฐพร ทองดี 
นางอรัญญา  กันศรีเวียง 
นายชัยยารัตน์  อะทะวงศา 
นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
 

 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

นายช่างเขียนแบบช านาญงาน 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

 

ทอน ใจดี 
           แต่ง เวียงค า 

ทรงพล เวียงค า 
ใย  เมืองมูล 

วิรัตน์ เวียงค า 
ทวน ใจดี 

ยอด  สติราษฎร์ 
ทัตพงศ์ ใจดี 
บุญลือ เย็นใจ 

พิศมรพัชญ์  จับใจนาย 
รัตติยา  อ่อนนวล 
จักรแก้ว อ่อนนวล 

 
 
 

ถาวร  อ่อนนวล 
วิโรจน์ สมณะ 

ทวีศักดิ์  อุ่นตาล 
สาคร  โยธาดี 
สนั่น โยธาดี 
ส าราญ  ใจดี 

นฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
ณัฐชา ขันทะวงค์ 

ชาตรี  นิลค า 
ระพีพรรณ ์  เมืองมูล 

มัฐพร ทองดี 
อรัญญา  กันศรีเวียง 

ชัยยาวัตน์  อะทะวงศา 
ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 

 
 

 

/เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงทราบว่า  สมาชิก
สภาเทศบาล  จ านวน  ๑2  คน  มาครบองค์ประชุมแล้ว 

นายทอน  ใจดี  เรียนนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ประธานสภาเทศบาล นายทอน ใจดี ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง  ขอเปิดการประชุม สภาเทศบาล 
                               ต าบลเวียง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี  ๒๕62 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี – 

 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ                
สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจ าปี  ๒๕62 

 
นายทอน ใจดี จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2     
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี ๒๕62 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีประเด็นท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี  
  
นายทอน ใจดี  หากไม่มี   กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62 หากสมาชิกสภาเห็นชอบรับรอง 
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62  

โปรดยกมือครับ 
 
 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ สมัย

แรก ครั้งท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62  (จ านวน ๑2 เสียง) 

 
นายทอน  ใจดี            ต่อไปเป็นระเบยีบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม(ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีกระทู้ถามหรือไม่  ขอเชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

/ระเบียบวาระที่  ๔ ...        
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ระเบียบวาระที่  ๔        ญัตติเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่   
 

นายทอน ใจดี  ในระเบียบวาระที่ ๔.1 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
  
นายถาวร อ่อนนวล      ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่ 
นายกเทศมนตรี  กองคลัง 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2562-2564)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2  
เทศบาลต าบลเวียง  บัญชีครุภัณฑ์ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บเอกสารให้
เรียบร้อย เพื่อจัดเก็บภบท.5 และเอกสารอื่น ๆ ของแผนท่ีภาษี เพื่อจัดเก็บ ผท.1 – ผท.5 
ของผู้เข้าข่ายเสียภาษีในเขตเทศบาลต าบลเวียง  งบประมาณประจ าปี 2562 

เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2562  กองคลังไม่ได้ต้ังจ่าย
ไว้ จึงไม่สามารถจัดหาได้  เนื่องจากเอกสารการเบิกจ่ายมีจ านวนมากต้องการตู้เก็บเอกสาร 
ประกอบกับงานจัดเก็บรายได้  ด าเนินการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอยู่ มีเอกสาร
จ านวนมากจึงต้องการตู้เพื่อจัดเก็บเอกสาร  ดังนั้น กองคลัง จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่  ดังนี้  

ขอโอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ1.2 โครงการจัดท าระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน งบประมาณต้ังไว้ 100,000บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000.- บาท 
โอนลดครั้งนี้จ านวน 41,800.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  58,200.- บาท  

ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  รวมเป็นเงิน  

41,800 บาท  แยกได้ดังนี้ 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  3  รายการ เป็นเงิน  25,800.- บาท 
1.1ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  4  ล้ินชัก จ านวน  1  ตู้ ๆ ละ  4,200.- บาท รวม

เป็นเงิน 4,200.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการของกองคลัง เทศบาลต าบลเวียง (ตามราคาใน
ท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา   4 ปี (พ.ศ.2561 -
2564)  หน้าท่ี 172 ล าดับท่ี 9 

1.2ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  4  ล้ินชัก จ านวน  3  ตู้ ๆ ละ  4,200.- บาท รวม
เป็นเงิน 12,600.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการของกองคลัง เทศบาลต าบลเวียง (ตามราคาใน
ท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 ล าดับท่ี 19 

 
 

/1.3ค่าจัดซื้อ... 
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1.3ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 
4,500 บาท รวมเป็นเงิน  9,000.-บาทส าหรับใช้ในกิจการของกองคลัง เทศบาลต าบลเวียง 
(ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 ล าดับท่ี 18   

2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  รายการ เป็นเงิน  16,000.- บาท 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ  16,000.- บาทรวม เป็นเงิน 

16,000.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการของกองคลัง เทศบาลต าบลเวียง (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 
มีนาคม 2562) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบับท่ี 2 ล าดับท่ี 21 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตามท่ีเทศบาลต าบลเวียง ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 กอง

สาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งบด าเนินการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
บุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล พร้อมท้ังปรับปรุงเงินเดือนประจ า จ านวน 3 อัตรา ต้ังไว้ 969,480 บาท (หน้า 83) 
คงเหลือ ณ วันท่ี 30  เมษายน ๒๕62  จ านวน  622,200 บาท   

ตามท่ีเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  ได้จัดท าแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง 
ครุภัณฑ์ (ผ.08)  หน้า 93 และ หน้า 94 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ตามมาตรฐานครุภัณฑ์/มาตรฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  
งบประมาณ  30,000  บาท ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08)   หน้า 93 

2.เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก งบประมาณ  7,900  บาท ตาม
แผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 
เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08)   หน้า 93 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

1.โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด กว้าง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. งบประมาณ 1,800  
บาท ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 
2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 93 

 

 

/2.โต๊ะท างาน... 
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2.โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก  งบประมาณ  4,500  บาท ตามแผนการพัฒนา   
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง 
ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 93 

3.เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว  งบประมาณ 9,200  บาท ตามแผนการพัฒนา 
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง 
ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 94 

4.ตู้ยาสามัญประจ าบ้านแบบติดผนัง  ขนาด กว้าง 15 x ยาว  60 x สูง 54 ซม. 
ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 
เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08)   หน้า 94 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีความจ าเป็นท่ีจะขอต้ังรายการใหม่ในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี ้

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวด ครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

โอนลด 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  แผนงานสาธารณสุข 

งบด าเนินการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังปรับปรุงเงินเดือน
ประจ า จ านวน 3 อัตรา ต้ังไว้ 969,480 บาท (หน้า 83) คงเหลือ ณ วันท่ี 30  เมษายน ๒๕
62  จ านวน  622,200 บาท  โอนลดจ านวน  54,200 บาท  คงเหลือ  568,000 บาท 

   โอนเพิ่มเพือ่ต้ังเป็นรายการใหม่  

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน         หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 งบประมาณ  30,000  บาท   ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 
– 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 93 

2.เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 งบประมาณ  7 ,900  บาท ตาม
แผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 
เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 93 

 

 

/แผนงานสาธารณสุข... 
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แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

1.โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด กว้าง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. งบประมาณ 1,800  
บาท (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ตามแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง 
ครุภัณฑ์ (ผ.08)  หน้า 93 

2.โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก  งบประมาณ  4,500  บาท (ตามราคาในท้องตลาด
ท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ตามแผนการพัฒนา ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 
2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 93 

3.เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว  งบประมาณ 9,200  บาท (ตามราคาในท้องตลาดท่ี
เคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ตามแผนการพัฒนา ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 
2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 94 

4.ตู้ยาสามัญประจ าบ้านแบบติดผนัง  ขนาด กว้าง 15 x ยาว  60 x สูง 54 ซม. 
งบประมาณ 800 บาท (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) 
ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 
เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08)   หน้า 94 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
กองการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 

2  หน้าท่ี 94 ล าดับท่ี 9  และตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕
62 งบประมาณรายจ่ายกองการศึกษาไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ และมีความจ าเป็นต้อง
ต้ังใหม่ดังรายละเอียดดังนี้ 

- แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานกองการศึกษา (ตามรายละเอียดครุภัณฑ์แนบท้าย) 

เพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เห็นควรอนุมัติ
การโอนลด – โอนเพิ่ม ในประเภทดังนี้  

โอนลด 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 1,127,280.- บาท คงเหลือก่อนโอน 594,520.- 
บาท ขอโอนลด 16,000.- บาท 

 
 
 
 
 
 

/ขอโอนต้ังจ่าย... 
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ขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000. - บาท 
เป็นเงิน 16,000.- บาท เพื่อใช้งานกองการศึกษา ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ายตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 หน้าท่ี 
94 ล าดับท่ี 9    

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4     ข้อ 27 

จึงขอให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 
 
นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์      
รวมเป็นเงิน  41,800 บาท  แยกได้ดังนี้ 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  3  รายการ เป็นเงิน  25,800.- บาท 
1.1ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  4  ล้ินชัก จ านวน  1  ตู้ ๆ ละ  4,200.- บาท รวม

เป็นเงิน 4,200.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการของกองคลัง เทศบาลต าบลเวียง (ตาม
ราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าท่ี 172 ล าดับท่ี 9  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมี
ข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  4  ล้ินชัก จ านวน  

1  ตู้ ๆ ละ  4,200.- บาท รวมเป็นเงิน 4,200.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการของกอง
คลัง เทศบาลต าบลเวียง (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 
ปีงบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา   4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าท่ี 172 ล าดับท่ี 
9  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  4  ล้ินชัก 

จ านวน  1  ตู้ ๆ ละ  4,200.- บาท รวมเป็นเงิน 4,200.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการ
ของกองคลัง เทศบาลต าบลเวียง (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 
ปีงบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา   4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าท่ี 172 ล าดับท่ี 9 
(จ านวน 12 เสียง) 

/นายทอน ใจดี... 
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นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

1.2ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  4  ล้ินชัก จ านวน  3  ตู้ ๆ ละ  4,200.- บาท รวม
เป็นเงิน 12,600.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการของกองคลัง เทศบาลต าบลเวียง (ตาม
ราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 ล าดับท่ี 19 สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  4  ล้ินชัก จ านวน  3  

ตู้ ๆ ละ  4,200.- บาท รวมเป็นเงิน 12,600.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการของกองคลัง 
เทศบาลต าบลเวียง (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 
ล าดับท่ี 19  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  4  ล้ินชัก 

จ านวน  3  ตู้ ๆ ละ  4,200.- บาท รวมเป็นเงิน 12,600.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการ
ของกองคลัง เทศบาลต าบลเวียง (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 
ปีงบประมาณ)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 ล าดับท่ี 19 (จ านวน 12 เสียง) 

 
นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

1.3ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 
4,500 บาท รวมเป็นเงิน  9,000.-บาทส าหรับใช้ในกิจการของกองคลัง เทศบาล
ต าบลเวียง (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 
ล าดับท่ี 18  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
 
 
 
 

/นายทอน  ใจดี... 
 



~ ๙ ~ 
 

นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน ขนาด 

5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน  9,000.-บาทส าหรับใช้ใน
กิจการของกองคลัง เทศบาลต าบลเวียง (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 
2 ปีงบประมาณ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 -2564)  เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 ล าดับท่ี 18  ได้โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 
ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน  9,000.-บาทส าหรับใช้
ในกิจการของกองคลัง เทศบาลต าบลเวียง (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ 
ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 -2564)  
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 ล าดับท่ี 18  (จ านวน 12 เสียง) 

 
นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  รายการ เป็นเงิน  16,000.- บาท 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ  16,000.- บาทรวม 

เป็นเงิน 16,000.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการของกองคลัง เทศบาลต าบลเวียง (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.
2561-2564)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 ล าดับท่ี 21  สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  

เครื่อง ๆ ละ  16,000.- บาทรวม เป็นเงิน 16,000.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการของ
กองคลัง เทศบาลต าบลเวียง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 
ล าดับท่ี 21  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  

1  เครื่อง ๆ ละ  16,000.- บาทรวม เป็นเงิน 16,000.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการ
ของกองคลัง เทศบาลต าบลเวียง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 
2562) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบับท่ี 2 ล าดับท่ี 21  (จ านวน 12 เสียง) 

/นายทอน ใจดี... 



~ ๑๐ ~ 
 

นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข    งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 งบประมาณ  30,000  บาท ตามแผนการ
พัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 
เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 93  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมี
ข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 

ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม 2562 งบประมาณ  
30,000  บาท ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 93  ได้โปรดยกมือ
ครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 

ชุด ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 งบประมาณ  
30,000  บาท ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 93  (จ านวน 12 
เสียง) 

 
นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

2.เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม 2562 งบประมาณ  
7,900  บาท ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์   (ผ.08) หน้า 93  สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 

/นายทอน  ใจดี... 



~ ๑๑ ~ 
 

นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบ

ฉีดหมึก ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 งบประมาณ  7 ,900  บาท ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.
2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์   
(ผ.08) หน้า 93  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction 

แบบฉีดหมึก ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 งบประมาณ  7 ,900  บาท ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง 
ครุภัณฑ์   (ผ.08) หน้า 93  (จ านวน 12 เสียง) 

 
นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

1.โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด กว้าง 120 x ลึก 60 x สูง 75 cm. งบประมาณ 
1,800  บาท (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ตาม
แผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 
2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08)  หน้า 93 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมี
ข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด กว้าง 120 

x ลึก 60 x สูง 75 ซม. งบประมาณ 1,800  บาท (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคย
จัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 
2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08)  
หน้า 93  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด กว้าง 

120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. งบประมาณ 1,800  บาท (ตามราคาในท้องตลาดท่ี
เคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 
2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08)  
หน้า 93  (จ านวน 12 เสียง) 

/นายทอน ใจดี... 



~ ๑๒ ~ 
 

นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

2.โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก  งบประมาณ  4,500  บาท (ตามราคาใน
ท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ตามแผนการพัฒนา ท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง 
ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 93 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญ
ครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียง ต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก  

งบประมาณ  4,500  บาท (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 
ปีงบประมาณ) ตามแผนการพัฒนา ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 93 ได้โปรดยกมือ
ครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก  

งบประมาณ  4,500  บาท (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 
ปีงบประมาณ) ตามแผนการพัฒนา ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 93  (จ านวน 12 
เสียง) 

 
นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

3.เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว  งบประมาณ 9,200  บาท (ตามราคาใน
ท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ตามแผนการพัฒนา ท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง 
ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 94  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ 
เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
 
 
 
 

/นายทอน  ใจดี... 
 



~ ๑๓ ~ 
 

นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียง ต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว  

งบประมาณ 9,200  บาท (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 
ปีงบประมาณ) ตามแผนการพัฒนา ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 94   ได้โปรดยกมือ
ครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว  

งบประมาณ 9,200  บาท (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 
ปีงบประมาณ) ตามแผนการพัฒนา ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08) หน้า 94    (จ านวน 12 
เสียง) 

 
นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

4.ตู้ยาสามัญประจ าบ้านแบบติดผนัง  ขนาด กว้าง 15 x ยาว  60 x สูง 54 
ซม. งบประมาณ 800 บาท (ตามราคาในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 
ปีงบประมาณ) ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง ครุภัณฑ์ (ผ.08)   หน้า 94  สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ยาสามัญประจ าบ้านแบบติดผนัง  

ขนาด กว้าง 15 x ยาว  60 x สูง 54 ซม. งบประมาณ 800 บาท (ตามราคาใน
ท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง 
ครุภัณฑ์ (ผ.08)   หน้า 94   ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ยาสามัญประจ าบ้านแบบติด

ผนัง  ขนาด กว้าง 15 x ยาว  60 x สูง 54 ซม. งบประมาณ 800 บาท (ตามราคา
ในท้องตลาดท่ีเคยจัดซื้อ ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เทศบาลต าบลเวียง 
ครุภัณฑ์ (ผ.08)   หน้า 94   (จ านวน 12 เสียง) 

 
 
 

/นายทอน ใจดี... 



~ ๑๔ ~ 
 

นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    เป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000. - บาท เป็นเงิน 16,000.- 
บาท เพื่อใช้งานกองการศึกษา ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 หน้าท่ี 94 
ล าดับท่ี 9 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 

1 เครื่องๆ ละ 16,000.- บาท เป็นเงิน 16,000.- บาท เพื่อใช้งานกองการศึกษา ซึ่ง
เป็นครุภัณฑ์ ท่ี ต้ัง จ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 หน้าท่ี 94 ล าดับท่ี 9  ได้โปรดยกมือ
ครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000.- บาท เป็นเงิน 16,000.- บาท เพื่อใช้งานกอง
การศึกษา ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 หน้าท่ี 94 ล าดับท่ี 9    
(จ านวน 12 เสียง) 

 
   ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
 
นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 
 
นายทรงพล อ่อนนวล เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระขอน าเรียนเรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล โครงการเงินอุดหนุน จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบชลประทานใน

แปลงนา(คูดาดคอนกรีต) จุดท่ี 1 บ้านปี้ หมู่ท่ี 1 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยา และโครงการก่อสร้างระบบชลประทานในแปลงนา(คูดาดคอนกรีต) จุดท่ี 1 
บ้านปี้ หมู่ท่ี 10 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา การด าเนินโครงการถึง
ขั้นตอนไหนครับ 

 
/นายทอน  ใจดี... 



~ ๑๕ ~ 
 

นายทอน  ใจดี          ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
น.ส.ณัฐชา ขันทะวงศ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันขอน าเรียนเรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล โครงการเงินอุดหนุน จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบชลประทานใน

แปลงนา(คูดาดคอนกรีต) จุดท่ี 1 บ้านปี้ หมู่ท่ี 1 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยา งบประมาณ 765,000.-บาท และโครงการก่อสร้างระบบชลประทานใน
แปลงนา(คูดาดคอนกรีต) จุดท่ี 1 บ้านปี้ หมู่ท่ี 10 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยา งบประมาณ 534,000.-บาท นั้น ท้ัง 2 โครงการ ไม่มีผู้มาเสนอราคา และ
ราคาเกิน 30 วัน ดังนั้นต้องเริ่มกระบวนการใหม่ ท้ังหมด ค่ะ 

นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
นายชาตรี นิลค า  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมขอน าเรียนเรื่อง 
ผ.อ.สาธารณสุขฯ ปศุสัตว์จังหวัด พร้อมทีมงาน มาตรวจเย่ียมโรงฆ่าสัตว์ ทางปศุสัตว์จังหวัด       

ให้ข้อเสนอแนะ ใน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ ของเทศบาลต าบลเวียงจะ
หมดอายุ ซึ่งสภาพปัญหา โรงฆ่าสัตว์ไม่ตรงตามมาตรฐาน  และจะมีคณะกรรมการเข้า
มาประเมิน  แนะน าให้ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน 
 

นายถาวร อ่อนนวล      ตามท่ีผอ.สาธารณสุขได้ช้ีแจงเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ ของเทศบาลต าบลเวียงจะหมดใน 
นายกเทศมนตรี     เดือนพฤศจิกายน 2564 หากไม่ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่

สามารถต่อใบอนุญาตให้ได้ จึงน าเรียนให้สภาเทศบาลแห่งนี้รับทราบและพิจารณา
ครับ 

 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
นางยอด สติราษฎร์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันขอน าเรียนเรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล โครงการก่อสร้างพนงักันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี หมู่ท่ี 3 บ้านทราย (บริเวณ

ขัวสวนหอม – หลังบ้านนาย) ประชาชนในหมู่บ้านสอบถามว่าจะด าเนินการเมื่อไหร่ 
   เพราะในช่วงนีน้้ าแห้งอีกไม่กี่เดือนเข้าฤดูฝนแล้ว 

  
นายทอน  ใจดี          ขอเชิญกองช่าง ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
 
 
 

/นายชัยยารัตน์... 



~ ๑๖ ~ 
 

นายชัยยารัตน์ อะทะวงศา เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมขอช้ีแจงโครงการ 
นายช่างเขียนแบบ          ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี หมู่ท่ี 3 บ้านทราย (บริเวณขัวสวน

หอม – หลังบ้านนาย) ขนาดยาว 24.00 เมตร งบประมาณ 320,000.-บาท นั้น 
ต้องมีการแก้ไข เปล่ียนแปลงแบบ และต้องให้วิศวกร รับรองแบบแปลน ซึ่ง การท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปล่ียน เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นอนุมัติครับ 

 
นางยอด สติราษฎร์ จะมีวิธีการอย่างไรท่ีจะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จทันก่อนฤดูฝนจะมาถึง เพราะชาวบ้าน 
สมาชิกสภาเทศบาล มีความเดือดร้อนจากน้ าท่วม 
    
นายทอน  ใจดี          หากเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน กระผมมีความเห็นว่า มีความจ าเป็นจะต้อง
ประธานสภาเทศบาล    ด าเนินการประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งช่วงนี้ยังอยู่ในสมัย 

ประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 อยู่ กระผมจึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอวัน เวลา 
อื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ  

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดจะเสนอวัน เวลา อื่น ๆ กระผมจะขอก าหนดการประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62  ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 

พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง ครับ 
 
ที่ประชุม ทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62 และขอปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ 
 

/ปิดประชุม... 



~ ๑๗ ~ 
 

ปิดประชุม   เวลา 10.30 น. 
 
 

        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 
          นักจัดการงานท่ัวไป/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

           (นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์) 
     เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เม่ือวันที่  28  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62 
 

 
                               (ลงช่ือ)        (ประธานกรรมการ)       
                                                   (นางใย  เมืองมูล)    
                                                   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                               (ลงช่ือ)          (กรรมการ)       
                                                    (นายวิรัตน์ เวียงค า)    
                                                     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                                (ลงช่ือ)           (กรรมการ)       
                                                   (นางรัตติยา อ่อนนวล)    
                                                     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


