
                               
         รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕62 
วันพุธ ท่ี 28  สิงหาคม ๒๕62 เวลา 09.30 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 
นารัตติยา  อ่อนนวล 
นายจักร์แก้ว อ่อนนวล 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย 
 

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 
นางสาวณัฐชา ขันทะวงศ์ 
น.ส.ระพีพรรณ์  เมืองมูล 
นายสมเกียรติ ไชยมงคล 
นางอรัญญา กันศรีเวียง 
นางสาวมัฐพร ทองดี 
นายชาตรี นิลค า 
นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 
 

 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองคลัง  

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

นักจัดการงานท่ัวไป 

 

ทอน ใจดี 
           แต่ง เวียงค า 

ทรงพล เวียงค า 
ใย  เมืองมูล 

วิรัตน์ เวียงค า 
ทวน ใจดี 

ยอด  สติราษฎร์ 
ทัตพงศ์ ใจดี 
บุญลือ เย็นใจ 

รัตติยา  อ่อนนวล 
จักร์แก้ว อ่อนนวล 

พิศมรพัชญ์  จับใจนาย 
 

 
 
 
 

ถาวร  อ่อนนวล 
วิโรจน์ สมณะ 

ทวีศักดิ์  อุ่นตาล 
สาคร  โยธาดี 
สนั่น  โยธาดี 
ส าราญ  ใจดี 

นฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
ณัฐชา ขันทะวงศ์ 

ระพีพรรณ์ เมืองมูล 
สมเกียรติ ไชยมงคล 
อรัญญา กันศรีเวียง 

มัฐพร ทองดี 
ชาตรี นิลค า 

ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
 

 
 

/เร่ิมประชุม... 

 



~ ๒ ~ 
 

เร่ิมประชุม เวลา  09.30 น. 

เมื่อถึงเวลา  09.30  น.  เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงทราบว่า  
สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  ๑๒  คน  มาครบองค์ประชุมแล้ว 

 

นายทอน  ใจดี  เรียนนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
ประธานสภาเทศบาล นายทอน ใจดี ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง ขอเปิดการประชุม 
 สภาเทศบาลต าบลเวียง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี  ๒๕62 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - 
  
 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 

๓ ประจ าปี  2562 

นายทอน ใจดี จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  
ประธานสภาเทศบาล     ประจ าปี ๒๕62 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีประเด็นท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีกระผมขอมติหากรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ประจ าปี ๒๕62 ขอให้ยกมือครับ 
 

 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ สมัยท่ี 
๓ ประจ าปี ๒๕62 (จ านวน ๑๒ เสียง) 

 

นายทอน  ใจดี   ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม(ถ้ามี) 
      
ประธานสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีกระทู้ถามหรือไม่  ขอเชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
ประธานสภาเทศบาล      หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  ๔... 
 



~ ๓ ~ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔       ญัตติเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 
เพื่อลงมติในวาระที่  ๒ และวาระที่ ๓ 

ตามท่ีประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม ๒๕62 ได้มีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 ไปแล้วนั้น และจากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
โดยมีนายวิรัตน์ เวียงค า เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   นางรัตติยา อ่อนนวล 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และ  นายทรงพล  เวียงค า, นายทวน ใจดี, นายทัตพงศ์ 
ใจดี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อรับข้อเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 ระหว่างวันท่ี  19 - 21 สิงหาคม ๒๕62 ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลเวียง และคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานพร้อมบันทึกผลการ
พิจารณาค าแปรญัตติให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้วในวันท่ี 23 สิงหาคม      
๒๕62 ขอเชิญ นายวิรัตน์ เวียงค า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงรายงานต่อ
ท่ีประชุม ขอเชิญครับ 

นายวิรัตน์ เวียงค า เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานคณะกรรมการฯ  กระผมนายวิรัตน์ เวียงค า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอแถลงรายงานให้ท่ี

ประชุมได้รับทราบ ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลเวียง ได้ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕62 ในวันพฤหัสบดีท่ี  15 สิงหาคม ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 นั้น โดยในท่ีประชุมสภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการ     
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 และจากการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อรับข้อเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 ระหว่างวันท่ี 19 สิงหาคม ๒๕62 เวลา 08.3๐ น. ถึง 
วันท่ี 2๑ สิงหาคม ๒๕62 เวลา ๑6.3๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง ปรากฏ
ว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติประกอบ
กับ คณะกรรมการแปรญัตติได้เชิญนายกเทศมนตรี มาช้ีแจงเกี่ยวกับการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 แล้ว ปรากฏว่าทางฝ่ายบริหาร      
ไม่ประสงค์ยื่นแปรญัตติ แต่ประการใด ขอคงร่างเดิมไว้ทุกประการ ดังนั้น  ท่ีประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ พร้อมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นต่อประธานสภาเทศบาลแล้วเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม  ๒๕62 จึงรายงานให้
สมาชิกสภาเทศบาลทราบ 

 
นายทอน ใจดี  ขอขอบคุณ นายวิรัตน์ เวียงค า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมมีข้อสงสัย  เกี่ยวกับรายงานหรือไม ่
 
ที่ประชุม  - ไม่มี – 
 

/นายทอน ใจดี... 



~ ๔ ~ 
 

นายทอน ใจดี  หากไม่มี กระผมขอเสนอให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ และจะขอลงมติตามความเห็นของ
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ หากเห็นชอบให้คงร่างเดิมคือร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                               รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 ได้โปรดยกมือครับ    
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 วาระท่ี 2 

(จ านวน ๑๒ เสียง)  
 
นายทอน ใจดี  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕63 ในวาระท่ี ๓ 
ประธานสภาเทศบาล ซึ่งการพิจารณาใน วาระท่ี ๓ จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาจะได้ลงมติให้มี 
                               การอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในท่ีประชุมสภาหรือไม่ 
 
ที่ประชุม  - ไม่มี – 

 
นายทอน  ใจดี หากไม่มี ขอมติในท่ีประชุมว่าหากเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี 2563 ให้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ขอให้ยกมือครับ 
  
ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 ให้เป็น        

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  (จ านวน ๑๒ เสียง) 
 

นายทอน ใจดี             หลังจากท่ีประชุมสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 ในวันนี้แล้ว ทางประธานสภาจะเสนอร่างเทศบัญญัติ 

                             งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติ 
                              ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2 ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕62 
จ านวนงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  56,400.-บาท  (ห้าหม่ืนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

  
นายทอน ใจดี  ในระเบียบวาระท่ี 4.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล     ๒๕62 จ านวนงบประมาณท่ีขอโอนท้ังส้ิน  56,400.-บาท  (ห้าหมื่นหกพันส่ีร้อยบาทถ้วน)    
                เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 
นายถาวร อ่อนนวล    วาระที่  4.2 ญัตติเ ร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕62 
นายกเทศมนตรี      ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕62 ของส านักปลัดและ  

 กองการศึกษา จ านวนงบประมาณท่ีขอโอนรวมท้ังส้ิน 56,400.-บาท (ห้าหมื่นหก                 
พันส่ีร้อยบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

/ส านักปลัด... 
 



~ ๕ ~ 
 

 ส านักปลัด 
เนื่องด้วยงานส านักปลัด ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นลดภาระประชาชน โดยการงดเรียกส าเนาเอกสารราชการ และให้จัดหาอุปกรณ์
อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ อีกท้ังเนื่องจากส านักปลัดมีบุคลากรเพิ่มขึ้น คอมพิวเตอร์และ
ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และให้บริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ จึงมีความ
จ าเป็นจะต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเทศบาลต าบลเวียงไม่ได้ต้ัง
งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของงานส านักปลัดเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้  

    ขอโอนลดตามรายการดังนี้ 

แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 3 ,756,687 .-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี ตามต าแหน่งและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด จ านวน 
10 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน(ส านักปลัด) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
งบประมาณคงเหลือ 763,820.- บาท หน้า 64  โอนลดจ านวน 35,200.- บาท 
(สามหมืน่ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ 728,620.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปด
พันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

 
โอนเพิ่มเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
ส านักปลัด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ 

1.1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน  
2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท รวมเป็นเงิน 1,400.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการของ  ส านัก
ปลัด เทศบาลต าบลเวียง  โดยต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 228 โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 

5 Volts, 3 Volts, และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้ าปี พ.ศ.2561-2565     
หน้า 228) 

 
 
 

/1.2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์… 
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 1.2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท ส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด 
เทศบาลต าบลเวียง โดยต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237 โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า     
4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

    - ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือ ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  

 
2. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
      2.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด กว้าง 80 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.จ านวน 2 
ตัวๆ ละ 1,500.- บาท  เป็นเงิน  3,000.- บาท ส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด 
เทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237 

2.2 พัดลม 18 นิ้ว แบบติดผนัง  จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 1,900.- บาท 
ส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคย
จัดซื้อมาไม่เกิน 2 ป)ี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237 

2.3 เก้าอี้พร้อมพนักพิง  มีท้าวแขน  ปรับระดับได้  จ านวน   1 ตัว ๆ 
ละ 1,900.- บาทส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง  (โดยต้ังตาม
ราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 
2565 หน้า 237 
      2.4 ตู้กระจกแบบบานเลื่อน  5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000.- บาท  
เป็นเงิน 10,000.- บาท ส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ัง
ตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 
– 2565 หน้า 237 

 
 
 

/กองการศึกษา… 
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กองการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี 231 ล าดับท่ี 29 

, ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี 231 ล าดับท่ี 30 และ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 รายละเอียดดังนี้ 

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี 231 ล าดับท่ี 
29 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี 231 ล าดับท่ี 
30 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิดมือ
จับ ชนิดปิด จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท  

งบประมาณรายจ่ายกองการศึกษาไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ และมีความ
จ าเป็นต้องต้ังใหม่เพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เห็นควรอนุมัติ
การโอนลด – โอนเพิ่ม ในประเภทดังนี้  

ขอโอนลดตามรายการดังต่อไปนี้ 
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้  1,127,280.- บาท คงเหลือ      
ก่อนโอน  253,645.- บาท  ขออนุมัติโอน 21,200.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อย    
บาทถ้วน) 

โอนเพิ่มเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
กองการศึกษา 

1. แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 4,300.- บาท เป็นเงิน 8,600.- บาท  
เพื่อจัดเก็บเอกสารงานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี 231 ล าดับท่ี 29 

2.  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 
เปิดมือจับ ชนิดปิด จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,200.- บาท เป็นเงิน 12,600.- บาท  เพื่อใช้
งานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตาม
ราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้าท่ี 231 ล าดับท่ี 30    

 
 

/ตามระเบียบ… 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2543) หมวด 4 ข้อ 27 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ   
สภาท้องถิ่น  

จึงขอให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 
 

นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

1. ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวด    
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท รวมเป็นเงิน 
1,400.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการของ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน  

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 

5 Volts, 3 Volts, และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 
228)  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม - ไม่ม ี– 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ

เอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท รวมเป็นเงิน 
1,400.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน  

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
 
 
 

/- สามารถ… 



~ ๙ ~ 
 

- สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 
5 Volts, 3 Volts, และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 
228)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร

แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท รวม
เป็นเงิน 1,400.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการของ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน  

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 

5 Volts, 3 Volts, และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 
228)  (จ านวน ๑๒ เสียง) 

 

นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล     ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

 2. ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท ส าหรับใช้ใน
กิจการของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า     
4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

    - ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือ ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 
 

/- มีแป้นพิมพ์และเมาส์… 



~ ๑๐ ~ 
 

    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
โดยต้ังตามราคาตามเกณฑ์กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ฉบั บ เ ดื อน มี น า คม  2562 ขอ งกร ะทร ว ง ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ เ ศรษ ฐกิ จ และ สั ง คม                
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237)  สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม - ไม่ม ี- 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17 ,000 บาท 
ส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)            
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า     
4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

    - ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือ ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
โดยต้ังตามราคาตามเกณฑ์กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17 ,000 บาท 
ส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า     
4 GB 

/- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล… 



~ ๑๑ ~ 
 

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

    - ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือ ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
โดยต้ังตามราคาตามเกณฑ์กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237)  (จ านวน ๑๒ เสียง) 
 

นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล     ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

 3. ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด กว้าง 80 x ลึก 
60 x สูง 75 ซม.จ านวน 2 ตัวๆ ละ 1,500.- บาท  เป็นเงิน  3,000.- บาท ส าหรับใช้ใน
กิจการของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 
2 ป)ี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237  สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม - ไม่ม ี- 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 

กว้าง 80 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.จ านวน 2 ตัวๆ ละ 1,500.- บาท  เป็นเงิน  3,000.- 
บาท ส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ี
เคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ป)ี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237 

  ได้โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม   มีมติ เห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

ขนาด กว้าง 80 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.จ านวน 2 ตัวๆ ละ 1,500.- บาท  เป็นเงิน  
3,000.- บาท ส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาใน
ท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ป)ี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 
237 (จ านวน ๑๒ เสียง) 

 
 
 

/นายทอน ใจดี… 
 



~ ๑๒ ~ 
 

นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล     ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

4. . ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อพัดลม 18 นิ้ว แบบติดผนัง  จ านวน 1 ตัว ๆ 
ละ 1,900.- บาท ส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตาม
ราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 
2565 หน้า 237  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม - ไม่ม ี– 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม 18 นิ้ว แบบติด

ผนัง  จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 1,900.- บาท ส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด เทศบาล
ต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม 18 นิ้ว  

แบบติดผนัง  จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 1,900.- บาท ส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด 
เทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237 (จ านวน ๑๒ เสียง) 
 

นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล     ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

5. ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พร้อมพนักพิง  มีท้าวแขน  
ปรับระดับได้  จ านวน   1 ตัว ๆ ละ 1,900.- บาทส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด 
เทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมี
ข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม - ไม่ม ี- 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พร้อมพนักพิง  มี

ท้าวแขน  ปรับระดับได้  จ านวน   1 ตัว ๆ ละ 1,900.- บาทส าหรับใช้ในกิจการของ
ส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237  ได้โปรดยกมือครับ 

 
 

/ที่ประชุม… 



~ ๑๓ ~ 
 

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พร้อมพนักพิง  
มีท้าวแขน  ปรับระดับได้  จ านวน   1 ตัว ๆ ละ 1,900.- บาทส าหรับใช้ในกิจการของ
ส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237  (จ านวน ๑๒ เสียง) 
 

นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล     ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

 6. ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้กระจกแบบบานเล่ือน  5 ฟุต จ านวน 
2 ตู้ๆ ละ 5,000.- บาท  เป็นเงิน 10,000.- บาท ส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัด 
เทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมี
ข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม - ไม่ม ี- 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ตู้กระจกแบบบานเล่ือน  

5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000.- บาท  เป็นเงิน 10,000.- บาท ส าหรับใช้ในกิจการ
ของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกแบบบาน

เล่ือน  5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000.- บาท  เป็นเงิน 10,000.- บาท ส าหรับใช้ใน
กิจการของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 
2 ปี) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 237  (จ านวน ๑๒ 
เสียง) 
 

นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล     ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

7. แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 4,300.- บาท เป็นเงิน 8,600.- บาท  
เพื่อจัดเก็บเอกสารงานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี 231 ล าดับท่ี 29  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมี
ข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
/ที่ประชุม… 

 



~ ๑๔ ~ 
 

ที่ประชุม - ไม่ม ี- 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผนงานการศึกษา งาน

บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 4,300.- บาท เป็นเงิน 8,600.- บาท  เพื่อจัดเก็บเอกสารงาน
โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคา
ในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้าท่ี 231 ล าดับท่ี 29  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 4,300.- บาท เป็นเงิน 8,600.- บาท  เพื่อจัดเก็บเอกสารงาน
โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคา
ในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้าท่ี 231 ล าดับท่ี 29  (จ านวน ๑๒ เสียง) 
 

นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล     ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

8. แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 
เปิดมือจับ ชนิดปิด จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,200.- บาท เป็นเงิน 12,600.- บาท  เพื่อใช้
งานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตาม
ราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้าท่ี 231 ล าดับท่ี 30  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่
ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม - ไม่ม ี– 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผนงานการศึกษา งาน

บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิดมือจับ ชนิดปิด จ านวน 
3 ตู้ๆ ละ 4,200.- บาท เป็นเงิน 12,600.- บาท  เพื่อใช้งานโรงเรียนเทศบาล    
ต าบลเวียงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคย
จัดซื้อมาไม่เกิน 2 ป)ี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี 231 
ล าดับท่ี 30    ได้โปรดยกมือครับ 

/ที่ประชุม... 



~ ๑๕ ~ 
 

ที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิดมือจับ ชนิดปิด จ านวน 3 
ตู้ๆ ละ 4,200.- บาท เป็นเงิน 12,600.- บาท  เพื่อใช้งานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง (โดยต้ังตามราคาในท้องถิ่นท่ีเคยจัดซื้อมาไม่
เกิน 2 ปี) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี 231 ล าดับท่ี 
30  (จ านวน ๑๒ เสียง) 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

นายทอน ใจดี  ในระเบียบวาระท่ี ๔.3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล     งบประมาณ 2562 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ 
   ด้วยครับ 
 
นายถาวร อ่อนนวล ระเบียบวาระท่ี ๔.3 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
นายกเทศมนตรี  2562 ดังนี้ 

  กองช่าง 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ได้อนุมัติการด าเนินงานโครงการก่อสร้าง จ านวนท้ังส้ิน ๑๑ โครงการ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ท่ียังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้
นั้น และโครงการก่อสร้างบางโครงการ ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและเบิกจ่าย
ได้ทันในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนท้ังส้ิน          
7 โครงการ และคาดว่าอาจจะไม่ทันด าเนินการการก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนส้ินปีแต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

จึงรายงานขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาเทศบาลต าบลเวียงตาม
รายละเอียดโครงการท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ดังรายการต่อไปนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
(ตามเทศบัญญัติ) ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างพนงักันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี หมู่ ๔ บ้านล้า  

        (บริเวณบ้านนายค าบง สุวรรณภาพ ถึง บ้านนายสนั่น ศรีค า)   จ านวน    ๑๑๖,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างพนงักันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี หมู่ ๔ บ้านล้า 

            (บริเวณหลังบ้านนายสถิต สมณะ)  จ านวน     ๒๐๔,๐00 บาท 
3. โครงการก่อสร้างพนงักันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี หมู่ ๓ บ้านทราย 

                               (บริเวณขัวสวนหอม – หลังบ้านนายนิค)  จ านวน     ๓๒๐,000 บาท 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านไชยพรม หมู่ ๕                                                                                                

                               (หน้าบ้านนางค าหล้า เมืองมูล – ข้างบ้านนายสมเพชร เมืองมูล) 
   จ านวน ๙๐,000 บาท 
 

/5.โครงการ… 



~ ๑๖ ~ 
 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ ๑๐ บ้านปี้                                                                                       
                       (หน้าบ้านนายอภิสิทธิ์ – หน้าบ้านนายถนัด)  จ านวน     ๓๒๐,๐๐๐ บาท 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ ๙ บ้านดอนแก้ว 
                               (บริเวณหน้าบ้านแม่ชอน – หน้าบ้านแม่หมาย)  จ านวน     ๒๕๖,๐๐๐ บาท 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี ๘ บ้านดอนไชย 
                               (หน้าบ้านนายสม เงินค า – หน้าบ้านนายมนัส โยธาดี)  
   จ านวน    ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมวด ๕  การกันเงิน  ข้อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกนัเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ขอสภาเทศบาลแห่งนี้พิจารณาด้วยครับ 
 
นายทอน ใจดี จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล     2562  
    1.โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี หมู่  ๔ บ้านล้า     

(บริเวณบ้านนายค าบง สุวรรณภาพ ถึง บ้านนายสนั่น ศรีค า)  จ านวน ๑๑๖,000 บาท       
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากเห็นชอบให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเวียง กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  โครงการก่อสร้าง

พนังกนัดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี หมู่ ๔ บ้านล้า (บริเวณบ้านนายค าบง สุวรรณภาพ ถึง 
บ้านนายสนั่น ศรีค า)  จ านวน ๑๑๖,000 บาท ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2562 โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี หมู่ ๔ บ้านล้า (บริเวณบ้าน
นายค าบง สุวรรณภาพ ถึ ง  บ้ านนายสนั่ น ศรี ค า)   จ านวน ๑๑๖ ,000 บาท                
(จ านวน 12 เสียง) 

 

นายทอน ใจดี จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล     2562 โครงการก่อสร้างพนงักันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี หมู่ ๔ บ้านล้า 

(บริเวณหลังบ้านนายสถิต สมณะ)  จ านวน ๒๐๔,๐00 บาท  มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดมีข้อเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
/ที่ประชุม… 

 



~ ๑๗ ~ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากเห็นชอบให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเวียง กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้าง

พนังกนัดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี หมู่ ๔ บ้านล้า (บริเวณหลังบ้านนายสถิต สมณะ)  
จ านวน ๒๐๔,๐00 บาท ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

โครงการก่อสร้างพนงักันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี หมู่ ๔ บ้านล้า (บริเวณหลังบ้าน
นายสถิต สมณะ)  จ านวน ๒๐๔,๐00 บาท (จ านวน 12 เสียง) 

 

นายทอน ใจดี จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล     2562  
    3.โครงการก่อสร้างพนงักันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี หมู่ ๓ บ้านทราย 
                               (บริเวณขัวสวนหอม – หลังบ้านนายนิค)  จ านวน ๓๒๐,000 บาท  มีสมาชิกสภา 
   เทศบาลท่านใดมีข้อเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากเห็นชอบให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเวียง กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้าง

พนังกนัดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี หมู่ ๓ บ้านทราย (บริเวณขัวสวนหอม – หลัง
บ้านนายนิค)  จ านวน ๓๒๐,000 บาทได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

โครงการก่อสร้างพนงักันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี หมู่ ๓ บ้านทราย (บริเวณขัว
สวนหอม – หลังบ้านนายนิค)  จ านวน ๓๒๐,000 บาท (จ านวน 12 เสียง) 

 

นายทอน ใจดี จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล     2562  
    4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านไชยพรม หมู่ ๕                                                                                                
   (หน้าบ้านนางค าหล้า เมืองมูล – ข้างบ้านนายสมเพชร เมืองมูล) จ านวน ๙๐,000 บาท 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
 
 

/นายทอน ใจดี... 
 



~ ๑๘ ~ 
 

นายทอน ใจดี หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากเห็นชอบให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเวียง กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า คสล. บ้านไชยพรม หมู่ ๕ (หน้าบ้านนางค าหล้า เมืองมูล – ข้างบ้าน                                                                                           
นายสมเพชร เมืองมูล) จ านวน ๙๐,000 บาท ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านไชยพรม หมู่ ๕ (หน้าบ้านนางค าหล้า    
   เมืองมูล – ข้างบ้านนายสมเพชร เมืองมูล) จ านวน ๙๐,000 บาท (จ านวน 12 เสียง)                                                                                        
 

นายทอน ใจดี จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล     2562  
   5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ ๑๐ บ้านปี ้(หน้าบ้านนายอภิสิทธิ์                                                                                     

- หน้าบ้านนายถนัด) จ านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอ
หรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากเห็นชอบให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเวียง กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า คสล. หมู่ ๑๐ บ้านปี้  (หน้าบ้านนายอภิสิทธิ์ – หน้าบ้านนายถนัด)                                                                                    
จ านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท  ได้โปรดยกมือครับ  

 
ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ ๑๐ บ้านปี้ (หน้าบ้านนายอภิสิทธิ์ –                                                                                      
              หน้าบ้านนายถนัด) จ านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท (จ านวน 12 เสียง) 
 

นายทอน ใจดี จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล     2562  

  6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ ๙ บ้านดอนแก้ว (บริเวณหน้าบ้าน
แม่ชอน – หน้าบ้านแม่หมาย) จ านวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมี
ข้อเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากเห็นชอบให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเวียง กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า คสล. หมู่ ๙ บ้านดอนแก้ว (บริเวณหน้าบ้านแม่ชอน – หน้าบ้านแม่
หมาย) จ านวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท ได้โปรดยกมือครับ 

 
/ที่ประชุม… 



~ ๑๙ ~ 
 

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ ๙ บ้านดอนแก้ว (บริเวณหน้าบ้านแม่ชอน 
          – หน้าบ้านแม่หมาย) จ านวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท  (จ านวน 12 เสียง) 
 

นายทอน ใจดี จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล     2562  
   7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี ๘ บ้านดอนไชย 
                               (หน้าบ้านนายสม เงินค า – หน้าบ้านนายมนัส โยธาดี) จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากเห็นชอบให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเวียง กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า คสล. หมู่ ท่ี ๘ บ้านดอนไชย (หน้าบ้านนายสม เงินค า – หน้าบ้าน     
นายมนัส  โยธาดี) จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท   ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี ๘ บ้านดอนไชย  (หน้าบ้านนายสม เงินค า – 
หน้าบ้านนายมนัส  โยธาดี) จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (จ านวน 12 เสียง) 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 ญัตติเร่ือง ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

 
นายทอน ใจดี  ในระเบียบวาระท่ี ๔.4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงนิรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประธานสภาเทศบาล ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ค่าจัดซื้อม่านหน้าต่างแบบ 

ม่านปรับแสง UV  จ านวนเงิน 28,633.00 บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสาม
บาทถ้วน) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ช้ีแจงต่อท่ี ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ด้วยครับ 

 
นายถาวร อ่อนนวล วาระท่ี ๔.4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ
นายกเทศมนตรี  ส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ 

ด้วยกองคลัง  เทศบาลต าบลเวียง  ประสง ค์ขอกัน เงินรายจ่าย หมวด             
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามบันทึกรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลเวียง สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี  29  สิงหาคม 2561 ประเภท
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561  มีมติอนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  ค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รวมจ านวน  6   โครงการ และ  ตาม 

/แผนงานบริหารงานท่ัวไป  … 



~ ๒๐ ~ 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ ตาม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ ท่ียัง
ไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากโครงการต่อเติม
และปรับปรุงอาคารเทศบาลต าบลเวียง คาดว่าการก่อสร้างดังกล่าวอาจจะไม่ทันแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561    
 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม
ตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
 กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

กองคลังจึงขออนุมัติยื่นขอกันเงนิรายจ่ายต่อสภาเทศบาลต าบลเวียง ตาม
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 โครงการ  คือ 

1. ค่าจัดซื้อม่านหน้าต่างแบบม่านปรับแสง UV  จ านวนเงิน 28,633.00 
บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) 
 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และ 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561    
 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณี
มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้ขออนุมัติ เปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
 
 

/กรณีเมื่อส้ินสุด... 



~ ๒๑ ~ 
 

  กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ขอสภาเทศบาลแห่งนี้พิจารณาด้วยครับ 

นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประธานสภาเทศบาล     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ค่าจัดซื้อม่านหน้าต่างแบบ 

ม่านปรับแสง UV  จ านวนเงิน 28,633.00 บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสาม
บาทถ้วน)  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 

นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงนิ
ประธานสภาเทศบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ค่าจัดซื้อ 

ม่านหน้าต่างแบบม่านปรับแสง UV  จ านวนเงิน 28,633.00 บาท (สองหมื่นแปดพัน
หกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ 
   ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ค่าจัดซื้อ ม่านหน้าต่างแบบม่านปรับแสง UV  จ านวน 
   เงิน 28,633.00 บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)   

(จ านวน 12 เสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอื่น ๆ  
 

นายทอน ใจดี  ในระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลเวียง รายงานผลกันเงินรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครับ/เชิญครับ 

 
นายถาวร  อ่อนนวล ในระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลเวียง รายงานผลกันเงินรายจ่าย
นายกเทศมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

   กองคลัง 
    5.1.รายงานผลกันเงินรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เมื่อ
วันท่ี 29 สิงหาคม 2561  ประเภทรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561  มีมติอนุมัติกันเงิน 
กรณีไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รวม
จ านวน  6   โครงการ   ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง หมวด
ครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ ท่ียังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 นั้น 
 

/งานพัสดุ… 



~ ๒๒ ~ 
 

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวท่ีได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายไปแล้วจ านวน  5 โครงการ และมีโครงการท่ียกเลิกการก่อสร้างจ านวน   1 
โครงการ (ตามบันทึกกองช่าง ท่ี 52705 /- ลงวันท่ี  11 มีนาคม  2562 เรื่อง ขอ
อนุมัติยกเลิกโครงการ  และ มีโครงการท่ีได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง แล้ว จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน (กองคลัง)  ตามสัญญาเลขท่ี 014 /2562  ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562  
จ านวนเงิน  748,000.00 บาท (เจ็ดแสนส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

  เพื่อน าเรียนให้สภาเทศบาลแห่งนี้รับทราบครับ 
 
นายทอน ใจดี  ในระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลเวียง เรื่อง การประกาศใช้ 
ประธานสภาเทศบาล     แผนพัฒนา  (พ.ศ.2561-2565) ครับ/เชิญครับ 
 
นายถาวร  อ่อนนวล ในระเบียบวาระท่ี 5.2  เรื่อง การประกาศใช้ แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)
นายกเทศมนตรี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ข้อ 17 ข้อ 24 
และข้อ 25  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 6046  
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ. 2561-2564) 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลเวียงเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุข   ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และได้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง จึงได้ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565)  เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี  14  มิถุนายน 2562  
โดยเป็นไปตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ทุกประการ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียง จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนา
เทศบาลต าบลเวียง      เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงาน
อื่น รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป 

เพือ่น าเรียนให้สภาเทศบาลแห่งนี้รับทราบครับ 
 
นายทอน ใจดี  ในระเบียบวาระอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 

/นายทอน ใจดี… 



~ ๒๓ ~ 
 

นายทอน ใจดี กระผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี ๒  ประจ าปี  ๒๕62  และขอปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ   

 
ปิดประชุม เวลา 12.๐๐ น. 
 
 

 
        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 

      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

       (นางอรัญญา กันศรีเวียง) 
       หัวหน้าฝ่ายธุรการ/ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๔ ~ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  30  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 

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


