การประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย
…………………………………….
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม
๑. นายจรินทร์
วิวัฒน์ไมตรี
๒. นายจิรวัฒน์
ณ เชียงใหม่
๓. นายจรูญ
กันทาสุวรรณ์
๔. นายชมพร
เพ็ญกุล
๕. นายชาญณรงค์
นามนคร
๖. นายธวัช
หล้านามวงค์
๗. นายธานี
มณีรัตน์
๘. นายนรินทร์
เนตรสุวรรณ์
๙. นายบุญช่วย
ตุงคบุรี
๑๐. นายบุญธรรม
อะทะวงษา
๑๑. นายบุญรัตน์
สุวรรณดี
๑๒. นายประเสริฐ
ทรายหมอ
๑๓. นางพร
บุญประเสริฐ
๑๔. นายพรศักดิ์
ใจสุข
๑๕. นายมงคล
มาน้อย
๑๖. นายวีรวัตน์
มาวิเลิศ
๑๗. นายสีทน
ดาระสุวรรณ์
๑๘. นายสมศักดิ์
เวียงโอสถ
๑๙. นายสมศักดิ์
สุภามณี
๒๐. นายเสริมศักดิ์
ชุมภูพันธ์
๒๑. นางอัจฉรา
อนุรักษ์
๒๒. นายอัจฉริยะ
ผามั่ง
๒๓. นายอานวย
ทองฟู

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
รองประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
/สมาชิกสภาเทศบาลผู้ไม่มาประชุม...............
-๒-

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ไม่มาประชุม
๑. นายปฏิพัฒน์
ยอดสุวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวันชัย
๒. นายทนง

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

จงสุทธานามณี
ดอนชัย

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

นางบังอร
นายปรีชา
นายณรงค์ศักดิ์
นางสุรนิตย์
นายชัยพร
นายวิสูตร
นายสุรพล
นายกฤช
นายทวีศักดิ์
นางสาวรัชฎา
นางอรวรรณ์
นายนนทพัฒ
นายธีระวัฒน์
นายเจริญชัย
นางนัยนา
นางสาวนภาวัลย์
นางดรุณี
นายสมชาย
นายจักรพงษ์
นายเสถียร
นางประภาวรินทร์
นายวิทยา
นายสุรศักดิ์
นายประสงค์

มะลิดิน
อนุรักษ์
เตือนสกุล
อ่องฬะ
สมประมัย
บรรเจิดกิจ
ภู่บุบผา
รัตนาภรณ์
กาญจนศักดิ์ชัย
เมืองมาหล้า
บัวระวงศ์
ถปะติวงศ์
สงวนพงษ์
ฉั่วตระกูล
อินทจักร์
บุญตัน
พิรุฬห์วรวงศ์
ขันอุระ
แสงบุญ
ชาติทรัพย์สิน
ใจทน
จาไผ่
ฝอยทอง
จันทร์ฉ่อง

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย
ปลัดเทศบาลนครเชียงราย
รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย
รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย
รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมฯ
ผู้อานวยการสานักการศึกษาฯ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานธุรการ สานักปลัดเทศบาล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล
รองผู้อานวยการสานักการศึกษาฯ
นักวิชาการคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นิติกร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
/๒๗.นายสุเจนต์ ไขแสงจันทร์.........

-๓๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.

นายสุเจนต์
นางกัลยา
นางสาววรรณภา

ไขแสงจันทร์
จันทกูล
พุทธจันทร์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นางดลพร
นายเกียรติศักดิ์

ประสิทธิเขตรวิทย์

เจ้าพนักงานธุรการ สานักปลัดเทศบาล
เจ้าพนักงานธุรการ สานักปลัดเทศบาล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างทั่วไป สานักปลัดเทศบาล

หมูจนี ะ

๓๒. นางสุภาวดี

ใจกลม

๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

ขันธวิชัย
เสรีนิวัฒ
เตชะปิตุ
แสนกัลยา

นายฉัตรชัย
นายอานาจ
นางสาวสุภาพร
นายณัฐพล

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นักวิชาการคลัง

๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.

นางสาวลลิดา
นางสาวกัญยาณี
นายทัชชกร
นางสาวเกศินี
นายศรัณภัทร
นายสุรสิทธิ์
นายพลกฤษณ์
นายอัทธ์ธเนศ
นางสาววันวิสาข์
นายวีรยุทธ
นางสาวพรไพลิน
นางวัชราภรณ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ สานักปลัดเทศบาล

จันทร์ฉ่อง
แสงผะการ
หาญโนนแดง
แสงผะการ
อุประคา
มณีรัตน์
บุญช่วย
พิศไพรสมบัติ
แก้วจินดา
วงศ์คาแน่น
วัฒนะ
ตาสอน

พนักงานจ้างทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ กองสวัสดิการสังคมฯ

พนักงานจ้างทั่วไป
นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคมฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ สานักการศึกษา

พนักงานจ้างทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างทั่วไป กองช่าง
พนักงานจ้างทั่วไป กองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง

/เริ่มประชุมเวลา.........
-๔เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว
ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทราบแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
๑. มีสมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ จานวน ๑ ท่าน คือ
ประธานสภาเทศบาล
๑. นายปฎิพัฒน์ ยอดสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
๒. รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย รายละเอียดตามหนังสือที่ได้
แจกให้แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้แจ้งให้ทุกท่านแล้ว
ประธานสภาเทศบาล
โดยจะพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ

สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข เชิญอภิปรายแก้ไขครับ
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าท่านผู้ใดรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอได้โปรดยกมือ
- มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบรับรอง จานวน ๒๑ ท่าน
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล ขอได้โปรดยกมือครับ ไม่มี
- สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน

/มติที่ประชุม...............
-๕มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง คือ
สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕๙
และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ ประจาปี ๒๕๖๐
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางสุรนิตย์ อ่องฬะ
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ ก สภา ฯ
ปลัดเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลเลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกาหนด
จานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความ
ในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ ๑๑ วรรคสอง (๒)
สาหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจาปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น

มีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน ซึ่งตามความ
ในมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และวรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
กาหนดให้ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสีส่ มัย โดยสมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
/มีสมาชิก...............
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมศักดิ์ สุภามณี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
-

-๖มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์จะเสนอสมัยประชุม
เชิญครับ เชิญคุณสมศักดิ์ สุภามณี ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯ
ผูท้ รงเกียรติ กระผมนายสมศักดิ์ สุภามณี สมาชิกสภาเทศบาล
นครเชียงราย ขอเสนอกาหนดการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
ขอผู้รับรองด้วยครับ (มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง)
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเป็นอย่างอื่น อีกหรือไม่
ถ้าไม่ มี ผมขอมติ ท่ านสมาชิก สภาเทศบาลนครเชีย งราย ท่ านใดที่
เห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี ๒๕๕๙
ตามที่นายสมศักดิ์ สุภามณี สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอ
ขอได้โปรดยกมือครับ
- มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบรับรอง จานวน ๒๑ ท่าน
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือด้วยครับ ไม่มี
- สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
- เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี ๒๕๕๙
ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง คือ
สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน

/ต่อไป...............
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

-๗ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้พิจารณากาหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๐ เชิญครับ
เชิญคุณเสริมศักดิ์ ชุมภูพันธ์ ครับ

นายเสริมศักดิ์ ชุมภูพันธ์
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯ สมาชิก
สภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายเสริมศักดิ์ ชุมภูพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครเชียงราย ขอเสนอสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรกในปี
๒๕๖๐ โดยเริ่มสมัยแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
-

ขอผู้รับรองด้วยครับ (มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง)
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเป็นอย่างอื่น
เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด
ที่เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรกในปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ตามที่ น ายเสริ มศั ก ดิ์ ชุ มภู พั นธ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนคร
เชียงราย ได้เสนอ ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ
-มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบรับรอง จานวน ๒๑ ท่าน
-ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือด้วยครับ ไม่มี
-มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
- เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรกในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง คือ
สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง)
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
เชิญผู้บริหาร ชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
/กราบเรียน...............
นายทนง ดอนชัย

-๘กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี

ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย
ขอเสนอญั ต ติ ต่ อ สภาเทศบาลนครเชี ย งราย เพื่ อ ขออนุ มั ติ โ อน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจานวนเงิน ๔๐๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสน
เจ็ดพันบาทถ้วน)
เทศบาลนครเชียงราย มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนิน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายและดาเนินการซ่อมแซมปรับปรุงกันสาด
หลังคาบริเวณอาคารโครงเหล็ก ตลาดสดเทศบาล ๑ เนื่องจากชารุด
เสื่อมสภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการปรับปรุงให้สวยงาม จึงขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
๑. แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐) งานตลาดสด (๐๐๓๓๓)
งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้าย ตลาดสดเทศบาล ๑
เป็นเงิน ๓๐๘,๐๐๐.- บาท
(สามแสนแปดพันบาทถ้วน) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
๒. แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐) งานตลาดสด (๐๐๓๓๓)
งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคา ตลาดสดเทศบาล ๑ เป็นเงิน
๙๙,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
โอนลดจากแผนงานการพาณิ ช ย์ (๐๐๓๓๐) งานตลาดสด
(๐๐๓๓๓) งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(สองล้านบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ
๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(สองล้านบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้
เป็ นจ านวนเงิ นทั้ ง สิ้น ๔๐๗,๐๐๐.- บาท (สี่ แสนเจ็ ดพั นบาทถ้ว น)
จากเงินรายได้
/รายละเอียด...............
-๙รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.
๒๕๕๙
เนื่ อ งจากเทศบาลนครเชี ย งราย มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด าเนิ น
โครงการ/กิ จ กรรม ที่ มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น เพื่ อ รองรั บ นโยบาย
เทศบาลนครเชี ย งราย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตลาดสดเทศบาลนคร
เชียงราย ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล ที่ได้วางไว้

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงบประมาณเพื่อ
พัฒนาเทศบาล จึงขอโอนงบประมาณ จานวนเงิน ๔๐๗,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดโครงการ ดังนี้
รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐)
งานตลาดสด (๐๐๓๓๓)
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้าย ตลาดสดเทศบาล ๑ จานวน
เงิน ๓๐๘,๐๐๐.- บาท จากเงินรายได้
๒. โครงการปรับปรุงหลังคา ตลาดสดเทศบาล ๑ จานวนเงิน
๙๙,๐๐๐.- บาท จากเงินรายได้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๗,๐๐๐.- บาท
/รายการ...............
- ๑๐ รายการโอนลดงบประมาณ
แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐)
งานตลาดสด (๐๐๓๓๓)
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
๑. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวนเงิน ๔๐๗,๐๐๐.- บาท จากเงินรายได้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๗,๐๐๐.- บาท
โดยอาศั ย ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ ายใน
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย
เพื่อพิจารณาต่อไป
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าท่านผู้ใดเห็นชอบญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอได้
โปรดยกมือ
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดไม่เห็นชอบ
ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ ไม่มี
- สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
/มติที่ประชุม...............

- ๑๑ มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง คือ
- สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ขอเสนอญัตติการพิจารณาอนุญาตดูดทราย
ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กองช่าง)
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
เชิญผู้บริหาร ชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ
รองนายกเทศมนตรี
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล
รอง
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบการ
พิจารณาดูดทรายในแม่น้ากก ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
เนื่องจากจังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือขอทราบความเห็นในการขอ
อนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ขออนุญาตดูดทรายใน
แม่น้ากก เพื่อประโยชน์ในการค้าในท้องถิ่นซึ่งพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย โดยมีบริษัท ทรายธนชล จากัด (แปลงที่ ๑) บริเวณพื้นที่ดูด
ทรายในชุมชนทวีรัตน์ หมู่ที่ ๓ ตาบลริมกก อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย โดยชุมชนมีมติอนุญาตให้บริษัท ทรายสายชล จากัด ทาการดูด
ทรายบริเวณดังกล่าว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาต
ให้ดูด
ทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวดที่ ๓ ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

อนุญาตให้ ดูดทรายให้คานึงถึงในด้ านวิชาการ
เช่น ความ
เสียหายแก่สภาพตลิ่ง สภาพธรรมชาติของลาน้า ในด้านการปกครอง เช่น
ความเดื อ ดร้ อ นของราษฎร ความเสี ย หายทางเศรษฐกิ จ หรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย
เพื่อพิจารณาต่อไป
/มีสมาชิก...............
- ๑๒ นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ
เชิญนายธวัช หล้านามวงค์ รองประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย
ครับ

นายธวัช หล้านามวงค์
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายธวัช หล้านามวงค์ รองประธานสภาเทศบาล
นครเชียงราย จากญัตติฯ ดังกล่าว ขออนุญาตเรียนถามคณะผู้บริหาร
เทศบาลนครเชียงราย ว่าบริษัทฯ ที่ดาเนินการดูดทรายบริเวณพื้นที่ดูด
ทรายในชุ มชนทวี รั ตน์ หมู่ ที่ ๓ ต าบลริ มกก อ าเภอเมื อง จั งหวั ด
เชียงราย เป็นบริษัทฯ เดียวกันกับที่ชุมชนมีมติอนุญาตให้ ทาการดูด
ทรายบริเวณดังกล่าว ใช่หรือไม่ครับ

นายทวีศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายทวีศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ผู้อานวยการกอง
ช่าง ขออนุญาตแก้ไขเป็น บริษัท ทรายธนชล จากัด ครับ
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

เนื่องจากในญัตติฯ ดังกล่าว มีการแก้ไขรายละเอียด
ในญัตติฯ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติม ครับ

นายทนง ดอนชัย
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนคร
เชียงราย ขอแก้ไขรายละเอียดในญัตติฯ จากเดิม “โดยชุมชนมีมติ
อนุ ญาตให้ บริ ษั ท ทรายสายชล จ ากั ด ” แก้ ไขเป็ น “โดยชุ มชนมี มติ
อนุญาตให้บริษัท ทรายธนชล จากัด” ครับ

นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าท่านผู้ใดเห็นชอบญัตติ
เรื่อง การพิจารณาอนุญาตดูดทรายตามมาตรา ๙

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขอได้โปรดยกมือ
/มีสมาชิก...............
- ๑๓ - มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรด
ยกมือด้วยครับ ไม่มี
- สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
มติที่ประชุม - เห็นชอบการพิจารณาอนุญาตดูดทรายตามมาตรา ๙
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง คือ
- สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
เชิญผู้บริหาร ชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางบังอร มะลิดิน
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ
ผู้ ท รงเกี ย รติ ดิ ฉั น นางบั ง อร มะลิ ดิ น รองนายกเทศมนตรี น คร
เชียงราย ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครเชียงราย เพื่อขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวนเงินทั้งสิ้น ๓,๖๗๘,๐๐๐.- บาท
(สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เนื่องด้วยเทศบาลนครเชียงราย มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ จะต้อง
ดาเนิ น การก่ อ สร้ า งคั น ดิ น บ่ อ ฝัง กลบขยะมู ล ฝอย บ่ อ ที่ ๖ (ชั้ น ที่ ๒)
และโครงการก่อสร้างคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ ๔ (ชั้นที่
๕) เพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณขยะเป็ น จ านวนมากภายในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย จึงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังรายการต่อไปนี้
/แผนงาน...............
- ๑๔ -

แผนงานเคหะชุมชน (๐๐๒๔๐) งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (๐๐๒๔๔) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการก่อสร้างคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ ๖ (ชั้น
ที่ ๒) เป็นเงิน ๑,๙๗๖,๐๐๐.- บาท
- โครงการก่อสร้างคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ ๔ (ชั้น
ที่ ๕) เป็นเงิน ๑,๗๐๒,๐๐๐.- บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๖๗๘,๐๐๐.- บาท
(สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๐๐๒๔๔) งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็น
เงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๖,๐๐๐,๐๐๐.บาท เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท) ขณะนี้งบประมาณ
คงเหลื อ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้ง นี้จานวนเงิ นทั้ งสิ้ น
๓,๖๗๘,๐๐๐.- บาท (สามล้ า นหกแสนเจ็ ด หมื่ น แปดพั น บาทถ้ ว น)
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ข้ อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ ายใน
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย เพื่อ
พิจารณาต่อไป
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ
/มีสมาชิก...............
- ๑๕ -

นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าท่านผู้ใดเห็นชอบญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอได้โปรดยกมือ

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรด
ยกมือด้วยครับ ไม่มี
- สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง คือ
- สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ได้เบิกตัดปี
(กองช่าง)
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
เชิญผู้บริหาร ชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายปรีชา อนุรักษ์
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนคร
เชียงราย ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครเชียงราย เพื่อขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ที่ ไ ด้ เ บิ ก ตั ด ปี โครงการก่ อ สร้ า งถนน ค .ส.ล.บ้ า นใหม่ ซอย ๑
งบประมาณตั้งไว้ ๑,๔๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาท
ถ้วน) และโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete หนองปึ๋ง
ซอย ๕/๔ งบประมาณตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น
บาทถ้วน)
/งานไฟฟ้าถนน...............
- ๑๖ งานไฟฟ้าถนน กองช่าง ได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนที่
ได้รับอนุมัติงบประมาณไปแล้วที่มี ความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอี ยดโครงการบางโครงการเพื่ อ ให้ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน ถู กต้องตามระเบียบฯ จึงมีความ
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณดั ง รายการ
ดังต่อไปนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านใหม่ ซอย ๑
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านใหม่ ซอย
๑ โดยทาการก่อสร้าง ดังนี้

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว
๕๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร
-ไหล่ทางหินคลุกบดอัด หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๐๐ – ๐.๕๐
เมตร หรื อ คิ ด เป็ น พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร และ
รายละเอี ย ดอื่ น ๆ ตามแบบแปลนก่ อ สร้ า ง กองช่ า ง เทศบาลนคร
เชี ย งราย ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป (กองช่ า ง) (สอดคล้ อ งตาม
แผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เทศบาลนครเชี ย งราย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๑ หน้าที่ ๖)
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านใหม่ ซอย
๑ โดยทาการก่อสร้าง ดังนี้
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว
๕๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร
-ไหล่ทางหินคลุกบดอัด หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๐๐ – ๐.๕๐
เมตร หรื อ คิ ด เป็ น พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง (แก้ไข) กองช่าง เทศบาลนคร
เชี ย งราย ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป (กองช่ า ง) (สอดคล้ อ งตาม
แผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เทศบาลนครเชี ย งราย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๑ หน้าที่ ๖)
/๒.โครงการ...............
- ๑๗ ๒.โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete หนองปึ๋ง
ซอย ๕/๔
ข้อความเดิม
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย โครงการก่ อ สร้ า งถนน Asphaltic
Concrete หนองปึ๋ง ซอย ๕ / ๔ โดยทาการก่อสร้าง ดังนี้
-งาน Overlay ผิวด้าน Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕
เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
ราคา (กองช่าง) (สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๑ หน้าที่ ๒/๕๑
ข้อความใหม่
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย โครงการก่ อ สร้ า งถนน Asphaltic
Concrete หนองปึง๋ ซอย ๕ / ๔ โดยทาการก่อสร้างดังนี้
-งานก่อสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕
เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ

ราคา (กองช่าง) (สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๑ หน้าที่ ๒/๕๑
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ข้ อ ๒๙ การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น และข้ อ ๓๑ การโอน การแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้
เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปีได้
หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
/ขอได้โปรด...............
- ๑๘ ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย เพื่อ
พิจารณาต่อไป
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ

นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าท่านผู้ใดเห็นชอบญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ได้เบิกตัดปี
ขอได้โปรดยกมือ
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรด
ยกมือด้วยครับ ไม่มี
- สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน

มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ได้เบิกตัดปี
ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง คือ
- สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติย้ายตาแหน่งในการก่อสร้าง
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (สานักการศึกษา)
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
เชิญผู้บริหาร ชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
/ขอได้โปรด...............
นายทนง ดอนชัย
รองนายกเทศมนตรี

- ๑๙ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ
ผู้ ทรงเกี ย รติ กระผมนายทนง ดอนชั ย รองนายกเทศมนตรีน คร
เชียงราย ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครเชียงราย เพื่อขออนุมัติย้าย
ตาแหน่งในการก่อสร้างและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของโรงเรี ยนในสั งกั ดเทศบาลนครเชี ยงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จานวน ๑ รายการ
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามแผนงาน : ส่งเสริมการกระจาย
อานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น งบเงิ นอุดหนุ น เงิ นอุ ดหนุ น
เฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพื่อดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งได้แก่ อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒
ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอน
ปลาย)
จานวน ๑ หลัง วงเงิน ๙,๖๖๗,๐๐๐.- บาท
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ หมายเลข ๑
เอกสารประกอบญั ตติ ขออนุ มั ติ ย้ ายต าแหน่ งในการก่ อสร้ าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
รายละเอี ยดการจั ดสรรงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง
อาคารเรี ย นและอาคารประกอบของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
รายการที่ได้รับการจัดสรร
๑. อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ นคร
เชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) จานวน ๑ หลัง จานวนเงิน
๙,๖๖๗,๐๐๐.- บาท
รวม จานวน ๑ หลัง จานวนเงิน ๙,๖๖๗,๐๐๐.- บาท
/ในการนี้...............

- ๒๐ ในการนี้ เทศบาลนครเชี ยงราย ได้ รับอนุ มัติให้ด าเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียนและอาคารประกอบ และใช้จ่ายเงิน
สะสมเพื่อสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน
ในสั งกั ดให้ เป็ นแบบรู ปทรงล้ านนา ตามแบบอาคารของเทศบาลนคร
เชียงราย ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ หมายเลข ๒
เอกสารประกอบญั ตติ ขออนุ มั ติ ย้ ายต าแหน่ งในการก่ อสร้ าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เนื่องจากเทศบาลนครเชียงราย มีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรมที่มีความสาคัญและจาเป็น
เพื่อรองรับนโยบาย
เทศบาลนครเชียงรายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลที่ได้วางไว้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารงบประมาณ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียนและอาคารประกอบ
และใช้จ่ายเงินสะสม ตามเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
เพื่อเป็นเงินสมทบในการดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ของโรงเรี ยนในสั งกั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๑
รายการ ซึ่งเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๗๖๓,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่น
สามพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดโครงการ ดังนี้
รายการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ และใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
เรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
/รายการ...............
- ๒๑ รายการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ
๑. อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน จานวน ๑ หลัง
-เทศบาล ๖ นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) จานวน
เงิน ๙,๖๖๗,๐๐๐.- บาท
รวม ๑ หลัง จานวนเงิน ๙,๖๖๗,๐๐๐.- บาท
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน

เปลี่ยนแปลงแบบแปลนในการก่อสร้างตามแบบแปลน กองช่าง
เทศบาลฯ และใช้จ่ายเงินสะสมสมทบกรณีที่มีการเปลี่ยนแบบฯ จานวน
เงิน ๑๐,๔๓๐,๐๐๐.- บาท เพิ่มงบประมาณ ๗๖๓,๐๐๐.- บาท
รวม ๑ หลัง จานวนเงิน ๑๐,๔๓๐,๐๐๐.- บาท
สืบเนื่องจากคณะผู้บริหารเทศบาล ได้ตระหนักถึงความเหมาะสม
และประโยชน์ของการใช้งานด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด จึง
เห็นชอบให้ย้ายตาแหน่งในการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชี ยงราย (แผนกมัธยมศึ กษาตอนปลาย) จาก
ตาแหน่งก่อสร้างอาคารจุดเดิม ให้ย้ายไปด้านทิศตะวันออกแทน และ
เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดในการบริ หารงบประมาณ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติย้ายตาแหน่งในการ
ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ นคร
เชียงราย
(แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ หมายเลข ๓
เอกสารประกอบญั ตติ ขออนุ มั ติ ย้ ายต าแหน่ งในการก่ อสร้ าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เนื่องจากเทศบาลนครเชียงราย มีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการ
ตามโครงการ/กิ จกรรมที่ มี ความส าคั ญและจ าเป็ นเพื่ อรองรั บนโยบาย
เทศบาลนครเชียงรายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา
/รายการ...............
- ๒๒ โครงสร้างพื้ นฐานและบริ การสาธารณะ รวมทั้ งการแก้ ไขปั ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลที่ได้วางไว้ ดังนั้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงบประมาณ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน จึงขออนุมัติย้ายตาแหน่งในการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รวม ๑ รายการ ตามรายละเอียด
โครงการฯ ดังนี้
รายการขออนุมัติย้ายตาแหน่งในการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น
๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ
๑. อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน จานวน ๑ หลัง

-เทศบาล ๖ นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย)
จานวนเงิน ๑๐,๔๓๐,๐๐๐- บาท
รวม ๔ หลัง จานวนเงิน ๑๐,๔๓๐,๐๐๐.- บาท
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
โรงเรียนขอย้ายตาแหน่งในการก่อสร้างจากจุดเดิมให้ขยับไปทาง
ทิศตะวันออก เพื่อปรับพื้นที่ให้เป็นที่จอดรถสาหรับบุคคล ผู้ปกครอง และผู้
ที่มาติดต่อธุระประกอบการกับโรงเรียน
จานวนเงิน ๑๐,๔๓๐,๐๐๐- บาท บันทึกฯ ที่ ชร ๕๒๐๐๕๓/๑๓๓๙ ลว
๒๘ ส.ค.๕๘
รวม ๔ หลัง จานวนเงิน ๑๐,๔๓๐,๐๐๐.- บาท
โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์
/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...............
- ๒๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทีท่ าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย เพื่อ
พิจารณาต่อไป
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ

นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าท่านผู้ใดเห็นชอบญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติย้ายตาแหน่งในการก่อสร้าง และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ขอได้โปรดยกมือ
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรด
ยกมือด้วยครับ ไม่มี
- สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน

มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติย้ายตาแหน่งในการก่อสร้าง
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียน
และอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง คือ
- สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
/ระเบียบวาระที่ ๙...............
- ๒๔ ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติย้ายตาแหน่งในการก่อสร้าง
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (สานักการศึกษา)
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

เชิญผู้บริหาร ชี้แจงครับ

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ
รองนายกเทศมนตรี
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลนคร
เชียงราย เพื่อขออนุมัติย้ายตาแหน่งในการก่อสร้างและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จานวน ๔ รายการ
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแผนงาน : ส่งเสริมการกระจาย
อานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น งบเงิ นอุดหนุ น เงิ นอุ ดหนุ น
เฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพื่อดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชี ยงราย ซึ่งได้ แก่ อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า และอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖
นครเชียงราย โรงเรียนละ ๑ หลัง วงเงินหลังละ ๗,๗๔๓,๐๐๐.- บาท
อาคารเรี ยน ๓ ชั้ น ๑๒ ห้ องเรี ยน โรงเรี ยนเทศบาล ๘ บ้ านใหม่
จานวน ๑ หลัง วงเงิน ๘,๑๕๗,๐๐๐.- บาท และอาคารส้วม โรงเรียน
เทศบาล ๘ บ้านใหม่ จานวน ๑ หลัง วงเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บาท

/ระเบียบวาระที่ ๙...............
- ๒๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ หมายเลข ๑
เอกสารประกอบญัตติขออนุมัติย้ายตาแหน่งในการก่อสร้าง และ
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรี ยนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายละเอี ยดการจั ดสรรงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง
อาคารเรี ย นและอาคารประกอบของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายการที่ได้รับการจัดสรร
๑. อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า จานวน ๑
หลัง จานวนเงิน ๗,๗๔๓,๐๐๐- บาท
๒. อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
(แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) จานวน ๑ หลัง จานวนเงิน ๗,๗๔๓,๐๐๐บาท
๓. อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
จานวน ๑ หลัง จานวนเงิน ๘,๑๕๗,๐๐๐- บาท
๔. อาคารส้วม โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
จานวน ๑ หลัง จานวนเงิน ๓๓๖,๐๐๐- บาท
รายละเอียดตามหนังสือสั่งการ ที่ ชร ๐๐๒๓๕/๒๖๗๙๘
ลงวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๗
รวม จานวน ๔ หลัง จานวนเงิน ๒๓,๙๗๙,๐๐๐- บาท
ในการนี้ เทศบาลนครเชี ยงรายได้ รั บอนุ มั ติ ให้ ด าเนิ นการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียนและอาคารประกอบ และใช้จ่ายเงิน
สะสมเพื่อสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน
ในสั งกัด ให้เป็นแบบรูปทรงล้ านนา ตามแบบอาคารของเทศบาลนคร
เชียงราย ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น
/รายละเอียด...............
- ๒๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ หมายเลข ๒
เอกสารประกอบญัตติขออนุมัติย้ายตาแหน่งในการก่อสร้าง และ
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรี ยนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เนื่องจากเทศบาลนครเชียงราย มีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการ
ตามโครงการ/กิ จกรรมที่มีความสาคัญและจ าเป็ น เพื่ อรองรับนโยบาย
เทศบาลนครเชียงรายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลที่ได้วางไว้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารงบประมาณ ตอบสนองความต้องการของประชาชน จึง
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียนและอาคารประกอบ
และใช้จ่ายเงินสะสมตามเทศบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
เพื่อเป็นเงินสมทบในการดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ของโรงเรียนในสังกัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รวม ๔ รายการ
ซึ่งเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๒,๒๘๙,๐๐๐- บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดโครงการ ดังนี้
รายการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ และใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
เรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘
รายการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ
๑. อาคารเอนกประสงค์ จานวน ๑ หลัง
-โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
จานวนเงิน ๗,๗๔๓,๐๐๐- บาท
/รายการ...............
- ๒๗ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
-เปลี่ยนแปลงแบบแปลนในการก่อสร้างตามแบบแปลน กองช่าง
เทศบาลฯ และมีการปรับลดราคาตามหนังสือสั่งการของกรมฯ จานวนเงิน
๗,๗๐๐,๐๐๐- บาท ปรับลดงบประมาณ ๔๓,๐๐๐- บาท
รายการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ
๒. อาคารเอนกประสงค์ จานวน ๑ หลัง
-โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) จานวนเงิน ๗,๗๔๓,๐๐๐- บาท
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
-เปลี่ยนแปลงแบบแปลนในการก่อสร้างตามแบบแปลน กองช่าง
เทศบาลฯ และมีการปรับลดราคาตามหนังสือสั่งการของกรมฯ จานวนเงิน
๗,๗๐๐,๐๐๐- บาท ปรับลดงบประมาณ ๔๓,๐๐๐- บาท

รายการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ
๓. อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน จานวน ๑ หลัง
-โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ จานวนเงิน ๘,๑๕๗,๐๐๐- บาท
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
-เปลี่ยนแปลงแบบแปลนในการก่อสร้างเป็นอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒
ห้องเรียน และใช้จ่ายเงินสะสมสมทบกรณีที่มีการเปลี่ยนแบบฯ จานวนเงิน
๑๐,๔๕๘,๐๐๐.- บาท เพิ่มงบประมาณ ๒,๓๐๑,๐๐๐.- บาท
รายการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ
๔. อาคารส้วม จานวน ๑ หลัง
-โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
จานวนเงิน ๓๓๖,๐๐๐- บาท
/รายการ...............
- ๒๘ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
-เปลี่ยนแปลงแบบแปลนในการก่อสร้างตามแบบแปลน กองช่าง
เทศบาลฯ และใช้จ่ายเงินสะสมสมทบกรณีที่มีการเปลี่ยนแบบฯ จานวน
เงิน ๔๑๐,๐๐๐.- บาท เพิ่มงบประมาณ ๘๙,๐๐๐.- บาท
รายการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ
รวม ๔ หลัง จานวนเงิน ๒๓,๙๗๙,๐๐๐.- บาท
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
รวม ๔ หลัง จานวนเงิน ๒๖,๒๖๘,๐๐๐.- บาท
สืบเนื่องจากคณะผู้บริหารเทศบาล ได้ตระหนักถึงความเหมาะสม
และประโยชน์ของการใช้งานด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด จึง
เห็นชอบให้ย้ายตาแหน่งในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนในสังกัด ตลอดจนให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนในส่วนที่มีการ
จัดทาประมาณการที่ซ้าซ้อนใน ๔ รายการ ที่ระบุข้างต้น และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารงบประมาณ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติย้ายตาแหน่งในการก่อสร้าง
และแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรี ยนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ทั้ง ๔ รายการ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ หมายเลข ๓
เอกสารประกอบญัตติขออนุมัติย้ายตาแหน่งในการก่อสร้าง และ
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรี ยนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เนื่องจากเทศบาลนครเชียงราย มีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรมที่มีความสาคัญและจาเป็น
เพื่อรองรับนโยบาย
เทศบาลนครเชียงรายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ
/รวมทั้ง...............
- ๒๙ รวมทั้ งการแก้ ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนให้ สอดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลที่ได้วางไว้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
งบประมาณ และตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงขออนุมัติย้าย
ตาแหน่งในการก่อสร้าง และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของโรงเรี ยนในสั งกั ดเทศบาลนครเชี ยงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รวม ๔ รายการ ตามรายละเอียดโครงการฯ
ดังนี้
รายการขออนุ มั ติ ย้ า ยต าแหน่ ง ในการก่ อ สร้ า ง และแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ
๑. อาคารเอนกประสงค์ จานวน ๑ หลัง
-โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
จานวนเงิน ๗,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
แก้ ไขแบบแปลนโครงการก่ อ สร้ างตามแบบแปลน กองช่ าง
เทศบาลฯ (แก้ ไ ขงบประมาณในรายการที่ ซ้ าซ้ อ น) จ านวนเงิ น
๗,๗๐๐,๐๐๐.- บาท บันทึกฯ ที่ ชร ๕๒๐๐๕๓/๐๒๔๔
ลว. ๑๕
ธ.ค.๕๘
รายการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ
๒. อาคารเอนกประสงค์ จานวน ๑ หลัง
-โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) จานวนเงิน ๗,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
ขอย้ายตาแหน่งในการก่อสร้างให้ขยับไปทางทิศตะวันออก และ
แก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้าง ตามแบบแปลน กองช่าง เทศบาลฯ
(แก้ไขงบประมาณในรายการที่ซ้าซ้อน) จานวนเงิน ๗,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
บันทึกฯ ที่ ชร ๕๒๐๐๕๓/๑๓๓๘
/รวมทั้ง...............
- ๓๐ -

ลว. ๒๘ ส.ค.๕๘ บันทึกฯ ที่ ชร ๕๒๐๐๕๓/๐๒๔๕
ลว.
๑๕ ธ.ค.๕๘
รายการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ
๓. อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน จานวน ๑ หลัง
-โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ จานวนเงิน ๑๐,๔๕๘,๐๐๐.บาท
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
แก้ ไขแบบแปลนโครงการก่ อสร้ าง ตามแบบแปลน กองช่ าง
เทศบาลฯ (โดยย้ายตาแหน่งบันไดลงอาคารจากฝั่งด้านขวาไปอยู่ฝั่งด้านซ้าย
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามโครงสร้าง) จานวนเงิน ๑๐,๔๕๘,๐๐๐.บาท บันทึกฯ ที่ ชร ๕๒๐๐๕๓/๑๓๒๑
ลว. ๒๖ ส.ค.๕๘
รายการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ
๔. อาคารส้วม จานวน ๑ หลัง
-โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ จานวนเงิน ๔๑๐,๐๐๐.บาท
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
โรงเรียนขอย้ายตาแหน่งในการก่อสร้างจากจุดเดิมไปอยู่ข้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณด้านหน้าอาคารประกอบอาหาร จานวนเงิ น
๔๑๐,๐๐๐.- บาท บันทึกฯ ที่ ชร ๕๒๐๐๕๓/๑๓๓๓
ลว. ๒๙
ส.ค.๕๘
รายการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ
รวม ๔ หลัง จานวนเงิน ๒๖,๒๖๘,๐๐๐.- บาท
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
รวม ๔ หลัง จานวนเงิน ๒๖,๒๖๘,๐๐๐.- บาท
โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ข้ อ ๒๙ การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...............
- ๓๑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย เพื่อ
พิจารณาต่อไป
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าท่านผู้ใดเห็นชอบญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติย้ายตาแหน่งในการก่อสร้าง และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ขอได้โปรดยกมือ
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรด
ยกมือด้วยครับ ไม่มี
- สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน

มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติย้ายตาแหน่งในการก่อสร้าง
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียน
และอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง คือ
- สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
/นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ...............
- ๓๒ ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สานักการศึกษา)
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
เชิญผู้บริหาร ชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางบังอร มะลิดิน
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ
ผู้ ท รงเกี ย รติ ดิ ฉั น นางบั ง อร มะลิ ดิ น รองนายกเทศมนตรี น คร
เชียงราย ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครเชียงราย เพื่อขออนุมัติโอน
เปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จานวน ๓ รายการ

เนื่องจากเทศบาลนครเชียงราย มีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการ
ตามโครงการ/กิ จกรรมที่มีความสาคัญและจ าเป็ น เพื่ อรองรับนโยบาย
เทศบาลนครเชียงรายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา และเอื้อประโยชน์
ต่ อการจั ดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนสั งกั ดเทศบาลนครเชี ยงราย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ที่ได้วางไว้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงบประมาณ จึง
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ
จานวน ๒ รายการ และการดาเนินการตามโครงการก่อสร้างเสาธงพร้อม
ฐาน โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ประจาปี ๒๕๕๙
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๕๕,๓๕๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่
/โอนลด...............
- ๓๓ โอนลด
แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ ๐๐๒๑๔
งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการยุวทูตนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย จานวน
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
รวมงบประมาณที่โอนลด จานวน ๔๖,๕๐๐.- บาท
(สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากเงินรายได้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ๐๐๒๑๒
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น ๆ ชุดเชิดสิงโตพร้อมอุปกรณ์ประกอบการ
แสดง จานวน ๔๖,๕๐๐.- บาท
(จัดซื้อชุดเชิดสิงโตพร้อมอุปกรณ์ประกอบการแสดง เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด)
รวมงบประมาณที่ โ อนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ จ านวน
๔๖,๕๐๐.- บาท จากเงินรายได้ (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่
โอนลด
แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ ๐๐๒๑๔
งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
/โอนลด...............
- ๓๔ โครงการยุวทูตนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย จานวน
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
รวมงบประมาณที่โอนลด จานวน ๑๒๓,๘๕๐.- บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากเงินรายได้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐
งานระดับมัธยมศึกษา ๐๐๒๑๓
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น ๆ ชุดเชิดสิงโตพร้อมอุปกรณ์ประกอบการ
แสดง จานวน ๑๒๓,๘๕๐.- บาท
(จัดซื้อชุดเชิดสิงโตพร้อมอุปกรณ์ประกอบการแสดง เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า)
รวมงบประมาณที่ โ อนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ จ านวน
๑๒๓,๘๕๐.- บาท จากเงินรายได้ (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่
โอนลด
แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ ๐๐๒๑๔
งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการยุวทูตนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย จานวน
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

รวมงบประมาณที่โอนลด จานวน ๒๘๕,๐๐๐.- บาท
(สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากเงินรายได้
/โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่...............
- ๓๕ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐
งานระดับมัธยมศึกษา ๐๐๒๑๓
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่ อสร้ างเสาธงพร้ อมฐานโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่ นห้ า
ประจาปี ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๕,๐๐๐.- บาท
รวมงบประมาณที่ โ อนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ จ านวน
๒๘๕,๐๐๐.- บาท จากเงินรายได้ (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยอาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ ไข
เพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ
ให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
และข้อ ๒๗ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย เพื่อ
พิจารณาต่อไป
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าท่านผู้ใดเห็นชอบญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอได้โปรดยกมือ
/มีสมาชิก...............
- ๓๖ - มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรด

ยกมือด้วยครับ ไม่มี
- สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง คือ
- สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๑๑ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สานักการศึกษา)
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
เชิญผู้บริหาร ชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายปรีชา อนุรักษ์
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนคร
เชียงราย ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครเชียงราย เพื่อขออนุมัติโอน
เปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
เนื่องจากเทศบาลนครเชียงราย มีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรมที่มีความสาคัญและจาเป็น
เพื่อรองรับนโยบาย
เทศบาลนครเชียงรายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา และเอื้อประโยชน์
ต่ อการจั ดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนสั งกั ดเทศบาลนครเชี ยงราย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์
/การพัฒนา...............
- ๓๗ การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลที่ได้วางไว้
ดังนั้น
เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดในการบริ หารงบประมาณ จึ งขออนุ มั ติ โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนแปลง
หลอดไฟฟ้าจากหลอดนีออนเป็นหลอด LED แบบประหยัดพลังงาน ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจาปี ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๕๙๔,๖๙๕.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐
งานไฟฟ้าถนน ๐๐๒๔๒
งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
รวมงบประมาณที่โอนลด จานวน ๓๓๓,๙๗๕.- บาท
(สามแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ๐๐๒๑๒
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรั บปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนแปลงหลอดไฟฟ้ าจาก
หลอดนีออนเป็นหลอด LED แบบประหยัดพลังงาน ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย ประจาปี ๒๕๕๙ จานวน ๓๓๓,๙๗๕.- บาท
/โรงเรียน...............
- ๓๘ โรงเรียนระดับประถมศึกษา
๑. อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วงเงิน ๖๓,๗๘๐.- บาท
๒. อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วงเงิน ๗๙,๔๔๕.- บาท
๓. อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรี
ทรายมูล วงเงิน ๗๙,๔๔๕.- บาท
๔. อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้าน
ใหม่ วงเงิน ๗๙,๔๔๕.- บาท
๕. อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ วงเงิน
๓๑,๘๖๐.- บาท
รวมงบประมาณที่ โ อนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ จ านวน
๓๓๓,๙๗๕.- บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป (สามแสนสามหมื่นสามพัน
เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐
งานไฟฟ้าถนน ๐๐๒๔๒
งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
รวมงบประมาณที่โอนลด จานวน ๒๖๐,๗๒๐.- บาท
(สองแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐
งานระดับมัธยมศึกษา ๐๐๒๑๓
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
/โรงเรียน...............
- ๓๙ โครงการปรั บปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนแปลงหลอดไฟฟ้ าจาก
หลอดนีออนเป็นหลอด LED แบบประหยัดพลังงาน ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย ประจาปี ๒๕๕๙ จานวน ๒๖๐,๗๒๐.- บาท
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
๑. อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่น
ห้า วงเงิน ๗๙,๔๔๕.- บาท
๒. อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า วงเงิน
๕๐,๙๑๕.- บาท
๓. อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ นคร
เชียงราย (ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น) วงเงิน ๗๙,๔๔๕.- บาท
๔. อาคารเอนกประสงค์ โรงเรี ยนเทศบาล ๖ นครเชี ยงราย
(ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย) วงเงิน ๕๐,๙๑๕.- บาท
รวมงบประมาณที่ โ อนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ จ านวน
๒๖๐,๗๒๐.- บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป (สองแสนหกหมื่นเจ็ดร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน)
โดยอาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ ไข
เพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ

ให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
และข้อ ๒๗ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย เพื่อ
พิจารณาต่อไป
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ
/มีสมาชิก...............

นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

- ๔๐ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าท่านผู้ใดเห็นชอบญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอได้โปรดยกมือ
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรด
ยกมือด้วยครับ ไม่มี
- สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน

มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง คือ
- สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๑๒ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานธุรการ สานักปลัดเทศบาล)
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางสุรนิตย์ อ่องฬะ
ปลัดเทศบาล

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ ก สภา ฯ
ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล

เลขานุ ก ารสภาเทศบาล ขอแก้ ไ ขรายละเอี ย ดในญั ต ติ ฯ วรรคแรก
บรรทั ด ที่ ๕ ขออนุ ญ าตตั ด ข้ อ ความ “ประเภทค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้” ขออนุญาตเอาข้อความนี้ออก
/และให้...............
- ๔๑ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการ ดังนี้”
และข้อที่ ๑. ข้อที่ ๒. และข้อที่ ๓. ขออนุญาตเติมคาว่า “โครงการ”
หน้าข้อความต่อจากหัวข้อ ดังนี้.๑. โครงการปรับปรุงห้องทางานรองนายกเทศมนตรีฯ ฝ่าย
การคลัง อาคาร ๑ ชั้น ๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการปรับ ปรุ ง ซ่ อมแซมบ้ านพั ก พนั กงานเทศบาลนคร
เชี ย งราย เลขที่ ๔๓๗/๒ ถนน ๑๘ มิ ถุ น า งบประมาณทั้ ง สิ้ น
๙๔,๐๐๐.- บาท
๓. โครงการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งน้ าชายอาคาร ๑ , อาคาร ๒
สานักงานเทศบาลนครเชียงราย งบประมาณทั้งสิ้น
๖๖,๐๐๐.บาท

นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล
นายทนง ดอนชัย
รองนายกเทศมนตรี

เชิญผู้บริหาร ชี้แจงครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ
ผู้ ทรงเกี ย รติ กระผมนายทนง ดอนชั ย รองนายกเทศมนตรี น คร
เชียงราย ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครเชียงราย เพื่อขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ไม่ได้ตั้งงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้ จึงขออนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลักษณะ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการ ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงห้องทางานรองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการคลัง
อาคาร ๑ ชั้น ๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมบ้ า นพั กพนั กงานเทศบาลนคร
เชียงราย เลขที่ ๔๓๗/๒ ถนน ๑๘ มิถุนา งบประมาณทั้งสิ้น ๙๔,๐๐๐.บาท
/๓.โครงการ...............
- ๔๒ -

๓. โครงการปรับปรุงห้องน้าชาย อาคาร ๑ , อาคาร ๒ สานักงาน
เทศบาลนครเชียงราย งบประมาณทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามพัน
บาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่
เนื่องจากเทศบาลนครเชียงรายมีความจาเป็นเร่งดาเนินโครงการ/
กิ จกรรม ที่ มี ความส าคั ญและจ าเป็ นเพื่ อรองรั บนโยบายเทศบาลนคร
เชี ยงราย ให้ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาจั งหวั ด
แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลที่ได้วางไว้
ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงบประมาณตาม
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครเชียงราย จึงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้ งจ่ ายเป็ น
รายการใหม่ จานวนเงิน ๒๐๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้.รายการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่รายการ
โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑. โครงการปรับปรุงห้องทางานรองนายกเทศมนตรีฯ
ฝ่ายการคลัง อาคาร ๑ ชั้น ๑ จานวนเงิน ๔๓,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการปรับ ปรุ ง ซ่ อมแซมบ้ านพั ก พนั กงานเทศบาลนคร
เชียงราย เลขที่ ๔๓๗/๒ ถนน ๑๘ มิถุนา จานวนเงิน ๙๔,๐๐๐.บาท
๓. โครงการปรับปรุงห้องน้าชาย อาคาร ๑ , อาคาร ๒
สานักงานเทศบาลนครเชียงราย จานวนเงิน ๖๖,๐๐๐.- บาท
/รวมทั้งสิ้น...............
- ๔๓ รวมทั้งสิ้น จานวนเงิน ๒๐๓,๐๐๐.- บาท
เอกสารประกอบญัตติ ขออนุมั ติ โอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไปตั้ งจ่ ายเป็ น
รายการใหม่
เนื่องจากเทศบาลนครเชียงรายมีความจาเป็นเร่งดาเนินโครงการ/
กิ จกรรม ที่ มี ความส าคั ญและจ าเป็ นเพื่ อรองรั บนโยบายเทศบาลนคร

เชี ยงราย ให้ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาจั งหวั ด
แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลที่ได้วางไว้
ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงบประมาณตาม
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครเชียงราย จึงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้ งจ่ ายเป็ น
รายการใหม่ จานวนเงิน ๒๐๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้.รายการโอนลดงบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
๑. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวนเงิน ๒๐๓,๐๐๐.- บาท
จากเงินรายได้
รวมทั้งสิ้น จานวนเงิน ๒๐๓,๐๐๐.- บาท
โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ
๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ
๒๗ การโอนเงิ นงบประมาณรายจ่ าย ในหมวดค่ าครุ ภั ณฑ์ ที่ ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
/ขอได้โปรด...............
- ๔๔ ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย เพื่อ
พิจารณาต่อไป
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ

นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าท่านผู้ใดเห็นชอบญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอได้โปรดยกมือ
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรด
ยกมือด้วยครับ ไม่มี

- สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง คือ
- สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ จานวน ๒๑ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จานวน ๒ ท่าน
นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ
ประธานสภาเทศบาล

หมดวาระการประชุมแล้ว กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมวันนี้ ตลอดจนคณะ
ผู้บริหารนาโดยท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงรายและคณะ
เจ้าหน้าที่ที่นาโดยท่านปลัดเทศบาลนครเชียงราย
ขอขอบคุณทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
/ลงชื่อ...............
- ๔๕ -

ลงชื่อ....................................................เลขานุการสภาเทศบาล
( นางสุรนิตย์ อ่องฬะ )
ลงชื่อ....................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
( นางดรุณี พิรุฬห์วรวงศ์ )
คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ
( นายจรูญ กันทาสุวรรณ์ )
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
( นายบุญธรรม อะทะวงษา )

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
( นายวีรวัตน์ มาวิเลิศ )
สภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)..................................................ประธานสภาเทศบาล
( นายธวัช หล้านามวงค์ )
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย

