
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี ๒๕65 

วันศุกร์ ท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕65 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

นายวิรัตน์  เวียงค า 
นางรัตติยา  อ่อนนวล 
นายศรีวรรณ  ก้อนค า 
นายนิคม  ทุ่นใจ 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย
นายประเสริฐ  ศรีค า 
นายเจตร  ประกาสิทธิ์ 
นางยอด  สติราษฎร์ 
นายวีระ  วงศ์ใหญ ่
นายศุภชัย  ใจดี 
นายสะอาด  ธิต๊ะยา 
นายบรรจง  ประกาสิทธิ์ 
ส.ต.ท.ส ำรำญ  ใจดี 
ผู้ไม่มาประชุม 

- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ด.ต.ทองอยู่  ใจดี 
นายทรงพล  เวียงค า 
นายทัตพงศ์  ใจดี 
นายจักร์แก้ว  อ่อนนวล 
นายแต่ง  เวียงค า 
น.ส.ณัฐชำ ขันทะวงค์ 
นำยสมเกียรติ  ไชยมงคล 
นำงสำวระพีพรรณ์  เมืองมูล 
นำยชำตรี  นิลค ำ 
นำงสำวอนัญญำ ชำวล้ีแสน 
นำงอรัญญำ  กันศรีเวียง 
นำงสุภิญญำ  สติรำษฎร์ 
นำงนิตยำ  เชียงแสน 
นำงกำนต์สินี  ค ำสำร 
นำงสำววรัชยำ อุปธิ 
นำงภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
นำยอิทธิพล  ลวดเงิน 

 

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 
 
 

นำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
นักจัดกำรงำนท่ัวไปปฏิบัติกำร 
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 2 

 

วิรัตน์  เวียงค า 
รัตติยา  อ่อนนวล 
ศรีวรรณ  ก้อนค า 
นิคม  ทุ่นใจ 
พิศมรพัชญ์  จับใจนาย
ประเสริฐ  ศรีค า 
เจตร  ประกาสิทธิ์ 
ยอด  สติราษฎร์ 
วีระ  วงศ์ใหญ ่
ศุภชัย  ใจดี 
สะอาด  ธิต๊ะยา 
บรรจง  ประกาสิทธิ์ 
ส ำรำญ  ใจดี 

 
 
 

ทองอยู่  ใจดี 
ทรงพล  เวียงค า 
ทัตพงศ์  ใจดี 
จักร์แก้ว  อ่อนนวล 
แต่ง  เวียงค า 
ณัฐชำ ขันทะวงค์ 
สมเกียรติ  ไชยมงคล 
ระพีพรรณ์  เมืองมูล 
ชำตรี  นิลค ำ 
อนัญญำ ชำวล้ีแสน 
อรัญญำ  กันศรีเวียง 
สุภิญญำ  สติรำษฎร์ 
นิตยำ  เชียงแสน 
กำนต์สินี  ค ำสำร 
วรัชยำ อุปธิ 
ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
อิทธิพล  ลวดเงิน 
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เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

เมื่อถึงเวลำ  ๐๙.๐๐  น.  เลขำนุกำรสภำเทศบำลเชิญสมำชิกสภำเทศบำลทุกคนเข้ำ
ห้องประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลเวียงทรำบว่ำ  สมำชิกสภำเทศบำล  
จ ำนวน  ๑2  คน  มำครบองค์ประชุมแล้ว 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า เรียนนำยกเทศมนตรี  สมำชิกสภำเทศบำล  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  กระผม
ประธานสภาเทศบาล นำยวิรัตน์  เวียงค ำ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเวียง  ขอเปิดกำรประชุม สภำเทศบำล 
                               ต ำบลเวียง  สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 2  ประจ ำปี  ๒๕65 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

 ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
 สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2565 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จำกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเวียงสมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2565 
ประธานสภาเทศบาล สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีประเด็นท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี  
  
นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มี  กระผมขอมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเวียง 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2565 หำกสมำชิกสภำเห็นชอบรับรอง 
 รำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2565  โปรดยกมือครับ 
 
 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเวียงสมัยสำมัญ           

สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2565  (จ ำนวน ๑2 เสียง) 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า       ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นำยศรีวรรณ  ก้อนค ำ สมำชิกสภำเทศบำล เสนอกระทู้ถำมครับ 
 
นายศรีวรรณ ก้อนค า เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นำยศรีวรรณ ก้อนค ำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเวียง เสนอกระทู้ถำม จ ำนวน  

2 เรื่อง ดังต่อไปนี้  
   1. โครงกำรซ่อมแซมเครื่องกระจำยเสียง หรือเสียงตำมสำยของเทศบำลต ำบลเวียง 

  2. โครงกำรหรือกำรเตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับงำนบรรเทำสำธำรณภัย ไม่ว่ำด้ำน
อุทกภัย และวำตภัย ต่ำง ๆ 

 
/นายวิรัตน์ เวียงค า... 
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นายวิรัตน์ เวียงค า ขอเชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลเวียง ตอบกระทู้ถำมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
นายกเทศมนตรี  กระผม ด.ต.ทองอยู่  ใจดี นำยกเทศมนตรีต ำบลเวียง ขอตอบกระทู้ทีละเรื่องครับ 
    1. โครงกำรซ่อมแซมเครื่องกระจำยเสียง หรือเสียงตำมสำยของเทศบำลต ำบลเวียง 

โครงกำรปรับปรุงครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ (หอกระจำยข่ำวไร้สำย) ซึ่ง ในกำร
ประชุมสภำเทศบำลต ำบลเวียง สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี 2564 วันอังคำรท่ี 28 
กันยำยน 2564 ได้รับอนุมัติให้ เทศบำลต ำบลเวียงกันเงินงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็น           
ค่ำปรับปรุงครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ (หอกระจำยข่ำวไร้สำย) งบประมำณต้ังไว้  
224,000.- บำท  

ซึ่งทำงเทศบำลต ำบลเวียงได้ด ำเนินกำรปรับปรุงครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่      
(หอกระจำยข่ำวไร้สำย) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสประจ ำตัว
ส ำหรับ ผู้ขอรับกำรจัดสรรคล่ืนควำมถี่  โดยใบอนุญำตให้ ใช้คล่ืนควำมถี่ เพื่ อกิจกำร
โทรคมนำคม ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี 27 เมษำยน 2565 ถึง 26 เมษำยน 2570 

เทศบำลต ำบลเวียง ได้รับรหัสประจ ำตัวส ำหรับผู้ขอรับกำรจัดสรรคล่ืนควำมถี่โดย
เทศบาลต าบลเวียงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และสำมำรถใช้ควำมถี่ 430.225 MHz เฉพำะ
ช่วงเวลำ 08.00 – 09.00 น. 13.00 – 14.00 น. และ 17.00 – 18.00 น. หำกเรำ
กระจำยเสียงนอกเวลำท่ีก ำหนดอำจจะมีสัญญำณจำกสถำนีอื่น เข้ำมำรบกวนสัญญำณของ
เรำ และสัญญำณของเรำอำจจะไปรบกวนสัญญำณของคนอื่น 

 
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี  2. โครงกำรหรือกำรเตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับงำนบรรเทำสำธำรณภัย ไม่ว่ำ 
นายกเทศมนตรี  ด้ำนอุทกภัยและวำตภัย ต่ำง ๆ 

เทศบำลต ำบลเวียง ได้มีค ำส่ัง ดังนี้ 
1. ค ำส่ังเทศบำลต ำบลเวียง เรื่อง กำรจัดต้ังกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัยและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลต ำบลเวียง 
อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 มำตรำ 20 
และแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2558 บทท่ี 3 หลักกำรจัดกำร
ควำมเส่ียงจำก สำธำรณภัย ข้อ 3.2.2 ระดับปฏิบัติกำร (๗) ท่ีก ำหนดให้มีกำรจัดต้ังกอง
อ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ สำธำรณภัยเทศบำล  
 
 
 
 
 

/ เพื่อเป็นกำร… 
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           เพื่อเป็นกำรปรับปรุงคณะกรรมกำรกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เทศบำลต ำบลเวียงให้เป็นปัจจุบัน และให้กำรด ำเนินงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยใน
พื้นท่ีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และให้ใช้ค ำส่ังฉบับนี้โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำท่ี 
ดังนี้   
1. นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลเวียง 
2. รองนำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลเวียง  

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 

                     3.  รองนำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลเวียง รองผู้อ ำนวยกำร 
                     4.  ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลเวียง กรรมกำร 
                     5.  ปลัดเทศบำลต ำบลเวียง กรรมกำร 
                     6.  พนักงำน/เจ้ำหน้ำท่ี/ผู้อ ำนวยกำรกอง/หัวหน้ำส ำนักปลัด กรรมกำร 
                     7.  ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน/ผู้น ำชุมชน กรรมกำร 
                     8.  ผู้แทนสถำนีต ำรวจในพื้นท่ี กรรมกำร 
                     9.  ผู้แทนกำรไฟฟ้ำในพื้นท่ี 
                   10.  ผู้แทนกำรประปำในพื้นท่ี 
                   11.  ผู้แทนองค์กำรส่ือสำรในพื้นท่ี 
                   12.  ผู้แทนฝ่ำยทหำรในพื้นท่ี 
                   13.  ผู้แทนสถำนศึกษำในพื้นท่ี 

กรรมกำร 
กรรมกำร  
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

                   14.  ผู้แทนสำธำรณสุขในพื้นท่ี 
                   15.  ผู้แทนองค์กำรสำธำรณกุศลในพื้นท่ี 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

                   16.  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลเวียง                                                                                                                                                                                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที ่  
1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและแผนท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออ ำนวยกำรประสำนงำน และสนับสนุนกำรปฏิบัติในกำร
ป้องกันและบรรเทำ สำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อลดควำมเส่ียงจำกสำธำรณภัย กำรเตรียมพร้อมรับมือ
กับ สำธำรณภัย เช่น จัดให้มีกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เป็นต้น  

3. จัดต้ังทีมเฝ้ำระวัง ติดตำม ประเมินและวิเครำะห์สถำนกำรณ์สำธำรณภัย และ
แจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ี และให้จัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่นเพื่อควบคุมและบัญชำกำร กำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยในพื้นท่ี 

4. รวบรวมจัดท ำคลังข้อมูลทรัพยำกรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย      
และฐำนข้อมูล ควำมเส่ียงภัยในพื้นท่ีเทศบำลต ำบลเวียง 

                       5. ช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรจังหวัดและผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
6. สนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกล้เคียงเมื่อได้รับกำรร้องขอ 
2. ค ำส่ัง กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลต ำบล เวียง

เรื่อง  แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย       
ของเทศบำลต ำบลเวียง 

/พระรำชบัญญัติ… 
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พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 มำตรำ 20 ก ำหนดให้
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำท่ีป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตท้องถิ่นของตน    
โดยมีผู้บริหำรท้องถิ่นเป็น ผู้รับผิดชอบในฐำนะผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.4/ว  1790 ลงวันท่ี 19 สิงหำคม 2564 เรื่อง กำร
เตรียมกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนกำรในกำรป้องกันและบรรเทำ สำ ธำรณภัยอ ำเภอ และ (ร่ำง) 
แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564-2570 ให้สอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. 
2564-2570 และแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564-2570  

เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพื้นท่ีเป็นไปด้วย
ควำม เรียบร้อยจึงแต่งต้ังคณะท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยของเทศบำลต ำบลเวียง ดังนี้ 
1. ปลัดเทศบำลต ำบลเวียง  ประธำนคณะท ำงำน    
2. หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล           รองประธำนคณะท ำงำนฯ    
3. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง           คณะท ำงำน    
4. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง            คณะท ำงำน   
5. ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม        คณะท ำงำน   

  6. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ                    คณะท ำงำน 
7. หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร           คณะท ำงำน   
8. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป           คณะท ำงำน  
9. ก ำนันต ำบลเวียง           คณะท ำงำน   
10. ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนในเขตเทศบำลต ำบลเวียง                  คณะท ำงำน    
11. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพระนัง่ดิน                   คณะท ำงำน    

                    ๑2. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปี ้                              คณะท ำงำน   
          13. ผู้อ ำนวยกำร รพสต.เวียง                    คณะท ำงำน 
          14. เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย        คณะท ำงำน/เลขำนุกำรฯ 

ให้มีหน้าที่ ดังนี้  
          1. พิจำรณำทบทวนปรับปรุงและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยของทศบำลต ำบลเวียง พ.ศ.2564-2570 ให้เช่ือมโยงระหว่ำงแผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยกับแผนอื่นๆ เพื่อจะได้ก ำหนดแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยของ เทศบำลต ำบลเวียง พ.ศ.2564-2570 ให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวโน้มของ
ภัยพิบัติท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. วำงแผนและเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรควำมเส่ียงจำกสำธำรณภัยในพื้นท่ี
ให้มีควำม เช่ือมโยงกับแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยรวบรวมแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรลดควำม
เส่ียงจำกสำธำรณภัยไว้ใน ภำคผนวกของแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยของเทศบำลต ำบลเวียง  

3. ผลักดันแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรลดควำมเส่ียงจำกสำธำรณภัยตำมแผนปฏิบัติ
กำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของเทศบำลต ำบลเวียง ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 

/4. เสนอแผนปฏิบัติ… 
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4. เสนอแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของเทศบำลต ำบล
เวียง ท่ีแล้วเสร็จต่อคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยของเทศบำลต ำบล เวียง เพื่อพิจำรณำให้ควำมอนุมัติ 

3. ค ำส่ังเทศบำลต ำบลเวียง เรื่อง แต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีอยู่เวรยำมป้องกันและบรรเทำ  
สำธำรณภัย 

เพื่อให้กำรอยู่เวรยำมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของเทศบำลต ำบลเวียง เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และเพื่อเป็นกำรเตรียมกำรป้องกันและบรรเทำ      
สำธำรณภัยท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบำลต ำบลเวียง จึงขอแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีอยู่เวรยำมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ผู้ควบคุม และผู้ตรวจเวรยำม  

มีหน้ำท่ี อยู่เวรยำมรักษำสถำนท่ีรำชกำร ปฏิบัติหน้ำท่ี  
- วันท ำกำรปกติ ต้ังแต่เวลำ 16.30 น. ถึงเวลำ 08.00 น. 
- วันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ังแต่เวลำ 08.00 น. ถึงเวลำ 08.00 น. 

ของวันถัดไป 
และมีหัวหน้ำผู้ควบคุมกำรปฏิบัติหน้ำท่ี มีหน้ำท่ี ก ำกับดูแล ควบคุมกำรปฏิบัติ

หน้ำท่ีของผู้อยู่เวรยำมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
มีผู้ตรวจเวรยำม มีหน้ำท่ี ตรวจเวรยำมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของผู้อยู่เวรยำมป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย 
                                          อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย งำนป้องและบรรเทำสำธำรณภัย เทศบำลต ำบลเวียง 

อ ำเภอเชียงค ำ จังหวัดพะเยำ 
    1. จัดเตรียมก าลังพล 
   1.1 เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ ช ำนำญงำน    จ ำนวน 1 คน 
   1.2 พนักงำนขับรถดับเพลิง     จ ำนวน 2 คน 
   1.3 พนักงำนดับเพลิง      จ ำนวน 3 คน 
   1.4 ชุดดับเพลิง (นอกอำคำรพร้อม หมวก ถุงมือ รองเท้ำ)  จ ำนวน 5 ชุด   
    2. จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสาร 
   2.1 โทรศัพท์ส ำนักงำน (ห้องเวรดับเพลิง)    จ ำนวน 1 หมำยเลข 

3. จัดเตรียมยานพาหนะ 
   3.1 รถดับเพลิง 6 ล้อ ขนำด 4,000 ลิตร     จ ำนวน 1 คัน 
   3.2 รถบรรทุกน้ ำดับเพลิง 6 ล้อ ขนำด 6,000 ลิตร   จ ำนวน 1 คัน 

3.3 รถบรรทุกน้ ำดับเพลิง 10 ล้อ ขนำด 10,000 ลิตร   จ ำนวน 1 คัน 
3.4 รถกู้ภัยเคล่ือนท่ีเร็ว      จ ำนวน 1 คัน 
3.5 เรือพำย       จ ำนวน 1 ล ำ 
3.6 รถกระบะประจ ำส ำนักงำน     จ ำนวน 2 คัน 
3.7 รถจักรยำนยนต์ประจ ำส ำนักงำน    จ ำนวน 1 คัน  
 
 
 

/4. จัดเตรียม… 
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    4. จัดเตรียมเคร่ืองสูบน้ า 
   4.1 เครื่องสูบน้ ำขนำด 1.5 นิ้ว (ติดท้ำยรถดับเพลิง)  จ ำนวน 1 เครื่อง 
   4.2 เครื่องสูบน้ ำขนำด 2.5 นิ้ว (ติดท้ำยรถบรรทุกน้ ำดับเพลิง) จ ำนวน 2 เครื่อง 
   4.3 เครื่องสูบน้ ำแบบหำบหำม     จ ำนวน 1 เครื่อง 
   4.4 ท่อสูบน้ ำพญำนำคขนำด 5 นิ้ว    จ ำนวน 2 ท่อ 
    5. จัดเตรียมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า    

5.1 เครื่องปั่นไฟฟ้ำขนำด 5 กิโลวัตต์    จ ำนวน 1 เครื่อง 
   5.2 เครื่องปั่นไฟฟ้ำขนำด 3.5 กิโลวัตต์    จ ำนวน 1 เครื่อง 
    6. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กู้ภัย 
   6.1 แม่แรงยกรถขนำด 15 ตัน (ติดรถดับเพลิง)   จ ำนวน 1 ตัว 
   6.2 แม่แรงยกรถขนำด 10 ตัน (ติดรถบรรทุกน้ ำดับเพลิง)  จ ำนวน 1 ตัว 
   6.3 ไม้ตบไฟ       จ ำนวน 2 ด้ำม 
   6.4 ลวดสลิงควำมยำว 6 เมตร     จ ำนวน 1 เส้น 

7. จัดเตรียมอุปกรณ์เผชิญเหตุอัคคีภัย  
   7.1 ติดต้ังเครื่องสูบน้ ำฉุกเฉินขนำด 2.5 นิ้ว (สระน้ ำโรงฆ่ำสัตว์) จ ำนวน 1 จุด 
   7.2 ประปำหัวแดง (กำรประปำส่วนภูมิภำค)   จ ำนวน 9 จุด 
   7.3 เตรียมสำยน้ ำดับเพลิงขนำด 1.5 นิ้ว (ติดรถดับเพลิง)  จ ำนวน 4 เส้น 
   7.4 เตรียมสำยน้ ำดับเพลิงขนำด 2.5 นิ้ว (ติดรถบรรทุกน้ ำดับเพลิง) จ ำนวน 3 เส้น 
   7.5 ติดต้ังถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง (จุดตรวจหน้ำวัดพระนัง่ดิน)  จ ำนวน 1 ถัง 
   7.6 ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง (คงเหลือในคลัง)   จ ำนวน 7 ถัง 
   7.7 ถังดับเพลิงชนิดโฟม (คงเหลือในคลัง)      จ ำนวน 3 ถัง 
    8. จัดเตรียม/ติดต้ังวัสดุป้องกันอุบัติเหตุจราจร/อาชญากรรม 
   8.1 กระจกโค้ง       จ ำนวน 10 จุด 
   8.2 กล้องวงจรปิด      จ ำนวน 5 จุด 

ขอเรียนให้สภำเทศบำลแห่งนี้ทรำบครับ 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า จำกกำรช้ีแจงของนำยกเทศมนตรีต ำบลเวียง นำยศรีวรรณ ก้อนค ำ สมำชิกสภำเทศบำล 
ประธานสภาเทศบาล ต้องกำรทรำบประเด็นไหนอีกหรือไม ่
 
นายศรีวรรณ ก้อนค า ไม่มีครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า หำกไม่มีประเด็นอื่นแล้ว กระผมขอเข้ำสู่ ระเบียบวำระท่ี 4 ญัตติเพื่อพิจำรณำ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า ระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล ๔.๑ ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลเวียง ช้ีแจงให้สภำแห่งนี้ทรำบครับ 

/นายวิรัตน์  เวียงค า ... 
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นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวาระที่ ๔.1 ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรำยละเอียดต่อ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมสภำเทศบำล ครับ 
  
ด.ต.ทองอยู่   ใจดี      ระเบียบวาระที่  ๔.๑ ญัตติเร่ือง ขออนุ มัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
นายกเทศมนตรี  ดังนี้ 

ส านักปลัด 
ตำมท่ีเทศบำลต ำบลเวียง ได้ประกำศใช้เทศบัญญั ติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 ไปแล้ว นั้น 

ปัจจุบัน ส ำนักปลัด ยังขำดอุปกรณ์หรือเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับพนักงำน  
งำนธุรกำรเพื่อใช้แสกนเอกสำร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสำรบรรณด้วยระบบสำรบรรณ
อิ เล็กทรอนิ ก ส์ของเทศบำลต ำบลเวีย ง เป็ น ไป ด้วยควำม เรียบร้อยตำมระเบี ยบ              
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔)       
พ.ศ.๒๕๖๔  และทำงส ำนักปลัด ได้ด ำเนินกำรส ำรวจรำคำตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์            
ท่ีเป็นรำคำปัจจุบันแล้ว 

เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลเวียง เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และทันต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ จึงขออนุมัติโอนลด – ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้   
ขอโอนลด 

1. แผนงำนบริหำรท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป  งบบุคลำกร  หมวดเงินเดือน         
(ฝ่ำยประจ ำ)  ประเภท  เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี ตำมต ำแหน่งและอัตรำท่ี ก.ท.ก ำหนด 
จ ำนวน 9 อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส ำนักปลัด) งบประมำณคงเหลือก่อน
กำรโอน  1,416,734.-บำท ขอโอนลด เป็นเงิน จ านวน 9,450.- บาท งบประมำณ
คงเหลือหลังกำรโอน 1,407,284.-บำท 

ขอโอนเพื่อต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ 
1. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ดังนี้ 
1.1 ค่ำจัดซื้อโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์             
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ ขนำด กว้ำง 80 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. 

จ ำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,950.- บำท รวมเป็นเงิน 1,950.-บำท (ส ำนักปลัด) เพื่อใช้ในงำน
ธุรกำร ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 1,950.- บาท ตำมรำคำท่ีสืบหำในท้องตลำด 

2. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

 
 
 

/2.1 ค่ำจัดซื้อค่ำเครื่องพิมพ์… 
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2.1 ค่ำจัดซื้อค่ำเครื่องพิมพ์         
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื ่องพิมพ์ (multifuntion) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.- บำท รวม 7,500.-บำท         
(ส ำนักปลัด) เพื่อใช้ส ำหรับงำนธุรกำร ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 7,500.- บาท 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน ธันวำคม 2564 
รวมขอโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 2 รายการ รวมเป็นเงิน  9,450.-บาท 
 
กองช่าง 
   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้ต้ัง
รายการใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองช่าง เทศบาลต าบลเวียง ด้วยงบประมาณในส่วนแผนงานต่าง ๆ 
ของกองช่าง  มีไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้
การด าเนินงาน ของ เทศบาลต าบลเวียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควร 
ขอโอนลด 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง  หมวดเงินเดือน ประเภท  
เงินเดือนพนักงำน ซึ่ ง ต้ังไว้จ ำนวน  ๕๕๒ ,๓๐๐.- บำท และปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน  
๒๗๕,๕๐๐.-บำท  โอนลดทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.- บาท งบประมำณคงเหลือหลังจำกโอนลด 
๒๕๕,๕๐๐ บำท  

            ขอโอนเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ดัง
รายการ ต่อไปนี้ 
          ๑. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู  จ านวน ๑ เครื่อง ราคา
เครื่องล่ะ ๑๖,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท  (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) 
          ๒. พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จ านวน ๒ ตัว ราคาตัวล่ะ  ๑,๖๐๐ บาท  รวมเป็น
เงิน  ๓,๒๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคาท่ีสืบหาในท้องตลาด) 

 

          รวมโอนเพิ่มต้ังเป็นรายการใหม่จ านวนทั้งสิ้น ๒ รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
๒๐,๐๐๐.- บาท       
 
กองการศึกษา 

เนื่องจำกครุภัณฑ์กองกำรศึกษำท่ีมีใช้งำนอยู่นั้น ไม่เพียงพอส ำหรับใช้งำน เพื่อให้
กำรท ำงำนเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำนและให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
และตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2565 งบประมำณรำยจ่ำย
กองกำรศึกษำไม่ได้ต้ังงบประมำณรำยจ่ำยไว้จึงมีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มต้ัง
จ่ำยรำยกำรใหม่ ดังนี้ 

 
 

/ขอโอนลด... 
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ขอโอนลด 
1. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบด ำเนินงำน      

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่นๆ 
โครงกำรจัดงำนกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ งบประมำณต้ังไว้ 60,000.- บำท คงเหลือก่อนโอน 
39,600.- บำท ขอโอนลด 39,600.- บำท 

2. แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่นๆ โครงกำรส่งเสริมงำนประเพณีลอยกระทง งบประมำณต้ังไว้ 10,000.-บำท 
คงเหลือก่อนโอน 10,000.-บำทขอโอนลด 9,900.- บำท 

         ขอโอนเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ

ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อยำง 
โครงสร้ำงเหล็ก ขนำดกระบะ (กว้ำงxยำวxสูง) 80x 120x50 เซนติเมตร มีขำต้ังรถเข็น 
จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 5,000.- บำท เป็นเงิน 5,000.- บำท เพื่อใช้งำนโรงเรียนเทศบำล
ต ำบลเวียงและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียง (ตำมรำคำในท้องตลำด)  

2. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ขนำด 1.60 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 เครื่องๆ 
ละ 15,000.- บำท เป็นเงิน 15,000.- บำท เพื่อใช้งำนโรงเรียนเทศบำลต ำบลเวียงและ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำยตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 ของส ำนักงบประมำณ  

3. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 
17,000.- บำท เป็นเงิน 17,000.- บำท เพื่อใช้งำนกองกำรศึกษำ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำย
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564  

4. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์  ท่ี ดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่องๆ 
ละ 7,500.- บำท เป็นเงิน 7,500.- บำท เพื่อใช้งำนกองกำรศึกษำ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำย
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564  

5. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด 
800 VA จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500.- บำท เป็นเงิน 5,000.- บำท เพื่อใช้งำนกองกำรศึกษำ   
 

/ซึ่งเป็นครุภัณฑ์... 



~ ๑๑ ~ 
 

ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำยตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564  
 
กองคลัง 

เนื่องจำก กองคลัง ได้รับพนักงำนเพิ่ม ท ำให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน
ไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน ประกอบกับเครื่องมือหรือครุภัณฑ์ ได้เกิดกำรช ำรุดไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมได้หรือน ำไปซ่อมแซมแล้วเกิดควำมไม่คุ้มค่ำ ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่ำวมีอำยุกำรใช้งำนมำ
เป็นเวลำนำนแล้ว   

ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของกองคลัง เทศบำลต ำบลเวียง เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและทันต่อกำรปฏิบัติงำน จึงขออนุมัติโอนลด – โอนเพิ่ม งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้   
ขอโอนลด 

1. แผนงำนบริหำรบริหำรท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
เงินเดือน พนักงำน ต้ังไว้จ ำนวน 2,339,460.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำน
เทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ตำมต ำแหน่งและอัตรำท่ี ก.ท. ก ำหนด โดย
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 7 อัตรำ ยอดเงิน  คงเหลือ 1,002,200.- บำท 
โอนลดครั้งนี้ 40,800.00 บำท 

2. แผนงำนบริหำรบริหำรท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง หมวดค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเพื่อให้
มำซึ่งบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ต้ังไว้จ ำนวน 122,000.00 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง
บริกำรจำกผู้รับจ้ำง เช่น ค่ำอัดรูป ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ หรือเอกสำรรูปเล่มอื่นใด    
ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกำรงำนในหน้ำท่ีของเทศบำลต ำบลเวียง และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรนิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้อง(กองคลัง) ยอดเงินคงเหลือ 
156,858.-บาท โอนลดคร้ังนี้ 25,200.- บาท 

          ขอโอนลดคร้ังนี้ รวมทั้งสิ้น 66,000.00 บาท 
         ขอโอนเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

1. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000. - บำท เพื่อใช้ในงำนแผนท่ีภำษีและ  
ทรัพย์สินฯตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

2. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน จ ำนวน 36,000.- บำท 

2.1 ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 18,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้
ส ำนักงำน  แบบมีล้อเล่ือน  มีพนักท้ำวแขน  ขำอลูมิเนียม  อัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได้ 
จ ำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,500.- บำท ตำมรำคำท่ีเคยซื้อในปีงบประมำณ 2564 

 
/2.2 ค่ำจัดซื้อ… 



~ ๑๒ ~ 
 

2.2 ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 18,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้
เก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500.- บำท ตำมรำคำท่ีเคยซื้อในปีงบประมำณ 
2564 

           ขอโอนเพิ่มคร้ังนี้ รวมต้ังจ่ายไว้ทั้งสิ้น 66,000.00 บาท  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงท่ี

ท ำให้ลักษณะปริมำณ คุณภำพเปล่ียนแปลง หรือโอนไปต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจ
อนุมัติของสภำท้องถิ่น 

เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และหนังสือส่ังกำรท่ีเกี่ยวข้องและเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณของเทศบำลต ำบลเวียง เป็นไปตำมระเบียบฯ เห็นควรพิจำรณำ
อนุมัติในกำรโอนลดงบประมำณท่ีคำดว่ำจะเหลือจ่ำยไปต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ในส่วนท่ีมีควำม
จ ำเป็น  

จึงขอให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า จำกกำรช้ีแจงของท่ำนนำยกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  ส านักปลัด 

ขอโอนลด 
1. แผนงำนบริหำรท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป  งบบุคลำกร  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ำย

ประจ ำ)  ประเภท  เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี ตำมต ำแหน่งและอัตรำท่ี ก.ท.ก ำหนด 
จ ำนวน 9 อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส ำนักปลัด) งบประมำณคงเหลือก่อน
กำรโอน  1,416,734.-บำท ขอโอนลด เป็นเงิน จ านวน 9,450.- บาท งบประมำณ
คงเหลือหลังกำรโอน 1,407,284.-บำท 
ขอโอนเพื่อต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ 

1. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ดังนี้ 

1.1 ค่ำจัดซื้อโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์             
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ ขนำด กว้ำง 80 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. 

จ ำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,950.- บำท รวมเป็นเงิน 1,950.-บำท (ส ำนักปลัด) เพื่อใช้ในงำน
ธุรกำร ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 1,950.- บาท ตำมรำคำท่ีสืบหำในท้องตลำด 

สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
นางรัตติยา อ่อนนวล เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นำงรัตติยำ อ่อนนวล สมำชิกสภำเทศบำล ดิฉันขอเสนอควำมคิดเห็นว่ำ ควรพิจำรณำ

อนุมัติ เพรำะมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ ต่อกำรปฏิบัติงำน 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า… 



~ ๑๓ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มีท่ำนใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หำกท่ำนใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ ขนำด กว้ำง 

80 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. จ ำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,950.- บำท รวมเป็นเงิน 1,950.-บำท 
(ส ำนักปลัด) เพื่อใช้ในงำนธุรกำร ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 1,950.- บาท ตำม
รำคำท่ีสืบหำในท้องตลำด ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ ขนำด 

กว้ำง 80 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. จ ำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,950.- บำท  รวมเป็นเงิน 1,950.-
บำท (ส ำนักปลัด) เพื่อใช้ในงำนธุรกำร ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 1,950.- บาท 
ตำมรำคำท่ีสืบหำในท้องตลำด    
(อนุมัติ       จ ำนวน 11 เสียง)  

 (ไม่อนุมัติ    จ ำนวน   -  เสียง) 
 (งดออกเสียง จ ำนวน 1  เสียง) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จำกกำรช้ีแจงของท่ำนนำยกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    2. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
2.1 ค่ำจัดซื้อค่ำเครื่องพิมพ์         

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (multifuntion) แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์   
Ink Tank Printer จ ำนวน  1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.- บำท รวม 7,500.-บำท (ส ำนัก
ปลัด) เพื่อใช้ส ำหรับงำนธุรกำร ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 7,500.- บาท ตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวำคม 2564 

             สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มีท่ำนใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หำกท่ำนใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อเครื ่องพิมพ์ (multifuntion) 

แบ บ ฉ ีดห ม ึก พ ร ้อ ม ต ิด ตั ้ง ถ ัง ห ม ึก พ ิมพ ์ Ink Tank Printer จ ำน วน  1  เค รื ่อ ง  ๆ            
ละ 7,500.- บำท รวม 7,500.-บำท (ส ำนักปลัด) เพื่อใช้ส ำหรับงำนธุรกำร ขออนุมัติ     
โอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 7,500.- บาท ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 ได้โปรดยกมือครับ 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม มีม ติอนุ มั ติ ให้ เทศบำลต ำบลเวีย ง ต้ั ง จ่ำยรำยกำรใหม่ เป็ น ค่ำ จัดซื้ อ เค รื ่อ งพ ิม พ์ 
(multifuntion) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   Ink Tank Printer จ ำนวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 7,500.- บำท รวม 7,500.-บำท (ส ำนักปลัด) เพื่อใช้ส ำหรับงำนธุรกำร ขอ
อนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 7,500.- บาท ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 

  (อนุมัติ    จ ำนวน  11  เสียง)  
 (ไม่อนุมัติ จ ำนวน  -     เสียง) 
 (งดออกเสียง จ ำนวน  1   เสียง) 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า จำกกำรช้ีแจงของท่ำนนำยกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  กองช่าง 

ขอโอนลด 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง  หมวดเงินเดือน ประเภท  

เงินเดือนพนักงำน ซึ่ ง ต้ังไว้จ ำนวน  ๕๕๒ ,๓๐๐.- บำท และปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน  
๒๗๕,๕๐๐.-บำท  โอนลดทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.- บาท งบประมำณคงเหลือหลังจำกโอนลด 
๒๕๕,๕๐๐ บำท  

            ขอโอนเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ดังรายการ 
ต่อไปนี้ 
          ๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู  
จ านวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องล่ะ ๑๖,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท  (จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 
๒๕๖๔) สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
นางรัตติยา อ่อนนวล เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นำงรัตติยำ อ่อนนวล สมำชิกสภำเทศบำล ดิฉันขอเสนอควำมคิดเห็นว่ำ ควรพิจำรณำ

อนุมัติ เนื่องจำกดิฉันเข้ำไปประสำนงำนในกองช่ำง อำกำศในห้องร้อนมำก 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มี 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มีท่ำนใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หำกท่ำนใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 

ขนาด ๑๒ ,๐๐๐ บีทียู  จ านวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องล่ะ ๑๖ ,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๑๖,๘๐๐ บาท  (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบติด

ผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู  จ านวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องล่ะ ๑๖,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๑๖,๘๐๐ บาท  (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔)    
(อนุมัติ    จ ำนวน 11 เสียง)  

 (ไม่อนุมัติ จ ำนวน  -   เสียง) 
 (ไม่ออกเสียง จ ำนวน 1  เสียง) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จำกกำรช้ีแจงของท่ำนนำยกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล     ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จ านวน ๒ ตัว ราคา ตัวละ  

๑,๖๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน  ๓,๒๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคาท่ีสืบหาในท้องตลาด) 
             สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มีท่ำนใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หำกท่ำนใด 
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหมเ่ป็นค่ำจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว 

จ านวน ๒ ตัว ราคา ตัวละ  ๑,๖๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน  ๓,๒๐๐ บาท  (จัดซื้อตามราคาท่ีสืบ
หาในท้องตลาด) ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อพัดลมติดผนัง   ขนาด ๑๖ 

นิ้ว จ านวน ๒ ตัว ราคา  ตัวละ  ๑,๖๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน  ๓,๒๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคาท่ี
สืบหาในท้องตลาด) 

  (อนุมัติ    จ ำนวน   11   เสียง)  
 (ไม่อนุมัติ จ ำนวน    -     เสียง) 
 (ไม่ออกเสียง จ ำนวน    1   เสียง) 
 
 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า… 
 



~ ๑๖ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า     จำกกำรช้ีแจงของท่ำนนำยกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล   กองการศึกษา 

ขอโอนลด 
1. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  งบด ำเนินงำน ค่ำ

ใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่นๆ  
โครงกำรจัดงำนกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ งบประมำณต้ังไว้ 60,000.- บำท คงเหลือ

ก่อนโอน 39,600.- บำท ขอโอนลด 39,600.- บำท 
2. แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 

งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่นๆ โครงกำรส่งเสริมงำนประเพณีลอยกระทง งบประมำณต้ังไว้ 10,000. -บำท 
คงเหลือก่อนโอน 10,000.-บำทขอโอนลด 9,900.- บำท 

         ขอโอนเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ

ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อยำง 
โครงสร้ำงเหล็ก ขนำดกระบะ (กว้ำงxยำวxสูง) 80x 120x50 เซนติเมตร มีขำต้ังรถเข็น 
จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 5,000.- บำท เป็นเงิน 5,000.- บำท เพื่อใช้งำนโรงเรียนเทศบำล
ต ำบลเวียงและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียง (ตำมรำคำในท้องตลำด)  สมำชิกสภำ
เทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
นายวีระ  วงศ์ใหญ่ เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม ทุกท่ำน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นำยวีระ  วงศ์ใหญ่  สมำชิกสภำเทศบำล กระผมเห็นว่ำ รำคำรถเข็น แพงไป 

หรือไม่ครับ 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ช้ีแจงรำยละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
น.ส.ระพีพรรณ์ เมืองมูล เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม ทุกท่ำน 
ผอ.กองการศึกษา ดิฉัน นำงสำวระพีพรรณ์ เมืองมูล ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ขอเรียนช้ีแจงว่ำ รถเข็น 2    

ล้อยำง ซึ่งเป็นกำรใช้งำนส ำหรับภำรโรง และสืบรำคำจำกท้องตลำด และ ภำรโรงมีเพียง      
1 คน ซึ่งท่ีผ่ำนมำ ต้องหำยืมจำกชำวบ้ำนหรือช่ำงก่อสร้ำงในหมู่บ้ำน จึงท ำให้งำนล่ำช้ำ     
ซึ่งกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ ด ำเนินกำรต่อไป ค่ะ 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นางยอด  สติราษฎร์ เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม ทุกท่ำน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นำงยอด สติรำษฎร์ สมำชิกสภำเทศบำล มีควำมเห็นว่ำ ควรพิจำรณำอนุมัติ  ซึ่ง

เทศบำล เป็นหน่วยงำนรำชกำร ควรมี เพื่อใช้ในงำนของเทศบำล 
/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๑๗ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มีท่ำนใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หำกท่ำนใด 
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหมเ่ป็นค่ำจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อยำง โครงสร้ำงเหล็ก 

ขนำดกระบะ (กว้ำงxยำวxสูง) 80x 120x50 เซนติเมตร มีขำต้ังรถเข็น จ ำนวน 1 เครื่องๆ 
ละ 5,000.- บำท เป็นเงิน 5,000.- บำท เพื่อใช้งำนโรงเรียนเทศบำลต ำบลเวียงและศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียง (ตำมรำคำในท้องตลำด)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อยำง โครงสร้ำง

เหล็ก ขนำดกระบะ (กว้ำงxยำวxสูง) 80x 120x50 เซนติเมตร มีขำต้ังรถเข็น จ ำนวน 1 
เครื่องๆ ละ 5,000.- บำท เป็นเงิน 5,000.- บำท เพื่อใช้งำนโรงเรียนเทศบำลต ำบลเวียง
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียง (ตำมรำคำในท้องตลำด) 

  (อนุมัติ    จ ำนวน   10  เสียง)  
 (ไม่อนุมัติ จ ำนวน    -    เสียง) 
 (งดออกเสียง จ ำนวน   2   เสียง) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จำกกำรช้ีแจงของท่ำนนำยกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    2. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ

ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ 
เพื่ อ จ่ำยเป็น ค่ำจัดซื้ อ เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ  ขนำด 1 .60 มิลลิ เมตร จ ำนวน                
1 เครื่องๆ ละ 15,000.- บำท เป็นเงิน 15,000.- บำท เพื่อใช้งำนโรงเรียนเทศบำลต ำบล
เวียงและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำยตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 ของส ำนักงบประมำณ  

สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
นายวีระ  วงศ์ใหญ่ เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม ทุกท่ำน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นำยวีระ  วงศ์ใหญ่  สมำชิกสภำเทศบำล กระผมเห็นว่ำ รำคำเครื่องตัดเหล็กแบบมือ

ถือแพงไปหรือไม่ครับ 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ช้ีแจงรำยละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
 
 

/น.ส.ระพพีรรณ์ เมืองมูล... 
 



~ ๑๘ ~ 
 

น.ส.ระพีพรรณ์ เมืองมูล เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม ทุกท่ำน 
ผอ.กองการศึกษา ดิฉัน นำงสำวระพีพรรณ์ เมืองมูล ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ขอเรียนช้ีแจงว่ำ เครื่องตัด

เหล็กแบบมือถือ ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ฉบับ เดือน ธันวำคม 2564 ของส ำนัก
งบประมำณ  ซึ่งภำรโรงจะใช้ส ำหรับ ตัดเหล็กท ำโต๊ะ เก้ำอี้ หรือซ่อมแซม ในงำนท่ีไม่ยุ่งยำก 
และทำงกองช่ำง ของเทศบำล ยังไม่มี ค่ะ ซึ่งกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นหน้ำท่ีของ
เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ ด ำเนินกำรต่อไป ค่ะ 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มีท่ำนใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หำกท่ำนใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ เพื่อ

จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ขนำด 1.60 มิลลิเมตร จ ำนวน       1 เครื่องๆ 
ละ 15,000.- บำท เป็นเงิน 15,000.- บำท เพื่อใช้งำนโรงเรียนเทศบำล    ต ำบลเวียงและ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำยตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 ของส ำนักงบประมำณ  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ 

เพื่ อ จ่ำยเป็น ค่ำจัดซื้ อ เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ  ขนำด 1 .60 มิลลิ เมตร จ ำนวน                
1 เครื่องๆ ละ 15,000.- บำท เป็นเงิน 15,000.- บำท เพื่อใช้งำนโรงเรียนเทศบำลต ำบล
เวียงและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำยตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 ของส ำนักงบประมำณ  

   (อนุมัติ    จ ำนวน   10  เสียง)  
 (ไม่อนุมัติ จ ำนวน   -    เสียง) 
 (งดออกเสียง จ ำนวน   2  เสียง) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จำกกำรช้ีแจงของท่ำนนำยกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    3. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ

ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 
17,000.- บำท เป็นเงิน 17,000.- บำท เพื่อใช้งำนกองกำรศึกษำ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำย
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564  

สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
 

/นางรัตติยา  อ่อนนวล… 



~ ๑๙ ~ 
 

นางรัตติยา  อ่อนนวล เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม ทุกท่ำน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นำงรัตติยำ  อ่อนนวล สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอว่ำเห็นควรพิจำรณำอนุมัติให้     

กองกำรศึกษำ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพรำะเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็น ค่ะ 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มีท่ำนใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หำกท่ำนใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน

ส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000.- บำท 
เป็นเงิน 17,000.- บำท เพื่อใช้งำนกองกำรศึกษำ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำยตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม 
2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564 

                        ได้โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ

งำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000.- 
บำท เป็นเงิน 17,000.- บำท เพื่อใช้งำนกองกำรศึกษำ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำยตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564   
(อนุมัติ    จ ำนวน   11   เสียง)  

 (ไม่อนุมัติ จ ำนวน    -     เสียง) 
 (งดออกเสียง จ ำนวน   1    เสียง) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จำกกำรช้ีแจงของท่ำนนำยกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    4. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ

ครุภัณฑ์  ท่ี ดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่องๆ 
ละ 7,500.- บำท เป็นเงิน 7,500.- บำท เพื่อใช้งำนกองกำรศึกษำ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำย
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564  

สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มี 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า… 
 



~ ๒๐ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มีท่ำนใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หำกท่ำนใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบ

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500.- บำท 
เป็นเงิน 7,500.- บำท เพื่อใช้งำนกองกำรศึกษำ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำยตำมเกณฑ์ 
รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564  

  ได้โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500.- 
บำท เป็นเงิน 7,500.- บำท เพื่อใช้งำนกองกำรศึกษำ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำยตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564  

  (อนุมัติ    จ ำนวน   11   เสียง)  
 (ไม่อนุมัติ จ ำนวน    -     เสียง) 
 (งดออกเสียง จ ำนวน  1  เสียง) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จำกกำรช้ีแจงของท่ำนนำยกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    5. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ

ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด 
800 VA จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500.- บำท เป็นเงิน 5,000.- บำท เพื่อใช้งำนกอง
กำรศึกษำ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำยตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 
2564  

สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มีท่ำนใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หำกท่ำนใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด 800 VA 

จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500.- บำท เป็นเงิน 5,000.- บำท เพื่อใช้งำน  กองกำรศึกษำ ซึ่ง
เป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำยตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564  ได้
โปรดยกมือครับ 

 
 
 

/ที่ประชุม... 



~ ๒๑ ~ 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด 800 
VA จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500.- บำท เป็นเงิน 5,000.- บำท เพื่อใช้งำนกองกำรศึกษำ 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ำยตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564  

  (อนุมัติ    จ ำนวน   11   เสียง)  
 (ไม่อนุมัติ จ ำนวน    -     เสียง) 
 (งดออกเสียง จ ำนวน   1 เสียง) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จำกกำรช้ีแจงของท่ำนนำยกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล   กองคลัง 

ขอโอนลด 
1. แผนงำนบริหำรบริหำรท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 

เงินเดือน พนักงำน ต้ังไว้จ ำนวน 2,339,460.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำน
เทศบำล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ตำมต ำแหน่งและอัตรำท่ี ก.ท. ก ำหนด โดย
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 7 อัตรำ ยอดเงิน  คงเหลือ 1,002,200.- บำท 
โอนลดครั้งนี้ 40,800.00 บำท 

2. แผนงำนบริหำรบริหำรท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง หมวดค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเพื่อให้
มำซึ่งบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ต้ังไว้จ ำนวน 122,000.00 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง
บริกำรจำกผู้รับจ้ำง เช่น ค่ำอัดรูป ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ หรือเอกสำรรูปเล่มอื่นใด ท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจกำรงำนในหน้ำท่ีของเทศบำลต ำบลเวียง  
และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดำด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้อง(กองคลัง) 
ยอดเงินคงเหลือ 156,858.-บาท โอนลดคร้ังนี้ 25,200.- บาท 

         ขอโอนลดคร้ังนี้ รวมทั้งสิ้น 66,000.00 บาท 
        ขอโอนเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

1. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- บำท เพื่อใช้ในงำนแผนท่ีภำษีและทรัพย์สิน
ฯตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มีท่ำนใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หำกท่ำนใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000.- 

บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- บำท เพื่อ
ใช้ในงำนแผนท่ีภำษีและทรัพย์สินฯตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ได้โปรดยกมือครับ 

/ที่ประชุม... 



~ ๒๒ ~ 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 
30,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- 
บำท เพื่อใช้ในงำนแผนท่ีภำษีและทรัพย์สินฯตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
กำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

  (อนุมัติ    จ ำนวน   11  เสียง)  
 (ไม่อนุมัติ จ ำนวน   -     เสียง) 
 (งดออกเสียง จ ำนวน   1   เสียง) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จำกกำรช้ีแจงของท่ำนนำยกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    2. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์

ส ำนักงำน จ ำนวน 36,000.- บำท  
2.1 ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 18,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้

ส ำนักงำน  แบบมีล้อเล่ือน  มีพนักท้ำวแขน  ขำอลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับข้ึนลงได้ จ ำนวน 
4 ตัว ๆ ละ 4,500.- บำท ตำมรำคำท่ีเคยซื้อในปีงบประมำณ 2564 

 สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มีท่ำนใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หำกท่ำนใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียง ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ เป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 

18,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน  แบบมีล้อเล่ือน  มีพนักท้ำวแขน  ขำ
อลูมิเนียม  อัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได้ จ ำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,500.- บำท ตำมรำคำท่ีเคย
ซื้อในปีงบประมำณ 2564 ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 

18,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน  แบบมีล้อเล่ือน  มีพนักท้ำวแขน  ขำ
อลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับข้ึนลงได้ จ ำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,500.- บำท ตำมรำคำท่ีเคยซื้อ
ในปีงบประมำณ 2564 

  (อนุมัติ    จ ำนวน   11   เสียง)  
 (ไม่อนุมัติ จ ำนวน    -     เสียง) 
 (ไม่ออกเสียง จ ำนวน   1    เสียง) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จำกกำรช้ีแจงของท่ำนนำยกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    2.2 ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 18,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้

เก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500.- บำท ตำมรำคำท่ีเคยซื้อในปีงบประมำณ 
2564 สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มี 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๒๓ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มีท่ำนใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หำกท่ำนใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 

18,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500. - 
บำท ตำมรำคำท่ีเคยซื้อในปีงบประมำณ 2564  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบำลต ำบลเวียงต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่เป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 บำน 

จ ำนวน 18,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 
4,500.- บำท ตำมรำคำท่ีเคยซื้อในปีงบประมำณ 2564 

  (อนุมัติ    จ ำนวน  11   เสียง)  
 (ไม่อนุมัติ จ ำนวน   -     เสียง) 
 (งดออกเสียง จ ำนวน  1 เสียง) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า ในระเบียบวาระที่  5 .รายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  
ประธานสภาเทศบาล เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  

เชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรำยละเอียดครับ 
 

ด.ต.ทองอยู่  ใจดี 5.1 รำยงำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
นายกเทศมนตรี  พ.ศ. 2565 

ตำมท่ี เทศบำลต ำบลเวียง  ได้ประกำศกำรใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น  เทศบำลต ำบลเวียง 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปเมื่อวันท่ี 14 มิถุนำยน  2562 นั้น 

เนื่องจำกกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมดังท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น เทศบำลต ำบลเวียง  
(พ.ศ.2561 - 2565) มีโครงกำรท่ียังไม่ครอบคลุมและมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ
ให้แก่ประชำชนในพื้นท่ี จึงมีควำมจ ำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงกำร/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  ท้ังนี้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นท่ี
อนุมัติแล้ว และน ำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภำท้องถิ่น  

ดังนั้น  จึงขอแจ้งมำยังสภำเทศบำลต ำบลเวียง เรื่องประกำศกำรใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565 จ ำนวน 7 โครงกำร ดังนี้ 

1. โครงกำรวำงท่อส่งน้ ำ คสล.  หมู่ท่ี ๒  (บริเวณฌำปนสถำนบ้ำนคือ)  งบประมำณ 
350,000.-บำท  

2. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. หมู่ท่ี ๗ (บริเวณหน้ำร้ำนลำบลุงรบ – หน้ำบ้ำน 
นำยสนิท)  งบประมำณ 830,000.-บำท 

3. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.หมู่ท่ี ๔ (บริเวณหน้ำบ้ำนนำงแต๋ง – หน้ำบ้ำนนำงจันทร์
ทอง) งบประมำณ 600,000.-บำท 

/4.โครงกำร... 



~ ๒๔ ~ 
 

4. โครงกำรปรับปรุงคันดิน หมู่ ท่ี ๕ (บริเวณนำนำงประมวล ถึง นำนำยประยูร) 
งบประมำณ 520,000.-บำท  

5.  โครงกำรปรับปรุงคันดิน  หมู่ท่ี ๕ (บริเวณนำนำยสน ถึง นำนำยสวำท) งบประมำณ 
485,000.-บำท  

6. โครงกำรก่อสร้ำงพนังกันดิน คสล.  หมู่ ท่ี ๘ (บริเวณซอยข้ำงบ้ำน ผอ.อดุลย์ ถึง
บริเวณท้ำยฝำย ม.8) งบประมำณ 1,300,000.-บำท  

7. โครงกำรวำงท่อประปำภูเขำพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี ๑ และหมู่ท่ี ๑๐ (บริเวณป่ำชุมชน) 
งบประมำณ 1,100,000.-บำท  

จึงขอเรียนให้สภำเทศบำลแห่งนี้ทรำบครับ 
 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า ในระเบียบวาระที่ 5.2  รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) 
ประธานสภาเทศบาล ของเทศบาลต าบลเวียง  

เชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรำยละเอียดครับ 
 

ด.ต.ทองอยู่  ใจดี 5.2 รำยงำนกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบำลต ำบลเวียง 
นายกเทศมนตรี  ตำมท่ี เทศบำลต ำบลเวียง  ได้ประกำศกำรใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น  เทศบำลต ำบลเวียง 

(พ.ศ. 2561 – 2565)  ไปเมื่อวันท่ี 14 มิถุนำยน  2562 ไปแล้วนั้น 
เนื่องจำกกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)           

ของเทศบำลต ำบลเวียง มีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไข (ย้ำยปี) งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
พื้นท่ี ท้ังนี้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 และ
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด มท 0810.2/ว3867 ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 
2564 ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นมีอ ำนำจในกำรแก้ไขปีท่ีจะด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ
ท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน เมื่อผู้บริหำร
ท้องถิ่นได้อนุมัติแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหำรท้องถิ่นอนุมัติ พร้อมท้ังแจ้งสภำท้องถิ่น อ ำเภอ 
และจังหวัดทรำบด้วย 

ดังนั้น  จึงขอแจ้งมำยังสภำเทศบำลต ำบลเวียง เรื่องกำรประกำศใช้แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2565  ประกำศใช้เมื่อวันท่ี  4 มกรำคม 
2565 จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ 

1. โครงกำรก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำ หมู่ท่ี 8 (บริเวณข้ำงบ้ำนนำงยุพิน นำต๊ะ ถึงนำนำยนวย) 
ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำล  ต ำบลเวียง ล ำดับท่ี 40 
หน้ำ 195 แก้ไขจำก “ปี 2564” เป็น “ปี 2565” 

/2. โครงกำร… 
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2. โครงกำรก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำ หมู่ท่ี 7 (บริเวณนำนำยเรวัต  เวียงค ำ-นำนำยล้วน  เมือง
มูล)  ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลต ำบลเวียง ล ำดับท่ี 67 
หน้ำ 208 แก้ไขจำก “ปี 2564” เป็น “ปี 2565” 

จึงขอเรียนให้สภำเทศบำลแห่งนี้ทรำบครับ 
 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า ในระเบียบวาระที่  5.3  รำยงำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีต่อ
ประธานสภาเทศบาล  อำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ 

เชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรำยละเอียดครับ 
 

ด.ต.ทองอยู่  ใจดี 5.3 รำยงำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีต่ออำยุใบอนุญำตประกอบ
นายกเทศมนตรี  กิจกำรฆ่ำสัตว์ 

ตำมท่ีคณะกรรมกำรประจ ำจังหวัด ได้ตรวจประเมินโรงฆ่ำสัตว์เพื่ อต่ออำยุ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 เมื่อวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2565 และให้แก้ไขข้อบกพร่องภำยใน 90 
วัน ซึ่งจะครบก ำหนดในวันท่ี 16 พฤษภำคม 2565 นั้น  

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพะเยำ ขอให้เทศบำลต ำบลเวียงแจ้งควำมก้ำวหน้ำในกำร
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และจัดส่งให้ปศุสัตว์จังหวัดพะเยำในฐำนะนำยทะเบียน ก่อนวัน
ครบก ำหนด 

ท้ังนี้กำรด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขพร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำว จะมีผลให้
คณะกรรมกำรประจ ำจังหวัดพิจำรณำออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ได้ โดยจะต้อง
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2565 แต่หำก
พ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว เทศบำลต ำบลเวียงยังไม่สำมำรถปรับปรุงให้เรียบร้อย 
จังหวัดพะเยำ จะด ำเนินกำรเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ต่อไป 

โดยขอหำรือต่อสภำเทศบำลแห่งนี้ เพื่อพิจำรณำในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำม
ข้อบกพร่อง ว่ำเทศบำลต ำบลเวียง จะด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงต่อไปหรือไม่ อย่ำงไร  

- โดยข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์ (โค , กระบือ) จ านวน 60 ข้อ ดังนี ้
แผนแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลเวียง (โค กระบือ) 
ส่วนท่ี 1 ข้อก ำหนดตำมกฎกระทรวงกำรประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ พ.ศ. 2564 

บริเวณภายนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์ 
1. ไม่มีรั้วกั้นรอบอำคำรโรงฆ่ำสัตว์ 
2. ไม่มีกำรแยกส่วนท่ีสะอำดและส่วนท่ีไม่สะอำด 
3. ไม่มีมำตรกำรป้องกันสัตว์พำหะ มิให้เข้ำไปในอำคำรโรงฆ่ำสัตว์ 
 
 
 

/โครงสร้าง… 
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โครงสร้างภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ 
4. ผนังด้ำนในโรงฆ่ำสัตว์ช ำรุด บำงส่วนเป็นมุ้งลวดท่ีไม่ได้ท ำควำมสะอำด 
5. ประตูเป็นมุ้งลวดท่ีไม่ได้ท ำควำมสะอำด 
6. ประตูเปิดปิดไม่สนิท 
7. ไม่มีฝ้ำเพดำน 

บริเวณภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ 
8. ไม่มีกำรแบ่งพื้นท่ีส่วนไม่สะอำดและส่วนสะอำดแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน 
9. ไม่มีกำรแยกระบบระบำยน้ ำ 
10. ไม่มีตะแกรงหรือท่ีกั้นปิดปลำยท่อระบำยน้ ำภำยนอกท่ีป้องกันไม่ให้สัตว์พำหะ

เข้ำไปในอำคำรโรงฆ่ำสัตว์ 
11. ไม่มีระบบระบำยอำกำศท่ีสำมำรถระบำยกล่ิน ควัน ไอน้ ำ ร้อนและควำมช้ืนใน

อำคำรโรงฆ่ำสัตว์ 
12. ระบบแสงสว่ำงท่ีใช้ในโรงฆ่ำสัตว์ พบหลอดไฟฟ้ำไม่มีฝำครอบเพื่อป้องกันเศษ

แก้วหำกเกิดกำรแตกระเบิด 
13. น้ ำท่ีใช้ในอำคำรโรงฆ่ำสัตว์ไม่ได้มีกำรตรวจสอบควำมสะอำดปริมำณและ

แรงดันท่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน 
14. ผลกำรตรวจวิเครำะห์น้ ำท่ีสัมผัสเนื้อสัตว์ ไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์คุณภำพน้ ำประปำ

ด่ืมได้ท่ีกรมอำนำมัยก ำหนด 
15. ไม่มีห้องสุขำ อ่ำงล้ำงมือ และสบู่เหลวหรือน้ ำยำล้ำงมือ ส ำหรับท ำควำมสะอำด

และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องส ำอำง 
16. ไม่มีพื้นท่ีหรืออุปกรณ์ส ำหรับรวบรวมหรือท ำลำยเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมำะสมส ำหรับ

มำใช้เป็นอำหำร 
17. ไม่มีท่ีเก็บสำรเคมีท่ีห่ำงจำกพื้นท่ีผลิตและป้ำยระบุท่ีชัดเจน 
18. ไม่มีท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ์หรือภำชนะบรรจุเนื้อสัตว์ที่สะอำดและถูกสุขลักษณะ 
19. ไม่มีห้องหรือบริเวณแยกส ำหรับเปล่ียนหรือสวมทับเส้ือผ้ำแยกระหว่ำงส่วน

สะอำดและส่วนท่ีไม่สะอำด 
20. ไม่มีห้องสุขำท่ีสะอำดและเพียงพอซึ่งประตูต้องไม่เปิดสู่พื้นท่ีผลิตโดยตรง 
21. รอกยกสัตว์ช ำรุดและไม่มีกำรใช้งำน 

โรงพักสัตว์ 
22. ไม่มีพื้นท่ีแยกสัตว์ป่วย หรือสงสัยว่ำป่วย หรือเป็น.โรค หรือมีลักษณะท่ีไม่

เหมำะสมกับกำรบริโภค 
23. ไม่มีระบบระบำยอำกำศท่ีสำมำรถระบำยกล่ิน ควำมช้ืน หรือควำมร้อนท่ีมี

ประสิทธิภำพ 
24. ไม่มีระบบระบำยน้ ำและของเสียท่ีดี ก่อให้เกิดกำรสะสมส่ิงปฏิกูลในโรงพักสัตว์ 
25. ไม่มีกำรระบำยน้ ำในทิศทำงท่ีเหมำะสม 
26. ไม่มีน้ ำให้สัตว์กิน 
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27. ไม่มีรั้วหรือแผงกั้นท่ีป้องกันสัตว์มิให้ออกจำกโรงพักสัตว์ 
28. น้ ำใช้ส ำหรับท ำควำมสะอำดไม่เพียงพอ 
29. ไม่ติดต้ังไฟฟ้ำ 
30. ไม่มีบริเวณรับสัตว์มีชีวิต หรือแท่นเทียบหรือทำงลำดท่ีพื้นผิดไม่ล่ืน หรือลำดชัด

เกินไป หรือเครื่องมือในกำรเคล่ือนย้ำยสัตว์ลงจำกพำหนะขนส่งท่ีเหมำะสมตำมชนิดสัตว์ โดย
ไม่ท ำให้สัตว์บำดเจ็บหรือตื่นกลัว 

31. ไม่มีทำงเดินต่อจำกโรงพักสัตว์เข้ำพื้นท่ีท ำสลบท่ีป้องกันไม่ให้สัตว์ถดหลังออก
จำกบริเวณท ำสลบ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์  

32. ไม่มีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ี เนื่องจำกเจ้ำของสัตว์น ำอุปกรณ์มำเอง จึง
ไม่สำมำรถตรวจสอบควบคุมสุขลักษณะได้ 

33. ไม่มีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีสัมผัสเนื้อสัตว์ เนื่องจำกเจ้ำของสัตว์น ำ
อุปกรณ์มำเอง จึงไม่สำมำรถตรวจสอบควบคุมสุขลักษณะได้ 

34. ไม่มีเครื่องมือและเครื่องจักรท่ีติดต้ังประจ ำท่ีสำมำรถตรวจสอบและท ำควำม
สะอำดง่ำย 
การฆ่าหรือการช าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ (หมวด 2 ข้อ 5, 6, 8 และ 9) 

การฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
35. ไม่มีกำรงดให้อำหำรสัตว์ และกำรพักสัตว์ภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสมก่อน   

กำรฆ่ำ 
36. ไม่มีขั้นตอนท ำให้สัตว์สลบด้วยกระแสไฟฟ้ำ ปืนท ำสลบ หรือก๊ำซท่ีเหมำะสม

ตำมชนิดสัตว์ 
37. ไม่พบภำชนะสะอำดท่ีใช้รองรับเลือดเพื่อกำรน ำไปบริโภค 
38. กระบวนกำรฆ่ำสัตว์สัมผัสพื้น 
39. ไม่มีห้องแยกส ำหรับล้ำงเครื่องในสัตว์ 
40. กระบวนกำรล้ำงท ำควำมสะอำดเครื่องในไม่ถูกสุขลักษณะ 
41. ไม่มีระบบระบำยน้ ำ 

การช าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ 
42. มีกำรช ำแหละบริเวณพื้น 
43. ไม่มีมำตรกำรป้องกันสัตว์พำหะไม่ให้เข้ำไปในสถำนท่ีตัดแต่งเนื้อสัตว์ 
44. แสงสว่ำงท่ีใช้ในพื้นท่ีช ำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ มีควำมเข้มแสงไม่เพียงพอ

กับกำรปฏิบัติงำน หลอดไฟฟ้ำไม่มีฝำครอบ 
45. ไม่มีอ่ำงล้ำงมือ 
46. ไม่มีระบบระบำยน้ ำ 
47. ไม่มีสบู่ ล้ำงมือหรือสำรเคมีในกำรท ำควำมสะอำดตำมกฎหมำยว่ำด้วย

เครื่องส ำอำง 
48. น้ ำท่ีใช้สัมผัสเนื้อไม่ ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมสะอำด เนื่องจำกผลกำรตรวจ

วิเครำะห์น้ ำท่ีสัมผัสเนื้อสัตว์ ไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์คุณภำพน้ ำประปำด่ืมได้ท่ีกรมอำนำมัยก ำหนด 
/49. ผลกำรตรวจ… 
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49. ผลกำรตรวจวิเครำะห์น้ ำท่ีสัมผัสเนื้อสัตว์ ไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์คุณภำพน้ ำประปำ
ด่ืมได้ท่ีกรมอนำมัยก ำหนด 

50. ไม่มีมีด อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีใช้ในกำรตัดแต่ง เนื่องจำกเจ้ำของสัตว์น ำ
อุปกรณ์มำเอง จึงไม่สำมำรถตรวจสอบควบคุมสุขลักษณะได้ 

51. ไม่มีภำชนะบรรจุเนื้อสัตว์ที่แข็งแรง รับน้ ำหนักเนื้อสัตว์ที่บรรจุได้ และท ำควำม
สะอำดง่ำย เนื่องจำกเจ้ำของสัตว์น ำอุปกรณ์มำเอง จึงไม่ สำมำรถตรวจสอบควบคุม
สุขลักษณะได้ 
การควบคุมสุขอนามัยส่วนบุคคล 

52. ไม่มีกำรตรวจสุขภำพผู้ปฏิบัติงำนท่ีป่วยหรือสงสัยว่ำป่วยด้วยโรคติดต่อตำมท่ี
กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดต้องหยุดปฏิบัติงำน 

53. ไม่มีกำรจัดกำรสวมเครื่องแต่งกำยท่ีสะอำดเหมำะสม เพื่อรักษำควำมสะอำด
ส่วนบุคคลส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในอำคำรโรงฆ่ำสัตว์ 

54. ไม่มีกำรจัดกำรพฤติกรรมท่ีอำจให้ เกิดกำรปนเปื้อน สู่เนื้ อสัตว์ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนในอำคำรโรงฆ่ำสัตว์ 

55. ไม่มีกำรตรวจสุขภำพผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
56. ผู้รับใบอนุญำตมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนในทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แต่ไม่น ำมำ

ปฏิบัติ 
การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ (หมวด 3 ข้อ 10) 

57. ไม่มีมำตรกำรในกำรป้องกันและก ำจัดแมลง นก และสัตว์ ท่ีเป็นพำหะน ำโรคท้ัง
ภำยในบริเวณโดยรอบอำคำรโรงฆ่ำสัตว์ และโรงพักสัตว์อย่ำงเหมำะสม 

58. ไม่มีกำรใช้สำรเคมีท่ีใช้ในกำรท ำควำมสะอำดหรือกำรฆ่ำเช้ือโรคในอำคำรโรงฆ่ำ
สัตว์หรือกำรใช้สำรฆ่ำแมลงหรือก ำจัดสัตว์พำหะชนิดท่ีกฎหมำยอนุญำตให้ใช้ในโรงงำนผลิต
อำหำร 

59. ไม่มีระบบรวบรวมน้ ำเสีย บ ำบัดน้ ำเสีย ระบบระบำยน้ ำ จัดกำรมูลฝอย ส่ิง
ปฏิกูล และของเสียท่ีมีประสิทธิภำพ 

60. ไม่มีกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมโครงสร้ำงภำยในและภำยนอกอำคำรโรงฆ่ำสัตว์ 
โรงพักสัตว์ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และอุปกรณ์เครื่องจักร 

- โดยข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) จ านวน 47 ข้อ ดังนี ้
แผนแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลเวียง (สุกร) 
ส่วนท่ี 1 ข้อก ำหนดตำมกฎกระทรวงกำรประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ พ.ศ. 2564 

บริเวณภายนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์ 

1. ไม่มีรั้ว ไม่มีกำรก ำหนดประตูเข้ำออก 

2. ประตูมุ้งลวดขำด 

โครงสร้างภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ 

3. พื้นช ำรุด สกปรก 

4. พื้นไม่ลำดเอียงเพียงพอระบำยน้ ำไม่สะดวก พบน้ ำขัง 

5. ผนังแตกช ำรุด 
 
 

/6. ประตู… 



~ ๒๙ ~ 
 

6. ประตูและกรอบวงกบท ำด้วยไม้ ท ำให้ดูดซึมน้ ำส่ิงสกปรกได้ 

7. ประตูท่ีเปิดสู่ภำยนอกอำคำรช ำรุดและปิดไม่สนิท 

8. เพดำนพบเช้ือรำ 

บริเวณภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ 

9. มีกำรน ำเครื่องในออกในขณะท่ีท ำกำรลวกขูดขน 

10. ปลำยท่อไม่มีตะแกรงหรือท่ีกั้นป้องกันสัตว์พำหะ 

11. อำกำศจำกส่วนท่ีไม่สะอำดไหลมำยังส่วนท่ีสะอำด 

12. ระบบแสงสว่ำงท่ีใช้ในโรงฆ่ำสัตว์ พบหลอดไฟฟ้ำไม่มีฝำครอบเพื่อป้องกันเศษ
แก้วหำกเกิดกำรแตกระเบิด 

13. น้ ำท่ีใช้ในอำคำรโรงฆ่ำสัตว์ไม่ได้มีกำรตรวจสอบควำมสะอำดปริมำณและ
แรงดันท่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน 

14. ผลกำรตรวจวิเครำะห์น้ ำท่ีสัมผัสเนื้อสัตว์ ไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์คุณภำพน้ ำประปำ
ด่ืมได้ท่ีกรมอำนำมัยก ำหนด 

15. ไม่มีอ่ำงล้ำงมือและสบู่เหลวล้ำงมือในห้องสุขำ 

16. ไม่มีพื้นท่ีหรืออุปกรณ์ส ำหรับรวบรวมหรือท ำลำยเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมำะสมส ำหรับ
มำใช้เป็นอำหำร 

17. ไม่มีท่ีเก็บสำรเคมีท่ีห่ำงจำกพื้นท่ีผลิตและป้ำยระบุท่ีชัดเจน 

18. ไม่มีท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ์หรือภำชนะบรรจุเนื้อสัตว์ท่ีสะอำดและถูกสุขลักษณะ 
เนื่องจำกเจ้ำของสัตว์น ำอุปกรณ์มำเอง จึงไม่สำมำรถตรวจสอบควบคุมสุขลักษณะได้ 

19. ไม่มีห้องส ำหรับเปล่ียนเส้ือผ้ำ 

20. ห้องสุขำช ำรุดและไม่สะอำด 

21. มีแคร่แต่พื้นผิวช ำรุด และไม่มีโต๊ะย้ำยซำก 

โรงพักสัตว์ 

22. มีรำงระบำยน้ ำแต่ไม่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ 

23. รอกช ำรุด 

24. เครื่องมือช ำรุดและสกปรก 

การฆ่าหรือการช าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ (หมวด 2 ข้อ 5, 6, 8 และ 9) 
การฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 

25. เล้ียงสุกรรวมกันในคอกแล้วทยอยเชือด และระยะเวลำในกำรงดอำหำรไม่
เหมำะสม 

26. ไม่มีเครื่องท ำให้สัตว์สลบท่ีเหมำะสม 

27. ไม่พบภำชนะสะอำดท่ีใช้รองรับเลือดเพื่อกำรน ำไปบริโภคเนื่องจำกเจ้ำของสัตว์
น ำอุปกรณ์มำเอง จึงไม่สำมำรถตรวจสอบควบคุมสุขลักษณะได้ 

 
 
 
 

/การช าแหละ… 
 
 



~ ๓๐ ~ 
 

การช าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ 

28. พื้นบริเวณท่ีช ำแหละตัดแต่งมีกำรช ำรุด 

29. ไม่มีมำตรกำรป้องกันสัตว์พำหะไม่ใหเ้ข้ำไปในสถำนท่ีตัดแต่งเนื้อสัตว์ 
30. ไม่มีอ่ำงล้ำงมือ 

31. ไม่มีท่อน้ ำท้ิงของอ่ำงล้ำงมือ 

32. ไม่มีสบู่ ล้ำงมือหรือสำรเคมีในกำรท ำควำมสะอำดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
เครื่องส ำอำง 

33. น้ ำท่ีใช้สัมผัสเนื้อไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมสะอำด เนื่องจำกผลกำรตรวจ
วิเครำะห์น้ ำท่ีสัมผัสเนื้อสัตว์ ไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์คุณภำพน้ ำประปำด่ืมได้ท่ีกรมอำนำมัยก ำหนด 

34. ผลกำรตรวจวิเครำะห์น้ ำท่ีสัมผัสเนื้อสัตว์ ไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์คุณภำพน้ ำประปำ
ด่ืมได้ท่ีกรมอนำมัยก ำหนด 

35. ไม่มีมีด อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีใช้ในกำรตัดแต่ง เนื่องจำกเจ้ำของสัตว์น ำ
อุปกรณ์มำเอง จึงไม่สำมำรถตรวจสอบควบคุมสุขลักษณะได้ 

36. ไม่มีภำชนะบรรจุเนื้อสัตว์ที่แข็งแรง รับน้ ำหนักเนื้อสัตว์ที่บรรจุได้ และท ำควำม
สะอำดง่ำย เนื่องจำกเจ้ำของสัตว์น ำอุปกรณ์มำเอง จึงไม่สำมำรถตรวจสอบควบคุม
สุขลักษณะได้ 

37. ไม่มีบริเวณส ำหรับเก็บรักษำซำกสัตว์ไม่ให้สัมผัสพื้นและผนัง 

การควบคุมสุขอานามัยส่วนบุคคล 

38. ไม่มีกำรตรวจสุขภำพผู้ปฏิบัติงำนท่ีป่วยหรือสงสัยว่ำป่วยด้วยโรคติดต่อตำมท่ี
กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดต้องหยุดปฏิบัติงำน 

39. ไม่มีกำรจัดกำรสวมเครื่องแต่งกำยท่ีสะอำดเหมำะสม เพื่อรักษำควำมสะอำด
ส่วนบุคคลส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในอำคำรโรงฆ่ำสัตว์ 

40. ไม่มีกำรจัดกำรพฤติกรรม ท่ีอำจให้ เกิดกำรปนเปื้อน สู่เนื้ อสัตว์ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนในอำคำรโรงฆ่ำสัตว์ 

41. ไม่มีกำรตรวจสุขภำพผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

42. ผู้รับใบอนุญำตมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนในทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แต่ไม่น ำมำ
ปฏิบัติ  
การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ (หมวด 3 ข้อ 10) 

43. ไม่มีบริเวณเก็บอุปกรณ์ท่ีสะอำด 

44. ไม่มีมำตรกำรในกำรป้องกันและก ำจัดแมลง นก และสัตว์ ท่ีเป็นพำหะน ำโรคท้ัง
ภำยในบริเวณโดยรอบอำคำรโรงฆ่ำสัตว์ และโรงพักสัตว์อย่ำงเหมำะสม 

45. ไม่มีกำรใช้สำรเคมีท่ีใช้ในกำรท ำควำมสะอำดหรือกำรฆ่ำเช้ือโรคในอำคำรโรงฆ่ำ
สัตว์หรือกำรใช้สำรฆ่ำแมลงหรือก ำจัดสัตว์พำหะชนิดท่ีกฎหมำยอนุญำตให้ใช้ในโรงงำนผลิต
อำหำร 

46. ไม่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
47. สภำพโครงสร้ำงสกปรกและช ำรุด 

จึงขอเรียนให้สภำเทศบำลแห่งนี้ทรำบครับ 
   

/นายวิรัตน์ เวียงค า… 



~ ๓๑ ~ 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า จำกกำรช้ีแจงของนำยกเทศมนตรีต ำบลเวียง สมำชิกสภำเทศบำลมีข้อเสนอแนะ 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
นายสะอาด  ธิต๊ะยา เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม ทุกท่ำน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีควำมเห็นว่ำ เห็นสมควรปรับปรุงโรงฆ่ำสัตว์ เพื่อให้ ผ่ำนเกณฑ์ เพื่อจะได้ต่อ         

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงฆ่ำสัตว์ต่อครับ 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า ในกำรจะปรับปรุงโรงฆ่ำสัตว์ ต้องดูงบประมำณในกำรซ่อมแซมด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายวิรัตน์ เวียงค า ขอเชิญ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกับโรงฆ่ำสัตว์ 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 
 
นายชาตรี  นิลค า เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม ทุกท่ำน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ กระผม นำยชำตรี นิลค ำ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ขอน ำเรียนเรื่อง 

ข้อบกพร่องกรณีต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ เพิ่มเติมจำกท่ำนนำยกเทศมนตรี
ต ำบลเวียงช้ีแจงครับ ซึ่งกำรท่ีจะด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข ในข้อใด ต้องแจ้งคณะกรรมกำร
ประจ ำจังหวัดพะเยำทรำบ และเข้ำมำตรวจสอบก่อนกำรท ำกำรปรับปรุงก่อนครับ  

 
นายวิรัตน์ เวียงค า ขอเชิญ ส.ต.ท.ส ำรำญ  ใจดี ปลัดเทศบำลต ำบลเวียง ช้ีแจงรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
ประธานสภาเทศบาล  โรงฆ่ำสัตว์ ครับ 
 
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี กำรปรับปรุงโรงฆ่ำสัตว์ ให้ทำงกองช่ำง เข้ำไปประมำณรำคำ ค่ำใช้จ่ำย ว่ำต้องใช้งบประมำณ 
ปลัดเทศบาล ในกำรปรับปรุง เท่ำไหร่ ซึ่งทำงเทศบำลต้องดู งบประมำณของเทศบำลด้วยว่ำเพียงพอหรือไม่ 

ซึ่งโรงฆ่ำสัตว์ เป็นเทศพำณิชย์ ซึ่งหำกปรับปรุงต้องดูว่ำคุ้มกับกำรลงทุนหรือไม่ ครับ 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า หำกไม่มี  กระผมก็ขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนท่ีเข้ำร่วมประชุมสมัยสำมัญ   
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี 2 ประจ ำปี  ๒๕65 และขอปิดกำรประชุมในครั้งนี้ครับ   
 
 
 

/ปิดประชุม… 
 
 



~ ๓๒ ~ 
 

ปิดประชุม   เวลา 12.00 น. 
 

   
                (นำงภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 

          นักจัดกำรงำนท่ัวไปปฏิบัติกำร/ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
 
 

      ส.ต.ท. 
    (ส ำรำญ  ใจดี) 

     เลขำนุกำรสภำฯ/ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 
 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  1  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕65 

 
 
                              (ลงช่ือ)        (ประธำนกรรมกำร)       
                                                   (นำยศุภชัย  ใจดี)    
                                                  สมำชิกสภำเทศบำล 
 
 
                               (ลงช่ือ)          (กรรมกำร)       
                                                    (นำยนิคม  ทุ่นใจ)    
                                                   สมำชิกสภำเทศบำล 
 
 
                                (ลงช่ือ)           (เลขำนุกำร/กรรมกำร)       
                                                   (นำยศรีวรรณ  ก้อนค ำ)    
                                                     สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


