
                               
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจ าปี ๒๕64 
วันศุกร์ ท่ี 27 สิงหาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเวียงทอง ส านักงานเทศบาลต 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 าราญ  ใจดี 
ผู้ไม่มาประชุม 

- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ด.ต.ทองอยู่  ใจดี 
นายทรงพล  เวียงค า 
นายทัตพงศ์  ใจดี 
นายจักร์แก้ว  อ่อนนวล 
นายแต่ง  เวียงค า 
นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
น.ส.ณัฐชา ขันทะวงค์ 
นายสมเกียรติ  ไชยมงคล 
นางสาวระพีพรรณ์  เมืองมูล 
นายชาตรี  นิลค า 
นางอรัญญา  กันศรีเวียง 
นางธัญชนิกาญจน์  นิลค า 
นางสุภิญญา  สติราษฎร์ 
นางสาวณัฐภรณ์  เงินค า 
นางสาววรัชยา อุปธิ 
นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
นายสุทธิพงศ์ เรืองฤทธิ์ 

 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
หัวหน๎าส านักปลัด 
ผ๎ูอ านวยการกองคลัง 
ผ๎ูอ านวยการกองชําง 
ผ๎ูอ านวยการกองการศึกษา 
ผ๎ูอ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
หัวหน๎าฝุายบริหารงานท่ัวไป 
หัวหน๎าฝุายปกครอง 
หัวหน๎าฝุายอ านวยการ 
หัวหน๎าฝุายบริหารงานคลัง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
นิติกรช านาญการ 

 

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 าราญ  ใจดี 

 
 
 
ทองอยู่  ใจดี 
ทรงพล  เวียงค า 
ทัตพงศ์  ใจดี 
จักร์แก้ว  อ่อนนวล 
แต่ง  เวียงค า 
นฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
ณัฐชา ขันทะวงค์ 
สมเกียรติ  ไชยมงคล 
ระพีพรรณ์  เมืองมูล 
ชาตรี  นิลค า 
อรัญญา  กันศรีเวียง 
ธัญชนิกาญจน์  นิลค า 
สุภิญญา  สติราษฎร์ 
ณัฐภรณ์  เงินค า 

วรัชยา อุปธิ 
ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
สุทธิพงศ์ เรืองฤทธิ์ 

 
 

/เร่ิมประชุม... 



~ ๒ ~ 
 

เร่ิมประชุม เวลา  09.00 น. 

เมื่อถึงเวลา  09.00  น.  เลขานุการสภาเทศบาลให๎สัญญาณเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนเข๎าห๎องประชุมแล๎วรายงานประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงทราบวํา  
สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  ๑2  คน  มาครบองค์ประชุมแล๎ว 

 

นายวิรัตน์  เวียงค า นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  และผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกทําน   
ประธานสภาเทศบาล กระผม นายวิรัตน์ เวียงค า  ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
   ต าบลเวียง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี ๒  ประจ าปี  ๒๕64 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - 
  
 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง สมัยสามัญ สมัย    

ท่ี 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี  2564 

นายวิรัตน์ เวียงค า จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  ๒๕64  
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีประเด็นท่ีจะแก๎ไข  หรือเพิ่มเติมหรือไมํครับ 
 
ที่ประชุม  ไมํมี 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า หากไมํมี  กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  ๒๕64 ขอให๎ยกมือครับ 
 

 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ สมัย  
ท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕64 (จ านวน ๑2 เสียง) 

 
นายวิรัตน์ เวียงค า ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม(ถ้ามี)     
ประธานสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีกระท๎ูถามหรือไมํ  ขอเชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไมํมี 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า หากไมํมีขอเข๎าสํูระเบียบวาระท่ี  ๔ 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ญัตติเร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 เพื่อลงมติในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
 

/นายวิรัตน์ เวียงค า... 



~ ๓ ~ 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕64 เมื่อวันศุกร์
ประธานสภาเทศบาล ท่ี 13 สิงหาคม ๒๕64 ได๎มีมติรับรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 ไปแล๎วนั้น และจากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
โดยมี  

1. นางยอด  สติราษฎร์  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    
2. นางรัตติยา  อํอนนวล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ    
3. นายวีระ  วงศ์ใหญํ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
4. นายสะอาด  ธิต๏ะยา   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
5. นายบรรจง  ประกาสิทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  
เพื่อรับค าแปรญัตติรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕65 ระหวํางวันท่ี  16 – 18 สิงหาคม ๒๕64 ณ ห๎องประชุมเวียงทอง ส านักงาน
เทศบาลต าบลเวียง และคณะกรรมการแปรญัตติได๎รายงานพร๎อมบันทึกผลการพิจารณา
ค าแปรญัตติ ให๎กระผมทราบแล๎วรายละเอียดตามท่ีกระผม สํงให๎สมาชิกสภาทุกทําน
แล๎ว ในวันท่ี 20 สิงหาคม ๒๕64 ขอเชิญนางยอด  สติราษฎร์ ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ได๎แถลงรายงานตํอท่ีประชุม ขอเชิญครับ 
 

นางยอด  สติราษฎร์ เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผ๎ูบริหาร และผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกทําน 
ประธานคณะกรรมการฯดิฉัน นางยอด สติราษฎร์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอแถลงรายงานให๎ท่ีประชุม

ได๎รับทราบ ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลเวียง ได๎ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจ าปี ๒๕64  ในวันศุกร์ท่ี  13 สิงหาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห๎องประชุม
สภาเทศบาลต าบลเวียง เพื่อพิจารณารํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕65 นั้น โดยในท่ีประชุมสภาเทศบาลได๎มีมติรับหลักการรํางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 และจากการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ เพื่อรับข๎อเสนอแปรญัตติรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕65 ระหวํางวันท่ี 16 สิงหาคม ๒๕64 เวลา 08.3๐ น. ถึง วันท่ี 18 
สิงหาคม ๒๕64 เวลา ๑6.3๐ น. ในวันเวลาราชการ ณ ห๎องประชุมเวียงทอง 
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียง ปรากฏวําไมํมีสมาชิกสภาเทศบาล ประสงค์ยื่นขอแปร
ญัตติ และฝุายบริหารก็ไมํประสงค์จะยื่นขอแปรญัตติแตํประการใด และขอคงรํางเดิมไว๎
ทุกประการ ประกอบกับคณะกรรมการแปรญัตติได๎มีการประชุมเพื่อแสดงความเห็น ใน
รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี 2565 และมีมติให๎คงรํางเดิมไว๎ทุก
ประการ พร๎อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นตํอประธานสภาเทศบาลแล๎วเมื่อวันท่ี 
20 สิงหาคม  ๒๕64 จึงขอรายงานให๎ ท่ีประชุมสภาเทศบาลแหํงนี้ไ ด๎รับทราบ        
เพื่อพิจารณาด าเนินการในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องตํอไปคํะ 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า ขอขอบคุณ นางยอด  สติราษฎร์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
ประธานสภาเทศบาล ได๎แถลงรายงานตํอท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีข๎อสงสัยเกี่ยวกับรายงานหรือไม ํ
 
ที่ประชุม  - ไมํมี – 

/นายวิรัตน์ เวียงค า... 



~ ๔ ~ 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า หากไมํมีจะถือวําผํานรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ ๒๕65 ในวาระท่ีสอง 
  ตํอไปเป็นการพิจารณารํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี๒๕65    

ในวาระท่ี ๓ ซึ่งการพิจารณาในวาระท่ี ๓ จะไมํมีการอภิปราย เว๎นแตํท่ีประชุมสภาจะได๎
ลงมติให๎มีการอภิปรายถ๎ามีเหตุอันควร สมาชิกสภาทํานใดจะเสนอในท่ีประชุมสภา
หรือไมํ 

 
ที่ประชุม  - ไมํมี – 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า หากไมํมี ขอมติในท่ีประชุมวําจะให๎ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 หรือไมํ หากทํานสมาชิกสภาเห็นชอบให๎ตรารํางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 2565 ให๎เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจําย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบให๎ตรารํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 2565 

ใ ห๎ เ ป็ น เ ทศ บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณร าย จํ า ย  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  2 5 6 5                
(จ านวน ๑2 เสียง) 

 
นายวิรัตน์ เวียงค า หลังจากท่ีประชุมสภาเทศบาลได๎มีมติเห็นชอบในรํางเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจําย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 ในวันนี้แล๎ว ทางประธานสภาจะเสนอรํางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 เสนอผ๎ูวําราชการจังหวัดเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตํอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2.1  ญัตติเร่ือง  ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังเป็นรายการ
ใหม่  

   ในระเบียบวาระท่ี 4.2.1 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังเป็นรายการใหมํ 
เชิญทํานนายกเทศมนตรีได๎ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 

ด.ต.ทองอยู่  ใจดี ระเบียบวาระที่ 4.2.1 ญัตติเร่ือง  ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังเป็นรายการใหมํ  
นายกเทศมนตรี ดังนี้ 

 ส านักปลัด 
เนื่องจากปัจจุบัน ครุภัณฑ์ของส านักปลัดท่ีมีอยูํนั้น ไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน 

และได๎ช ารุด ซึ่งซํอมแซมแล๎วอาจไมํค๎ุมคํา ซึ่งครุภัณฑ์ดังกลําวมีอายุการใช๎งานมาเป็น
เวลานานแล๎ว ประกอบกับเครื่องกระจายเสียงไร๎สายภาคสํงชุดแมํขําย  หมายเลข
ครุภัณฑ์ 481-51-0001  ,  481-51-0001 (1) – (4) ,  481-51-0001 (6) – 
(10) ,  481-51-0001 (12) – (15)  ,  481-51-0002 (1) – (10)  , 481-51-
0002 (1-4)  และ 481-55-0002 – 481-55-0011  ไมํสามารถใช๎งานได๎ 
 

/ตามปกติ... 
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ตามปกติ เนื่องจาก  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ  (กสทช.)  ได๎ยกเลิกยํานความถี่เดิม  และให๎ใช๎ยําน
ความถี่ใหมํตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์    
และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ  (กสทช.)  ก าหนด 

ดังนั้น เพื่อให๎การปฏิบัติงานของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง เป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อยและทันตํอการปฏิบัติงานด๎านตําง ๆ จึงขออนุมัติโอนลด – เพื่อต้ังจําย
รายการใหมํ งบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังตํอไปนี้   

ขอโอนลด 
1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบ

บุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝุายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจํายเป็นเงินเดือน
ให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา   
(ส านักปลัด) ต้ังไว๎ 355,320.- บาท (หน๎า 122) คงเหลือ  ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม ๒๕
64  จ านวน  113,685.-บาท รวมขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 94,282.- บาท 

 
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน

(ฝุายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล 
พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามต าแหนํงและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด จ านวน 
10 อัตรา (ส านักปลัด) โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน ต้ังไว๎ 3,846,000.- 
บาท (หน๎า 85) คงเหลือ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม ๒๕64 จ านวน  742,783.-บาท     
รวมขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 117,850.- บาท 

 
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝุายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
จ านวน 1 อัตรา (ส านักปลัด) ต้ังไว๎ 357,720.- บาท (หน๎า 100) คงเหลือ ณ วันท่ี 
16 สิงหาคม ๒๕64 จ านวน  84,418.-บาท  รวมขอโอนลด เป็นจ านวนเงิน 
84,418.-บาท 

 
4. แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  งานสํงเสริมและสนับสนุนความ

เข๎มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน  หมวดคําใช๎สอย   โครงการอบรมอาชีพให๎กับประชาชน  
หน๎า  131  ต้ังไว๎  50,000.- บาท (ตามแผนพัฒนาส่ีปี  พ.ศ.2561 – 2564  หน๎า  
141  ล าดับท่ี  16) เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมให๎ความรู๎กลํุมผ๎ูน าด๎านสุขภาพในเขต
เทศบาลต าบลเวียง  คําวิทยากร  คําอาหาร  และอาหารวําง  คําวัสดุอื่นๆ ท่ีจ าเป็น  
คงเหลือ  ณ  วันท่ี   16  สิงหาคม  ๒๕64  จ านวน  50,000.- บาท  รวมขอโอนลด 
จ านวนเงิน 50,000.- บาท  
รวมขอโอนลดทั้งสิ้น เป็นจ านวนเงิน  346,550.-บาท 

 
 

/ขอโอนเพิ่ม... 
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ขอโอนเพิ่มเพือ่ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
1.1 คําจัดซื้อต๎ูเอกสาร บานเล่ือน กระจก ขนาด 5 ฟุต           

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อต๎ูเอกสารบานเล่ือน กระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 
2 หลังๆ ละ 4,700.- บาท รวมเป็นเงิน 9,400.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในงาน
ธุรการ ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 9,400.- บาท (ตามราคาในท๎องตลาด        
ท่ีเคยจัดซื้อระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ)   

 
1.2 คําจัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา 
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา จ านวน 4 ชุด โดย 1 ชุด ประกอบด๎วย  9 

ตัว ราคาชุดละ 8,400.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อในงานรัฐพิธี และในการประชุมตํางๆ
ของเทศบาลต าบลเวียง รวมเป็นเงิน 33,600.-บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- ท าด๎วยไม๎สัก 
- มีโต๏ะหมูํบูชา 9 ตัว ความกว๎างตัวละ 9 นิ้ว 
- มีฐานรองโต๏ะหมูํ  

ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น  43,000.-บาท 
 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว ดังนี ้

2.1. คําจัดซื้อเครื่องท าน้ าร๎อน – น้ าเย็น 
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องท าน้ าร๎อน – น้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

5,250.-บาท เพื่อใช๎ในส านักงานเทศบาลต าบลเวียง รวมเป็นเงิน 5,250. -บาท     
(ตามราคาท่ีซื้อในท๎องตลาด) 
ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น  5,250.-บาท 
 

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

3.1. คําจัดซื้อคําเครื่องพิมพ์         
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.- บาท รวม 
7,500.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ส าหรับงานพัฒนาชุมชน ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงิน
จ านวน 7,500.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 

 
 

/โดยมีคุณลักษณะ... 
 



~ ๗ ~ 
 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
-เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 

ภายในเครื่องเดียวกัน  
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก

โรงงานผ๎ูผลิต  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 27 หน๎าตํอ

นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตํอนาที (ipm)  
-มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไมํนอ๎ยกวํา 15 หน๎าตํอนาที 

(ppm) หรือ 5 ภาพตํอนาที (ipm)  
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได๎  
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวํา 1,200 x 600 หรือ 600 x 

1,200 dpi  
-มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
-สามารถถํายส าเนาเอกสารได๎ท้ังสีและขาวด า  
-สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 99 ส าเนา  
-สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
-มีชํองเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จานวนไมนํ๎อยกวํา     

1 ชํอง  
-มีชํองเช่ือมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง หรือ สามารถใช๎งานผําน เครือขํายไร๎สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได๎  

-มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 100 แผํน  
-สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 
4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี ้
4.1 คําจัดซื้อแอมป์ชุดไมล์ประชุม 
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อแอมป์ชุดไมล์ประชุม จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 7,900.- บาท 

รวม 7,900.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของเทศบาลต าบลเวียง ขออนุมัติ
โอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 7,900.- บาท จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีสวิซ์ เปิด-ปิด และสัญญาณไฟแสดงการท างานของระบบ 
- มีสายพร๎อมปล๊ักยาว 12 เมตร ส าหรับตํอไปยังชุดประชุม 
- มีวอลลํุมควบคุมระดับเสียงท่ีตํอล าโพงภายนอก สามารถปรับแตํงเสียงท๎ุม – 

กลาง – แหลม แบบอิสระ 
- สามารถตํอชุดรวมรํวมประชุมได๎มากถึง 50 ชุด 
 

/4.2 คําจัดซื้อ... 
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4.2 คําจัดซื้อไมโครโฟนผ๎ูเข๎ารํวมประชุม  
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อไมโครโฟนผ๎ูเข๎ารํวมประชุม จ านวน 8 ตัวๆ ละ 2,800.- 

บาท รวม 22,400.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของเทศบาลต าบลเวียง   
ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 22,400. - บาท   จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น        
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- ไมโครโฟน : คอนแดนเวอร์รับสัญญาณทางด๎านหน๎า (12-48V) 
- ความถ่ีตอบสนอง : 100 Hz – 20 kHz 
- ล าโพงทนก าลังขับ : 3 Watt 8 Ohm 
- สวิทซ์กดตัดการท างานของผ๎ูเข๎ารํวมประชุม : กดตัด , ปลํอยดับ 
- ขนาด WxHxD : 125x65x150 (mm.) 
 
4.3 คําจัดซื้อไมโครโฟนประธาน  
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อไมโครโฟนประธาน จ านวน 1 ตัวๆ ละ 2,900.- บาท 

รวม 2,900.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของเทศบาลต าบลเวียง ขออนุมัติ
โอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 2,900.- บาท จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 

- ไมโครโฟน : คอนแดนเวอร์รับสัญญาณทางด๎านหน๎า (12-48V) 
- ความถ่ีตอบสนอง : 100 Hz – 20 kHz 
- ล าโพงทนก าลังขับ : 3 Watt 8 Ohm 
- รับสัญญาณเสียงขาเข๎า : 110 dB (SPL) 
- ขนาด WxHxD : 125x65x150 (mm.) 

ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น  33,200.-บาท 
 

5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 

5.1 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่องๆ ละ 33,600. -

บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของเทศบาลต าบลเวียง รวมเป็นเงิน 33,600.-
บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2563  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เป็นเครื่องฉายภาพเลนเดียว สามารถตํอกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

- ใช๎ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 
- ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
- ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดคําความสํองสวํางขั้นต่ า (ANSI Lumens) 

 
 

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ : มัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ มีช่ือเรียกในชื่ออื่น ๆ เชํน 
วิดีโอโปรเจคเตอร์ ดาต๎าโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ จากสัญญาณ 

คอมพิวเตอร์และวิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร์  หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร์ 
เป็นต๎น การระบุช่ือครุภัณฑ์ให๎ใช๎ค าวํา “มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ.....
ขนาด....... ANSI Lumens และการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ในข๎อ 3)   ให๎ระบุแตํเพียงระดับเดียวให๎ตรงกับครุภัณฑ์ 
ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น 33,600.-บาท 

 
5.2 คําปรับเปล่ียนยํานความถ่ี ตามส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ  (กสทช.) ก าหนด เพื่อจําย
เป็นคําปรับเปล่ียนยํานความถ่ีตามส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ  (กสทช.) ก าหนด  ราคา  224,000.- 
บาท (จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. เปล่ียนโมดูลภาคสํงเพื่อรองรับความถ่ีตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ  (กสทช.) ก าหนด  
จ านวน  1  ชุด ราคาชุดละ 12,000.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท 

2. เสาอากาศ Foldet Dipole 4 stacks ยํานความถ่ี 430.225 MHz.พร๎อม
ติดต้ัง  จ านวน  1  ชุด ราคาชุดละ 12,000.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท 

3. เปล่ียนโมดูลภาครับพร๎อมปรับเปล่ียนคล่ืนเพื่อรองรับความถ่ี ตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแหํงชาติ  (กสทช.) ก าหนด 
จ านวน  20  ชุด ราคาชุดละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 110,000.-บาท 

4. เปล่ียนหม๎อแปลงจํายไฟ  จ านวน  10  ชุด ราคาชุดละ 3,500.-บาท เป็น
เงิน 35,000.-บาท 

5. เปล่ียนสายอากาศ 2 E พร๎อมสายน าสัญญาณ  จ านวน  20  ชุด ราคาชุด
ละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 30,000.-บาท 

6. เปล่ียนแผงรองรับเครื่องรับวิทยุพร๎อมอุปกรณ์จับยึด  จ านวน  10  ชุด 
ราคาชุดละ 500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท 

7. งานถอดและติดต้ังคืน  จ านวน  20  ชุด ราคาชุดละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 
20,000.-บาท 

ขออนุมัติโอนเพิ่ม เปน็เงินจ านวน 224,000.- บาท  
รวมขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น   346,550.-บาท 
 
 
 
 
 

/กองคลัง... 
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กองคลัง  
เนื่องจากปัจจุบัน งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เครื่องปริ้นซึ่งเป็นเครื่องมือ

ในการปฏิบัติงาน  ได๎เกิดการช ารุดไมํสามารถซํอมแซมได๎หรือน าไปซํอมแซมแล๎วเกิด
ความไมํค๎ุมคํา  ซึ่งครุภัณฑ์ดังกลําวมีอายุการใช๎งานมาเป็นเวลานานแล๎ว(ปี 52) และ
ประกอบกับงานพัสดุฯ การปฏิบัติงานต๎องมีการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ในการลง
ระบบ e-GP เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างพัสดุ 

ดังนั้น เพื่อให๎การปฏิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลต าบลเวียง 
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและทันตํอการปฏิบัติงานในระบบ e-GP จึงขออนุมัติโอนลด 
– ต้ังจํายรายการใหมํ งบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังตํอไปนี้   

   โอนลด 
1. แผนงานบริหารบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝุาย

ประจ า) หน๎า 96 เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว๎จ านวน 2,283,180.- บาท 
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตาม
ต าแหนํงและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน จ านวน 7 
อัตรา ยอดเงินคงเหลือ 376,820.- บาท โอนลดคร้ังนี้ 7,000.- บาท 
 

2. แผนงานบริหารบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน       
(ฝุายประจ า) หน๎า 96  คําตอบแทนพนักงานจ๎าง ต้ังไว๎จ านวน 142,200.- บาท 

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน พร๎อมท้ังเงินคําปรับปรุงคําตอบแทนให๎แกํพนักงาน
จ๎างตามภารกิจ 1 อัตรา และโดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (กองคลัง) ยอดเงิน
คงเหลือ 24,400.- บาท  โอนลดคร้ังนี้ 500.00 บาท 

   ขอโอนลดคร้ังนี้ รวมทั้งสิ้น 7,500.00 บาท 
 
   โอนเพิ่ม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวน 7,500.00 บาท 
คําเครื่องพิมพ์ จ านวน 7,500 บาท 

เพื ่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื ่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื ่อง ๆ ละ 7,500.00 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
-เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 

ภายในเครื่องเดียวกัน  
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก

โรงงานผ๎ูผลิต  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi  
 

/-มีความเร็ว... 
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-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 27 หน๎าตํอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตํอนาที (ipm)  

-มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไมํนอ๎ยกวํา 15 หน๎าตํอนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพตํอนาที (ipm)  

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได๎  
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวํา 1,200 x 600 หรือ 600 x 

1,200 dpi  
-มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
-สามารถถํายส าเนาเอกสารได๎ท้ังสีและขาวด า  
-สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 99 ส าเนา  
-สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
-มีชํองเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จานวนไมนํ๎อยกวํา 1 

ชํอง  
-มีชํองเช่ือมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง หรือ สามารถใช๎งานผําน เครือขํายไร๎สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได๎  

-มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 100 แผํน  
-สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

    ขอโอนเพิ่มคร้ังนี้ รวมต้ังจ่ายไว้ทั้งสิ้น 7,500.00 บาท  
 

กองการศึกษา 
เนื่องจากครุภัณฑ์กองการศึกษาท่ีมีใช๎งานอยูํนั้น ไมํเพียงพอส าหรับ  ใช๎งาน 

เพื่อให๎การท างานเป็นไปด๎วยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบั ติงานและให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ ๒๕
64 งบประมาณรายจํายกองการศึกษาไมํได๎ต้ังงบประมาณรายจํายไว๎ จึงมีความ
จ าเป็นต๎องขออนุมัติโอนลด – โอนเพิ่มต้ังจํายรายการใหมํ ดังนี้ 

 
โอนลด 

1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือน 
(ฝุายประจ า) เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว๎ 1,194,480.- บาท คงเหลือกํอน
โอน 435,618.- บาท ขอโอนลด 101,700.- บาท 

 

 

 

/ขอโอนเพื่อต้ังจ่าย... 
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ขอโอนเพื่อต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ ดังนี้ 
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคํา

ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน คําจัดซื้อโต๏ะท างานเหล็ก 
ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 5,000.- บาท เพื่อใช๎งานกอง
การศึกษา (ตามราคาท่ีเคยจัดซื้อระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) 

 
2. แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคํา

ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน คําจัดซื้อเก๎าอี้ส านักงาน แบบ
มีล๎อเล่ือน มีพนักท๎าวแขน ขาอลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับข้ึนลงได๎ จ านวน  1 ตัวๆ ละ 
4,300.- บาท เป็นเงิน 4,300. - บาท เพื่อใช๎งานกองการศึกษา (ตามราคาใน
ท๎องตลาด) 

  
3. แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคํา

ครุภัณฑ์  ท่ี ดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  คําจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน  1 เครื่องๆ ละ 30,000. - บาท 
เป็นเงิน 30,000.- บาท เพื่อใช๎งานกองการศึกษา ,งานระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
ฯลฯ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 
พฤษภาคม 2563 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพขนาด

ไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)  
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย 

- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 12 MB  

- มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือ
ดีกวํา ดังนี้  

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนํวยความจ าขนาด
ไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ  

2) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูํภายในหนํวยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช๎หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ  

3) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎หนํวยความจ า
หลักในการแสดงภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB  

 
/- มีหนํวยความจ าหลัก... 



~ ๑๓ ~ 
 

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา     
8 GB 

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 480 GB จ านวน 1 หนํวย 

    - มDีVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย  
- มีชํองเช่ือมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวํา จ านวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
- มีชํองเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 

     - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
 

4. แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคํา
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท เป็นเงิน 2,500.- บาท เพื่อใช๎
งานกองการศึกษา ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ 
วันท่ี  12 พฤษภาคม 2563 

 
    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มกี าลังไฟฟูาด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 800 VA (480 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที 
 
5. แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 

หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน คําจัดซื้อโต๏ะท างาน
เหล็ก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 10,000.- บาท เพื่อใช๎
งานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง (ตามราคาท่ีเคยจัดซื้อระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) 

 
6. แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 

หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน คําจัดซื้อเก๎าอี้
ส านักงาน แบบมีล๎อเล่ือน มีพนักท๎าวแขน ขาอลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได๎ 
จ านวน 2 ตัวๆ ละ 4,300.- บาท เป็นเงิน 8,600.- บาท เพื่อใช๎งานโรงเรียนเทศบาล
ต าบลเวียง (ตามราคาในท๎องตลาด) 

 
 
 
 

/7.แผนงานการศึกษา... 
 



~ ๑๔ ~ 
 

7. แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คําจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500.- บาท เป็นเงิน 15,000.- บาท เพื่อใช๎งานโรงเรียน
เทศบาลต าบลเวียงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจําย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  

-เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน  

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผ๎ูผลิต  

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 27 หน๎าตํอ

นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตํอนาที (ipm)  
  -มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 15 หน๎าตํอนาที 

(ppm) หรือ 5 ภาพตํอนาที (ipm)  
  -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได๎  
  -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวํา 1,200 x 600 หรือ 600 x 

1,200 dpi  
-มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
-สามารถถํายส าเนาเอกสารได๎ท้ังสีและขาวด า  
-สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 99 ส าเนา  
-สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
-มีชํองเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมนํ๎อยกวํา 1 

ชํอง  
-มีชํองเช่ือมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง หรือ สามารถใช๎งานผําน เครือขํายไร๎สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได๎  

-มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 100 แผํน  
-สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 
8. แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 

หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว คําจัดซื้อต๎ูเย็น 
ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ต๎ูๆ ละ 6,400.- บาทเป็นเงิน 6,400.- บาท เพื่อใช๎งาน
โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของส านักงบประมาณ 

 
/คุณลักษณะพื้นฐาน... 



~ ๑๕ ~ 
 

    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 
2) เป็นรุํนท่ีได๎รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟูาฝุายผลิต แหํง

ประเทศไทย 
3) การจัดซื้อต๎ูเย็นขนาดอื่นให๎พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟูาด๎วย 

นอกเหนือจากการพิจารณาด๎านราคา 
 
9. แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 

หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ คําจัดซื้อ
โทรทัศน์ แอลอีดี ( LED TV ) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 
19,900.- บาท เป็นเงิน 19,900.- บาท เพื่อใช๎งานในโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง ซึ่ง
เป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของ
ส านักงบประมาณ 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
- โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว  

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล 
1.ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ(Resolution)(ฟิกเซล) 
2.ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพ(นิ้ว) 
3.แสดงภาพด๎วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4.สามารถเช่ือมตํออินเตอร์เน็ตได๎(Smart TV) 
5.ชํองตํอ HDMI ไมํน๎อยกวํา 2 ชํอง เพื่อการเช่ือมตํอสัญญาณภาพและเสียง 
6.ชํองตํอUSB ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง รองรับไฟล์ภาพ เพลงและภาพยนตร์ 
7.มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล(Digital)ในตัว 

รวมโอนเพิ่มต้ังเป็นรายการใหม่  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 101,700.-บาท 
 

   กองช่าง 
ด๎วยงบประมาณในสํวนแผนงานตําง ๆ ของกองชําง  มีไมํเพียงพอส าหรับการ

ด าเนินงานในชํวงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน ซึ่งตั้งไว๎จ านวน  ๑ ,๖๒๓ ,๖๖๐ บาท  และปัจจุบัน
คงเหลือทั้งสิ ้น  ๔๑๙ ,๐๒๐.-บาท  โอนลดทั ้งสิ ้น ๘๓ ,๔๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังจากโอนลด ๓๓๕,๖๒๐ บาท  

 

 

 

/ขอโอนเพื่อต้ังจ่าย... 
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                     ขอโอนเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

                              ครุภัณฑ์ส านักงาน 

          ๑. ต๎ูเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จ านวน ๒ ต๎ู ราคาต๎ูลํะ ๔,๕๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๙,๐๐๐.- บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  มีมือจับชนิดบิด , มีแผนช้ันปรับระดับ 3 
ช้ัน (จัดซื้อตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ 2 ปีย๎อนหลัง แตํปัจจุบันไมํสามารถจัดซื้อได๎ เนื่องจาก
ราคาในท๎องตลาดปรับขึ้น) 
 
           2. ต๎ูเก็บเอกสาร ๔ ล้ินชัก จ านวน ๒ ต๎ู ราคาต๎ูลํะ ๔,๙๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน  
๙,8๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  มีหูล้ินชัก (จัดซื้อตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ 2 ปี
ย๎อนหลัง แตํปัจจุบันไมํสามารถจัดซื้อได๎ เนื่องจากราคาในท๎องตลาดปรับขึ้น) 
 
            3.  เก๎าอี้ส านักงาน แบบล๎อเล่ือน มีพนักท๎าวแขน ขาอลูมิเนียมอัลลอย ปรับ
ระดับขึ้นลงได๎ จ านวน ๒ ตัว ราคาตัวลํะ ๔,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท 
(จัดซื้อตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ 2 ปีย๎อนหลัง แตํปัจจุบันไมํสามารถจัดซื้อได๎ เนื่องจากราคา
ในท๎องตลาดปรับขึ้น)  
 

4. โต๏ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม. จ านวน ๒ ตัว ราคาตัวลํะ 
๒,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ 2 ปีย๎อนหลัง    
แตํปัจจุบันไมํสามารถจัดซื้อได๎ เนื่องจากราคาในท๎องตลาดปรับขึ้น)    

    
                                ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

           ๕. คอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค จ านวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องลํะ ๒๒,๐๐๐ บาท    
รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จ านวน 
๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

๑ )  ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
๒.๓ GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า ๑๐ แกน หรือ 

๒ )  ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
๑.๘ GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 

 
/-   มีหน่วยความจ าหลัก... 



~ ๑๗ ~ 
 

-   มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า      
๘ GB 

-   มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 

-   มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x ๗๖๘ Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 

-   มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
-   มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
-   มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/

๑๐๐๐ Base -T หรือดีกว่า   จ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
-   สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ b, g, n, ac) และ 

Bluetooth 
 

           ๖. จอคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ จอ ราคาจอลํะ ๒,๘๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

    -   มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว  
  -   รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x ๗๖๘ Pixel 

              -   มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz  
-   มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ 
 

           ๗. เครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องลํะ ๒,๕๐๐ 
บาท รวมเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

     -   มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไมน่้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)  
              -   สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไมน่้อยกว่า ๑๕ นาที 
 

          ๘. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์        
(Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องลํะ ๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๗,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

 

 

/-   เป็นอุปกรณ์... 



~ ๑๘ ~ 
 

-   เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 

-   เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 

              -   มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi  
           -   มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ ๘.๘   ภาพ ต่อนาที (ipm)  

-   มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) 

              -   สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า - สี) ได้ 
         -   มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x 
๑,๒๐๐ dpi  

              -   มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
              -   สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
              -   สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
              -   สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์  

          -   มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  
๑ ช่อง 

-   มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base 
-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ b, g, n) ได้ 

              -   มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น 
              -   สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และ Custom 
 
                ครุภัณฑ์ส ารวจ 

         ๙. ล๎อวัดระยะทาง จ านวน ๑ ล๎อ ราคาล๎อลํะ ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๑๑,๐๐๐ บาท (จัดซื้อนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีคุณลักษณะดังนี ้

              -  โครงสร้างของล้อท าด้วยวัสดุ พลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง 
              -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ๓๐๐ มม. 

-  โครงด้ามท าด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้มีระยะเวลาเบรกควบคุมท่ีมือจับพร้อม  
หูห้ิว 

              -  วัดระยะสามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ ๙,๙๙๙ เมตร 
              -  ระบบแสดงระยะ สามารถรีเซ็ตศูนย์ได้ ๒ ต าแหน่ง 
              -  มีเข็มช้ีจุดเริ่มต้นการท างาน 

          รวมโอนเพิ่มต้ังเป็นรายการใหม่จ านวนทั้งสิ้น ๙ รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
83,400.- บาท       

/ตามระเบียบ... 



~ ๑๙ ~ 
 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 (รวมแก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2543) หมวด 4 ข๎อ 27 
“การโอนเงินงบประมาณรายจําย  ในหมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎างท่ีท าให๎
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจํายเป็น รายการใหมํ ให๎เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท๎องถิ่น 

ขอสภาเทศบาลแหํงนี้พิจารณาด๎วยครับ 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  ส านักปลัด 
   ขอโอนลด  

 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์        
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝุายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจํายเป็น
เงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน        
1 อัตรา (ส านักปลัด) ต้ังไว๎ 355,320. - บาท (หน๎า 122) คงเหลือ  ณ วันท่ี         
22 กรกฎาคม ๒๕64  จ านวน 113,685.-บาท รวมขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 
94,282.- บาท 

 
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน

(ฝุายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล 
พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามต าแหนํงและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด จ านวน 
10 อัตรา (ส านักปลัด) โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน ต้ังไว๎ 3,846,000. - 
บาท (หน๎า 85) คงเหลือ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม ๒๕64 จ านวน  742,783.-บาท     
รวมขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 117,850.- บาท 

 
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝุายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
จ านวน 1 อัตรา (ส านักปลัด) ต้ังไว๎ 357,720.- บาท (หน๎า 100) คงเหลือ ณ วันท่ี 
16 สิงหาคม ๒๕64 จ านวน  84,418.-บาท  รวมขอโอนลด เป็นจ านวนเงิน 
84,418.-บาท 

 
4. แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  งานสํงเสริมและสนับสนุนความ

เข๎มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน  หมวดคําใช๎สอย   โครงการอบรมอาชีพให๎กับประชาชน  
หน๎า  131  ต้ังไว๎  50,000.- บาท (ตามแผนพัฒนาส่ีปี  พ.ศ.2561 – 2564  หน๎า  
141  ล าดับท่ี  16) เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมให๎ความรู๎กลํุมผ๎ูน าด๎านสุขภาพในเขต 

 
/เทศบาลต าบลเวียง... 



~ ๒๐ ~ 
 

 เทศบาลต าบลเวียง  คําวิทยากร  คําอาหาร  และอาหารวําง  คําวัสดุอื่นๆ ท่ีจ าเป็น  
คงเหลือ  ณ  วันท่ี   16  สิงหาคม  ๒๕64  จ านวน  50,000.- บาท  รวมขอโอนลด 
จ านวนเงิน 50,000.- บาท  
รวมขอโอนลดทั้งสิ้น เป็นจ านวนเงิน  346,550.-บาท 

 

นายวิรัตน์  เวียงค า    ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล  ส านักปลัด 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 

1.1 คําจัดซื้อต๎ูเอกสาร บานเล่ือน กระจก ขนาด 5 ฟุต           
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อต๎ูเอกสารบานเล่ือน กระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 หลังๆ 

ละ 4,700.- บาท รวมเป็นเงิน 9,400.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในงานธุรการ ขอ
อนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 9,400.- บาท (ตามราคาในท๎องตลาด ท่ีเคยจัดซื้อ
ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ)   

           สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไมํมี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อต๎ูเอกสารบานเล่ือน กระจก ขนาด 5 

ฟุต จ านวน 2 หลังๆ ละ 4,700.- บาท รวมเป็นเงิน 9,400.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎
ในงานธุรการ ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 9,400. - บาท (ตามราคาใน
ท๎องตลาด   ท่ีเคยจัดซื้อระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําต๎ูเอกสารบานเล่ือน กระจก ขนาด     

5 ฟุต จ านวน 2 หลังๆ ละ 4,700.- บาท รวมเป็นเงิน 9,400.-บาท (ส านักปลัด)   
เพื่อใช๎ในงานธุรการ ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 9,400.- บาท (ตามราคาใน
ท๎องตลาด ท่ีเคยจัดซื้อระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ)    (จ านวน 12 เสียง)  

  
นายวิรัตน์  เวียงค า    จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  1.2 คําจัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา 

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา จ านวน 4 ชุด โดย 1 ชุด ประกอบด๎วย 9 ตัว 
ราคาชุดละ 8,400.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อในงานรัฐพิธี และในการประชุมตํางๆของ
เทศบาลต าบลเวียง รวมเป็นเงิน 33,600.-บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2563) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 
 

/- ท าด๎วยไม๎สัก 
 



~ ๒๑ ~ 
 

- ท าด๎วยไม๎สัก 
- มีโต๏ะหมูํบูชา 9 ตัว ความกว๎างตัวละ 9 นิ้ว 
- มีฐานรองโต๏ะหมูํ  

           สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา จ านวน 4 ชุด โดย 1 ชุด 

ประกอบด๎วย 9 ตัว ราคาชุดละ 8,400.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อในงานรัฐพิธี และใน
การประชุมตํางๆของเทศบาลต าบลเวียง รวมเป็นเงิน 33,600.-บาท (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563) ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา จ านวน 4 ชุด     

โดย 1 ชุด ประกอบด๎วย 9 ตัว ราคาชุดละ 8,400.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อในงานรัฐพิธี 
และในการประชุมตํางๆของเทศบาลต าบลเวียง รวมเป็นเงิน 33,600.-บาท (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563)  (จ านวน 12 เสียง)  
 

นายวิรัตน์  เวียงค า    จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ งานบ๎านงานครัว ดังนี้ 
2.1. คําจัดซื้อเครื่องท าน้ าร๎อน – น้ าเย็น 
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องท าน้ าร๎อน – น้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

5,250.-บาท เพื่อใช๎ในส านักงานเทศบาลต าบลเวียง รวมเป็นเงิน 5,250.-บาท   (ตาม
ราคาท่ีซื้อในท๎องตลาด) ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น  5,250.-บาท 

           สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องท าน้ าร๎อน – น้ าเย็น จ านวน    

1 เครื่อง ๆ ละ 5,250.-บาท เพื่อใช๎ในส านักงานเทศบาลต าบลเวียง รวมเป็นเงิน 
5,250.-บาท  (ตามราคาท่ีซื้อในท๎องตลาด) ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องท าน้ าร๎อน – น้ าเย็น 

จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,250.-บาท เพื่อใช๎ในส านักงานเทศบาลต าบลเวียง รวมเป็น
เงิน 5,250.-บาท (ตามราคาท่ีซื้อในท๎องตลาด) (จ านวน 12 เสียง)  

  
/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๒๒ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
3.1. คําจัดซื้อคําเครื่องพิมพ์         
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.- บาท รวม 
7,500.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ส าหรับงานพัฒนาชุมชน ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงิน
จ านวน 7,500.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  

           สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบ

ฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
7,500.- บาท รวม 7,500.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ส าหรับงานพัฒนาชุมชน         
ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 7,500. - บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 
2563  ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction) 

แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์   Ink Tank Printer จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
7,500.- บาท รวม 7,500.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ส าหรับงานพัฒนาชุมชน ขอ
อนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 7,500.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  

  (จ านวน 12 เสียง)  
  
นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ดังนี้ 
          4.1 คําจัดซื้อแอมป์ชุดไมล์ประชุม 

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อแอมป์ชุดไมล์ประชุม จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 7,900.- บาท 
รวม 7,900.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของเทศบาลต าบลเวียง ขออนุมัติ
โอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 7,900.- บาท จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น  

           สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๒๓ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า  หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียง ต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อแอมป์ชุดไมล์ประชุม จ านวน       

1 ชุด ๆ ละ 7,900.- บาท รวม 7,900.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของ
เทศบาลต าบลเวียง ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 7,900.- บาท จัดซื้อตาม
ราคาท๎องถิ่น  ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อแอมป์ชุดไมล์ประชุม จ านวน 1 

ชุด ๆ ละ 7,900.- บาท รวม 7,900.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของ
เทศบาลต าบลเวียง ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 7,900.- บาท จัดซื้อตามราคา
ท๎องถิ่น   

 (จ านวน 12 เสียง)  
  
นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    4.2 คําจัดซื้อไมโครโฟนผ๎ูเข๎ารํวมประชุม  

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อไมโครโฟนผ๎ูเข๎ารํวมประชุม จ านวน 8 ตัวๆ ละ 2,800.- 
บาท รวม 22,400.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของเทศบาลต าบลเวียง ขอ
อนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 22,400.- บาท  จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อไมโครโฟนผ๎ูเข๎ารํวมประชุม จ านวน 

8 ตัวๆ ละ 2,800.- บาท รวม 22,400.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของ
เทศบาลต าบลเวียง ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 22,400.- บาท  จัดซื้อตาม
ราคาท๎องถิ่น ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อไมโครโฟนผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 

จ านวน 8 ตัวๆ ละ 2,800.- บาท รวม 22,400.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการ
ประชุมของเทศบาลต าบลเวียง ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 22,400.- บาท  
จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น  

 (จ านวน 12 เสียง)  
  
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 
 
 
 



~ ๒๔ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า       จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล     4.3 คําจัดซื้อไมโครโฟนประธาน  

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อไมโครโฟนประธาน จ านวน 1 ตัวๆ ละ 2,900.- บาท 
รวม 2,900.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของเทศบาลต าบลเวียง ขออนุมัติ
โอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 2,900.- บาท จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
ทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียง ต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อไมโครโฟนประธาน จ านวน       

1 ตัวๆ ละ 2,900.- บาท รวม 2,900.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของ
เทศบาลต าบลเวียง ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 2,900.- บาท จัดซื้อตาม
ราคาท๎องถิ่น ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อไมโครโฟนประธาน จ านวน 1 

ตัวๆ ละ 2,900.- บาท รวม 2,900.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของ
เทศบาลต าบลเวียง ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 2,900.- บาท จัดซื้อตามราคา
ท๎องถิ่น (จ านวน 12 เสียง)  

  
นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    5. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ ดังนี้ 
5.1 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่องๆ ละ 33,600.-

บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของเทศบาลต าบลเวียง รวมเป็นเงิน 33,600.-
บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2563  

   สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์      

1 เครื่องๆ ละ 33,600.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของเทศบาลต าบล
เวียง รวมเป็นเงิน 33,600.-บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 ได๎โปรดยกมือครับ 

/ที่ประชุม... 



~ ๒๕ ~ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์    
1 เครื่องๆ ละ 33,600.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช๎ในการประชุมของเทศบาลต าบลเวียง 
รวมเป็นเงิน 33,600.-บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563   
(จ านวน 12 เสียง)  

  
นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    คําปรับเปล่ียนยํานความถี่ ตามส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ  (กสทช.) ก าหนด เพื่อจํายเป็นคํา
ปรับเปล่ียนยํานความถี่ตามส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิ จการ
โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ  (กสทช.) ก าหนด  ราคา  224,000. - 
บาท (จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. เปล่ียนโมดูลภาคสํงเพื่อรองรับความถ่ีตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ  (กสทช.) ก าหนด  
จ านวน  1  ชุด ราคาชุดละ 12,000.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท 

2. เสาอากาศ Foldet Dipole 4 stacks ยํานความถ่ี 430.225 MHz.พร๎อม
ติดต้ัง  จ านวน  1  ชุด ราคาชุดละ 12,000.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท 

3. เปล่ียนโมดูลภาครับพร๎อมปรับเปล่ียนคล่ืนเพื่อรองรับความถ่ี ตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแหํงชาติ  (กสทช.) ก าหนด 
จ านวน  20  ชุด ราคาชุดละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 110,000.-บาท 

4. เปล่ียนหม๎อแปลงจํายไฟ  จ านวน  10  ชุด ราคาชุดละ 3,500.-บาท เป็น
เงิน 35,000.-บาท 

5. เปล่ียนสายอากาศ 2 E พร๎อมสายน าสัญญาณ  จ านวน  20  ชุด ราคาชุด
ละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 30,000.-บาท 

6. เปล่ียนแผงรองรับเครื่องรับวิทยุพร๎อมอุปกรณ์จับยึด  จ านวน  10  ชุด 
ราคาชุดละ 500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท 

7. งานถอดและติดต้ังคืน  จ านวน  20  ชุด ราคาชุดละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 
20,000.-บาท 

ขออนุมัติโอนเพิ่ม เปน็เงินจ านวน 224,000.- บาท  
 สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมคํรับ เชิญครับ 
 
 
 
 
 
 

/นายศรีวรรณ  ก้อนค า... 
 



~ ๒๖ ~ 
 

นายศรีวรรณ  ก้อนค า เรียนทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา คณะผ๎ูบริหาร และผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายศรีวรรณ ก๎อนค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง กระผมขอเสนอความเห็น

วํา เห็นควรชะลอไปกํอน เนื่องจากงบประมาณรายจํายไมํเพียงพอและการ
ประชาสัมพันธ์นั้น ผ๎ูใหญํบ๎านได๎มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในหมูํบ๎าน และยังมี
การประชาสัมพันธ์ชํองทาง อื่น อีกหลายชํองทาง เชํน ไลน์ เฟสบุ๏ค เว็บไซต์ของเทศบาล 
กระผมเห็นควรชะลอเรื่องปรับเปล่ียนยํานความถ่ี ออกไปกํอนครับ 

 
นายศุภชัย  ใจดี เรียนทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา คณะผ๎ูบริหาร และผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายศุภชัย  ใจดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง กระผมมีความคิดเห็น

เชํนเดียวกับ นายศรีวรรณ  ก๎อนค า  ครับ เนื่องจาก การประชาสัมพันธ์ในหมูํบ๎าน 
ผ๎ูใหญํบ๎านได๎ประชาสัมพันธ์อยูํแล๎วครับ 

 
นายนิคม  ทุ่นใจ เรียนทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา คณะผ๎ูบริหาร และผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายนิคม  ทํุนใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง กระผมมีความคิดเห็น

เชํนเดียวกับ นายศรีวรรณ  ก๎อนค า และนายศุภชัย  ใจดี ครับ  
 
นายวิรัตน์  เวียงค า       สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นางยอด  สติราษฎร์ เรียนทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา คณะผ๎ูบริหาร และผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางยอด  สติราษฎร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง ดิฉันขอเสนอความคิดเห็นคํะ  

ในการปรับเปล่ียนยํานความถ่ี ดิฉันวํามีความจ าเป็นในการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร
ให๎ประชาชนในพื้นท่ีต าบลเวียงได๎ทราบคํะ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า       สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า  หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําคําปรับเปล่ียนยํานความถี่ ตามส านักงาน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แหํงชาติ  (กสทช.) ก าหนด เพื่อจํายเป็นคําปรับเปล่ียนยํานความถี่ตามส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แหํงชาติ  (กสทช.) ก าหนด  ราคา  224,000.- บาท (จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) ได๎
โปรดยกมือครับ 

 
/ที่ประชุม... 



~ ๒๗ ~ 
 

ที่ประชุม มีมติไมํเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังคําปรับเปล่ียนยํานความถี่ ตามส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ  
(กสทช.) ก าหนด เพื่อจํายเป็นคําปรับเปล่ียนยํานความถี่ตามส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ  (กสทช.) 
ก าหนด  ราคา  224,000.- บาท (จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด)   

 (เห็นชอบ จ านวน 2  เสียง)  
 (ไม่เห็นชอบ จ านวน 8 เสียง) 
 (งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง) 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า    จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  กองคลัง  
 ขอโอนลด 

1. แผนงานบริหารบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน       
(ฝุายประจ า) หน๎า 96 เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว๎จ านวน 2,283,180.- บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตามต าแหนํงและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 
จ านวน 7 อัตรา ยอดเงิน คงเหลือ 376,820.- บาท โอนลดคร้ังนี้ 7,000.- บาท 

2. แผนงานบริหารบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน       
(ฝุายประจ า) หน๎า 96  คําตอบแทนพนักงานจ๎าง ต้ังไว๎จ านวน 142,200.- บาท 

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน พร๎อมท้ังเงินคําปรับปรุงคําตอบแทนให๎แกํพนักงาน
จ๎างตามภารกิจ 1 อัตรา และโดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (กองคลัง) ยอดเงิน
คงเหลือ 24,400.- บาท โอนลดคร้ังนี้ 500.00 บาท 

   ขอโอนลดคร้ังนี้ รวมทั้งสิ้น 7,500.00 บาท 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า    ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์จ านวน 7,500.00 บาท 
คําเครื่องพิมพ์ จ านวน 7,500 บาท 

เพื ่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื ่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื ่อง ๆ ละ 7,500.00 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ขอโอนเพิ่มคร้ังนี้ รวมต้ังจ่ายไว้
ทั้งสิ้น 7,500.00 บาท  

   สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
 

ท่ีประชุม   ไม่มี 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๒๘ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร๎อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.00 บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื ่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก

พร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.00 บาท ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   
(จ านวน 12  เสียง)  

  
นายวิรัตน์  เวียงค า    จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาล  กองการศึกษา 
 ขอโอนลด 

1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือน 
(ฝุายประจ า) เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว๎ 1,194,480.- บาท คงเหลือกํอน
โอน 435,618.- บาท ขอโอนลด 101,700.- บาท 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า    ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล  กองการศึกษา 

1. แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคํา
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

1.1 คําจัดซื้อโต๏ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตัวๆ ละ 

5,000.- บาท เป็นเงิน 5,000.- บาท เพื่อใช๎งานกองการศึกษา (ตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ
ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ   
เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็น คําจัดซื้อโต๏ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 

จ านวน 1 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 5,000.- บาท เพื่อใช๎งานกองการศึกษา 
(ตามราคาท่ีเคยจัดซื้อระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 

จ านวน 1 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 5,000.- บาท เพื่อใช๎งานกองการศึกษา 
(ตามราคาท่ีเคยจัดซื้อระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ)  (จ านวน 12  เสียง)  

  
/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๒๙ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    1.2 คําจัดซื้อเก๎าอี้ส านักงาน  

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้ส านักงาน  แบบมีล๎อเ ล่ือน มีพนักท๎าวแขน           
ขาอลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได๎ จ านวน 1 ตัวๆ ละ 4,300. - บาท เป็นเงิน 
4,300.- บาท เพื่อใช๎งานกองการศึกษา (ตามราคาในท๎องตลาด)  

สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียง ต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้ส านักงาน แบบมีล๎อเล่ือน      

มีพนักท๎าวแขน ขาอลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได๎ จ านวน 1 ตัวๆ ละ 4,300. - 
บาท เป็นเงิน 4,300.- บาท เพื่อใช๎งานกองการศึกษา (ตามราคาในท๎องตลาด) ได๎โปรด
ยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้ส านักงาน แบบมีล๎อเล่ือน 

มีพนักท๎าวแขน ขาอลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได๎ จ านวน 1 ตัวๆ ละ 4,300. - 
บาท เป็นเงิน 4,300.- บาท เพื่อใช๎งานกองการศึกษา   (ตามราคาในท๎องตลาด)   

 (จ านวน 12 เสียง)  
  
นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    2. แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคํา

ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
2.1 คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน  

1 เครื่องๆ ละ 30,000.- บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท เพื่อใช๎งานกองการศึกษา ,
งานระบบสารสนเทศทางการศึกษา ฯลฯ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๓๐ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียง ต้ังจํายเป็น คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 

ประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน  1 เครื่องๆ ละ 30,000. - บาท เป็นเงิน 30,000.- 
บาท เพื่อใช๎งานกองการศึกษา ,งานระบบสารสนเทศทางการศึกษา ฯลฯ ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563 ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

ประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน  1 เครื่องๆ ละ 30,000. - บาท เป็นเงิน 30,000.- 
บาท เพื่อใช๎งานกองการศึกษา ,งานระบบสารสนเทศทางการศึกษา ฯลฯ ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563 (จ านวน 12 เสียง)  

  
นายวิรัตน์  เวียงค า       จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    2.2 คําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  

เพื่อจํายเป็นคําคําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่องๆ  
ละ 2,500.- บาท เป็นเงิน 2,500.- บาท เพื่อใช๎งานกองการศึกษา ซึ่งเป็นครุภัณฑ์
ท่ีต้ังจํายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี  12 พฤษภาคม 2563 

  สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 

จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500. - บาท เป็นเงิน 2,500.- บาท เพื่อใช๎งานกอง
การศึกษา ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี                
12 พฤษภาคม 2563  ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 

VA จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท เป็นเงิน 2,500.- บาท เพื่อใช๎งานกอง
การศึกษา ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี  
12 พฤษภาคม 2563  (จ านวน 12 เสียง)  

  
/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๓๑ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    3. แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 

หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
3.1 จัดซื้อโต๏ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานเหล็ก จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท     

เป็นเงิน 10,000.- บาท เพื่อใช๎งานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง (ตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ
ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ   
เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็น คําจัดซื้อโต๏ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 10,000.- บาท เพื่อใช๎งานโรงเรียน
เทศบาลต าบลเวียง (ตามราคาท่ีเคยจัดซื้อระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ) ได๎โปรดยกมือ
ครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 10,000.- บาท เพื่อใช๎งานโรงเรียน
เทศบาลต าบล เวี ย ง  ( ตามร าคา ท่ี เคย จัดซื้ อ ร ะยะ เ วลา  2  ปี งบประมาณ)             
(จ านวน 12 เสียง)  

  
นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    3.2 คําจัดซื้อเก๎าอี้ส านักงาน  

เพื่อจํายเป็นคํา จัดซื้อเก๎าอี้ส านักงาน แบบมี ล๎อเ ล่ือน มีพนักท๎าวแขน           
ขาอลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได๎ จ านวน 2 ตัวๆ ละ 4,300. - บาท เป็นเงิน 
8,600.- บาท เพื่อใช๎งานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง (ตามราคาในท๎องตลาด) 

  สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้ส านักงาน แบบมีล๎อเล่ือน มี

พนักท๎าวแขน ขาอลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได๎ จ านวน 2 ตัวๆ ละ 4,300. - 
บาท เป็นเงิน 8,600.- บาท เพื่อใช๎งานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง (ตามราคาใน
ท๎องตลาด)  ได๎โปรดยกมือครับ 

 
/ที่ประชุม... 



~ ๓๒ ~ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้ส านักงาน แบบมีล๎อเล่ือน 
มีพนักท๎าวแขน ขาอลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได๎ จ านวน 2 ตัวๆ ละ 4,300.- 
บาท เป็นเงิน 8,600.- บาท เพื่อใช๎งานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง (ตามราคาใน
ท๎องตลาด)  

 (จ านวน 12 เสียง)  
  
นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    4.แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด

คําครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
4.1 คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500.- บาท เป็นเงิน 
15,000.- บาท เพื่อใช๎งานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเวียง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 
12 พฤษภาคม 2563 สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500.- 
บาท เป็นเงิน 15,000.- บาท เพื่อใช๎งานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
7,500.- บาท เป็นเงิน 15,000.- บาท เพื่อใช๎งานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  

 (จ านวน 12 เสียง)  
  
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๓๓ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    5. แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 

หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว   
5.1 คําจัดซื้อต๎ูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อต๎ูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ต๎ูๆ ละ 6,400.- 

บาท เป็นเงิน 6,400.- บาท เพื่อใช๎งานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ัง
จํายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของส านักงบประมาณ 
สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อต๎ูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 1 

ต๎ูๆ ละ 6,400.- บาทเป็นเงิน 6,400.- บาท เพื่อใช๎งานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
ของส านักงบประมาณ  ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อต๎ูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 

จ านวน 1 ต๎ูๆ ละ 6,400.- บาทเป็นเงิน 6,400.- บาท เพื่อใช๎งานโรงเรียนเทศบาล
ต าบลเวียง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2563 ของส านักงบประมาณ               

 (จ านวน 12 เสียง)  
  
นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    6. แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 

หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ  
6.1 คําจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ( LED TV ) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว  
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ( LED TV ) แบบ Smart TV ขนาด 55 

นิ้ว จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 19,900.- บาท เป็นเงิน 19,900.- บาท เพื่อใช๎งานใน
โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของส านักงบประมาณ สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมี
ข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๓๔ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ( LED TV ) แบบ 

Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 19,900.- บาท เป็นเงิน 19,900.- 
บาท เพื่อใช๎งานในโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจํายตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของส านักงบประมาณ  ได๎โปรดยกมือ
ครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ( LED TV ) 

แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 19,900.- บาท เป็นเงิน 
19,900.- บาท เพื่อใช๎งานในโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง     ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจําย
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของส านักงบประมาณ   

 (จ านวน 12 เสียง)  
  
นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    กองช่าง 
 ขอโอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
เงินเดือน ประเภท  เงินเดือนพนักงาน ซึ่งตั้งไว๎จ านวน  ๑,๖๒๓,๖๖๐ บาท  
และปัจจุบันคงเหลือทั้งสิ้น  ๔๑๙,๐๒๐.-บาท  โอนลดท้ังสิ้น ๘๓,๔๐๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังจากโอนลด ๓๓๕,๖๒๐ บาท  

 
นายวิรัตน์  เวียงค า      ขอโอนเพิ่มเพื่อต้ังรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล      1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         

งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
  ๑.1 คําจัดซื้อต๎ูเก็บเอกสาร  
  เพื ่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จ านวน ๒ ตู๎ ราคาตู๎ลํะ 
๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.- บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  มีมือจับชนิดบิด ,    
มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน (จัดซื้อตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ 2 ปีย๎อนหลัง แตํปัจจุบันไมํ
สามารถจัดซื้อได๎ เนื่องจากราคาในท๎องตลาดปรับขึ้น) 

  สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 
 
 



~ ๓๕ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล      เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน 

จ านวน ๒ ต๎ู ราคาต๎ูลํะ ๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.- บาท  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้  มีมือจับชนิดบิด , มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน (จัดซื้อตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ 2 ปี
ย๎อนหลัง แตํปัจจุบันไมํสามารถจัดซื้อได๎ เนื่องจากราคาในท๎องตลาดปรับขึ้น) ได๎โปรด
ยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อต๎ูเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน 

จ านวน ๒ ต๎ู ราคาต๎ูลํะ ๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.- บาท  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้  มีมือจับชนิดบิด , มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน (จัดซื้อตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ 2 ปี
ย๎อนหลัง แตํปัจจุบันไมํสามารถจัดซื้อได๎ เนื่องจากราคาในท๎องตลาดปรับขึ้น)   

 (จ านวน 12 เสียง)  
  
นายวิรัตน์  เวียงค า       จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    1.2 คําจัดซื้อต๎ูเก็บเอกสาร ๔ ล้ินชัก 

  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อต๎ูเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จ านวน ๒ ตู๎ ราคาตู๎ลํะ ๔,๙๐๐ 
บาท  รวมเป็นเงิน  ๙,8๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  มีหูล้ินชัก (จัดซื้อตามราคาท่ี
เคยจัดซื้อ 2 ปีย๎อนหลัง แตํปัจจุบันไมํสามารถจัดซื้อได๎ เนื่องจากราคาในท๎องตลาด  
ปรับขึ้น)  สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล       เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จ านวน ๒ 

ตู๎ ราคาตู๎ลํะ ๔ ,๙๐๐ บาท  รวมเป็นเง ิน  ๙ ,8๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้          
มีหูล้ินชัก (จัดซื้อตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ 2 ปีย๎อนหลัง แตํปัจจุบันไมํสามารถจัดซื้อได๎ 
เนื่องจากราคาในท๎องตลาดปรับขึ้น)  ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อต๎ูเก็บเอกสาร ๔ ล้ินชัก จ านวน 

๒ ต๎ู ราคาต๎ูลํะ ๔,๙๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน  ๙,8๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  มีหู
ล้ินชัก (จัดซื้อตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ 2 ปีย๎อนหลัง แตํปัจจุบันไมํสามารถจัดซื้อได๎ 
เนื่องจากราคาในท๎องตลาดปรับขึ้น)   (จ านวน 12  เสียง)  

  
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 
 
 
 



~ ๓๖ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า        จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    1.3 คําจัดซื้อเก๎าอี้ส านักงาน  
  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ เก ๎าอี ้ส าน ักงาน แบบล๎อ เ ลื ่อน ม ีพน ักท ๎าวแขน           

ขาอลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได๎ จ านวน ๒ ตัว ราคาตัวลํะ ๔,๓๐๐ บาท รวม
เป็นเงิน ๘ ,๖๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ 2 ปีย๎อนหลัง แตํปัจจุบันไมํ
สามารถจัดซื้อได๎ เนื่องจากราคาในท๎องตลาดปรับขึ้น)  สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมี
ข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล      เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้ส านักงาน แบบล๎อเลื่อน มี

พนักท๎าวแขน ขาอลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได๎ จ านวน ๒ ตัว ราคาตัวลํะ 
๔,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ 2 ปีย๎อนหลัง 
แตํปัจจุบันไมํสามารถจัดซื้อได๎ เนื่องจากราคาในท๎องตลาดปรับขึ้น) ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้ส านักงาน แบบล๎อเล่ือน 

มีพนักท๎าวแขน ขาอลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได๎ จ านวน ๒ ตัว ราคาตัวลํะ 
๔,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ 2 ปีย๎อนหลัง 
แตํปัจจุบันไมํสามารถจัดซื้อได๎ เนื่องจากราคาในท๎องตลาดปรับขึ้น)   

 (จ านวน 12 เสียง)  
  
นายวิรัตน์  เวียงค า    จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    1.4 คําจัดซื้อโต๏ะวางคอมพิวเตอร์  

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม. จ านวน 
๒ ตัว ราคาตัวลํะ ๒,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคาท่ีเคย
จัดซื้อ 2 ปีย๎อนหลัง แตํปัจจุบันไมํสามารถจัดซื้อได๎ เนื่องจากราคาในท๎องตลาด     
ปรับขึ้น)  สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล       เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๒๐x

๖๐x๗๕ ซม. จ านวน ๒ ตัว ราคาตัวลํะ ๒,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท 
(จัดซื้อตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ 2 ปีย๎อนหลัง แตํปัจจุบันไมํสามารถจัดซื้อได๎ เนื่องจาก
ราคาในท๎องตลาดปรับขึ้น)  ได๎โปรดยกมือครับ 

/ที่ประชุม... 



~ ๓๗ ~ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเป็นโต๏ะวางคอมพิวเตอร์ 
ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม. จ านวน ๒ ตัว ราคาตัวลํะ ๒,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๕,๒๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคาท่ีเคยจัดซื้อ 2 ปีย๎อนหลัง แตํปัจจุบันไมํสามารถจัดซื้อ
ได๎ เนื่องจากราคาในท๎องตลาดปรับขึ้น)  (จ านวน 12 เสียง)  

  
นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล      2. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         

งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
             2.1 คําจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค 

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค จ านวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ 
๒๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563)  สมาชิกสภาเทศบาลทําน
ใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล      เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค จ านวน ๑ 

เครื่อง ราคาเครื่องลํะ ๒๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563)   ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค จ านวน ๑ 

เครื่อง ราคาเครื่องลํะ ๒๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563)  (จ านวน 12 เสียง)  

  
นายวิรัตน์  เวียงค า        จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    2.2 คําจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์  

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ จอ ราคาจอละ 
๒,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) สมาชิกสภา
เทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

/ที่ประชุม... 



~ ๓๘ ~ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙ นิ้ว 

จ านวน ๑ จอ ราคาจอละ ๒,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563)  ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙ นิ้ว 

จ านวน ๑ จอ ราคาจอละ ๒,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563)   (จ านวน 12 เสียง)  

  
นายวิรัตน์  เวียงค า        จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    2.3 คําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA  

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ จ านวน ๓ เครื่อง ราคา
เครื่องลํะ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) สมาชิกสภา
เทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล      เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA 

จ านวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องลํะ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 
พฤษภาคม 2563)  ได๎โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA 
จ านวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องลํะ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563)  (จ านวน 12 เสียง)  

 
 /นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๓๙ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า       จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    2.4 คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องลํะ ๗,๕๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๗ ,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563)  สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมี
ข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล    เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องลํะ 
๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563)  ได๎โปรดยกมือ
ครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่อง
ลํะ ๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563)   

 (จ านวน 12 เสียง)  
  
นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล      3. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ 
  3.1 คําจัดซื้อล๎อวัดระยะทาง  
  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อล๎อวัดระยะทาง  จ านวน ๑ ล๎อ ราคาล๎อละ ๑๑,๐๐๐ 
บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท (จัดซื้อนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) สมาชิกสภา
เทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า.... 
 



~ ๔๐ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล    เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อล๎อวัดระยะทาง จ านวน ๑ ล๎อ ราคา

ล๎อลํะ ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท (จัดซื้อนอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงต้ังจํายเป็นคําจัดซื้อล๎อวัดระยะทาง  จ านวน ๑ ล๎อ 

ราคาล๎อลํะ ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท (จัดซื้อนอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)   (จ านวน 12 เสียง)  

  
นายวิรัตน์  เวียงค า ระเบียบวาระที่ 4.2.2 ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล     เชิญทํานนายกเทศมนตรีได๎ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี ระเบียบวาระที่ 4.2.2 ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณ ดังนี ้
นายกเทศมนตรี  กองช่าง 

ด้วยงบประมาณในส่วนแผนงานต่าง ๆ ของกองช่าง  มีไม่เพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเนื่องด้วยการด าเนินการโอน
งบประมาณ (กรณีโครงการปรับเพิ่มงบประมาณค่าก่อสร้าง) ในครั้งนี้เกี่ยวเนื่องกับการ
ปรับเพิ่มขึ้น ของราคาวัสดุก่อสร้างในพื้นท่ี ในรอบไตรมาสท่ีผ่านมามีการปรับราคา
เพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบให้การก าหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฉบับเดิม 
ซึ่งต้องอ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยาเป็นหลัก ไม่สามารถจะด าเนินการต่อไปได้ 
เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียง (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
พ.ศ.๒๕๖๕) และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เนื่องจากบางโครงการเมื่อปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว งบประมาณท่ีได้ประมาณการไว้นั้น 
เกินกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียง (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) และเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้จึงเห็นควร
ด าเนินการเสนอญัตติเข้าสู่ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง เพื่อขอมติสภาเทศบาล
ต าบลเวียง พิจารณาปรับเพิ่มราคาโครงการก่อสร้างท่ีปรับเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยาในปัจจุบันด้วย จึงเห็นควรพิจารณาด าเนินการ
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

               โอนลด 

 แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน  ไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวด ค่า -ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  ประเภท  ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง ซึ่งต้ังไว้จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และ
ปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน  ๑๓๓,๐๐๐.-บาท โอนลดท้ังส้ิน 62,400- บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังจากโอนลด  70,600- บาท 

  

/โอนเพิ่ม... 



~ ๔๑ ~ 
 

                โอนเพิ่ม 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่า 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค จ านวน  5  โครงการ ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

            ๑. โครงการก่อสร้างพนังกนัดิน คสล. (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) บ้านคือ  หมู่
ท่ี ๒ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๔๔,๒๐๐.- บาท โอนเพิ่มจ านวน ๑๑,๑๐๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๕๕,๓๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 181 ล าดับท่ี 11 

             ๒. โครงการกํอสร๎างรางสํงน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณข๎างฮํองแหลง) บ๎านล๎า 
หมูํท่ี ๔ งบประมาณต้ังไว๎จ านวน  ๓๗,๔๐๐.- บาท โอนเพิ่มจ านวน ๗๐๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๘,๑๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 185 ล าดับท่ี 18 

             3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้านนางอ่อนแก้ว ถึง 
บ้านนางปราณี)  บ้านเวียง  หมู่ท่ี ๖ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๓๘,๙๐๐.- บาท โอน
เพิ่มจ านวน ๑๙,๙๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๕๘,๘๐๐.-บาท (ตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 191 ล าดับท่ี 33 

             4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ บุญ
โยประการ ถึง สามแยกหน้าบ้านนายมนัส โยธาดี) บ้านดอนไชย  หมู่ท่ี  ๘ งบประมาณ
ต้ังไว้จ านวน ๓๕๔,๘๐๐.- บาท  โอนเพิ่มจ านวน ๑๘,๐๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน ๓๗๒,๘๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
หน๎าท่ี 196 ล าดับท่ี 43 

             5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายทวน ใจดี ถึง 
ข้างบ้านนายเพิ่มศักดิ์ ทองทา) บ้านปี้  หมู่ท่ี ๑๐ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๑๒๒,๓๐๐.- 
บาท  โอนเพิ่มจ านวน ๑๒,๗๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๓๕,๐๐๐ บาท 
(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 205 ล าดับท่ี 61 

    รวมงบประมาณโอนเพ่ิมทัง้สิ้น จ านวน  62,400.- บาท 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอสภาเทศบาลแหํงนี้พิจารณาด๎วยครับ 
 
 
 
 

/นายวิรัตน์ เวียงค า.... 



~ ๔๒ ~ 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  กองช่าง 
   ขอโอนลด  

 แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน  ไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  หมวด ค่า-ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  ประเภท  ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง ซึ่งต้ังไว้จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และ
ปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน  ๑๓๓,๐๐๐.-บาท โอนลดท้ังส้ิน 62,400- บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังจากโอนลด  70,600- บาท  

 

นายวิรัตน์  เวียงค า     ขอโอนเพิ่ม 
ประธานสภาเทศบาล  กองช่าง 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่า 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค จ านวน  5  โครงการ ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

            ๑. โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) บ้านคือ  หมู่
ท่ี ๒ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๔๔,๒๐๐.- บาท โอนเพิ่มจ านวน ๑๑,๑๐๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๕๕,๓๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 181 ล าดับท่ี 11 

           สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มงบประมาณโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. 

(บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) บ้านคือ หมู่ท่ี ๒ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๔๔,๒๐๐.- บาท 
โอนเพิ่มจ านวน ๑๑,๑๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๕๕,๓๐๐.- บาท   
(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 181 ล าดับท่ี 11 ได๎
โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มงบประมาณโครงการก่อสร้างพนัง    กันดิน 

คสล. (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) บ้านคือ หมู่ท่ี ๒ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๔๔,๒๐๐.- 
บาท โอนเพิ่มจ านวน ๑๑,๑๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๕๕,๓๐๐.- บาท  
(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 181 ล าดับท่ี 11 

 (จ านวน 12  เสียง)  
 
 

 /นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๔๓ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า    จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล           ๒. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณข้างฮ่องแหลง) บ้านล้า       

หมู่ ท่ี ๔ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๗,๔๐๐.- บาท โอนเพิ่มจ านวน ๗๐๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๘,๑๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 185 ล าดับท่ี 18 

           สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มงบประมาณโครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูป

ตัวยู (บริเวณข้างฮ่องแหลง) บ้านล้า หมู่ท่ี ๔ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๗,๔๐๐.- บาท 
โอนเพิ่มจ านวน ๗๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๘,๑๐๐.- บาท (ตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 185 ล าดับท่ี 18 

    ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มงบประมาณโครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. 

รูปตัวยู (บริเวณข้างฮ่องแหลง) บ้านล้า หมู่ท่ี ๔ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๗,๔๐๐.- 
บาท โอนเพิ่มจ านวน ๗๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๘,๑๐๐.- บาท    
(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 185 ล าดับท่ี 18 

   (จ านวน 12 เสียง)  

  
นายวิรัตน์  เวียงค า    จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล           3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้านนางอ่อนแก้ว ถึง บ้าน

นางปราณี)  บ้านเวียง  หมู่ท่ี ๖ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๓๘,๙๐๐.- บาท โอนเพิ่ม
จ านวน  ๑๙ ,๙๐๐. - บาท  งบประมาณคง เห ลือหลัง โอน  ๓๕๘ ,๘๐๐. -บาท              
(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 191 ล าดับท่ี 33 

           สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

(บริเวณหน้าบ้านนางอ่อนแก้ว ถึง บ้านนางปราณี)  บ้านเวียง  หมู่ท่ี ๖ งบประมาณต้ังไว้
จ านวน ๓๓๘,๙๐๐.- บาท โอนเพิ่มจ านวน ๑๙,๙๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน ๓๕๘,๘๐๐.-บาท (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 
191 ล าดับท่ี 33 ได๎โปรดยกมือครับ 

/ที่ประชุม... 



~ ๔๔ ~ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. (บริ เวณหน้าบ้านนางอ่อนแก้ว ถึง  บ้านนางปราณี)  บ้านเวียง  หมู่ ท่ี  ๖ 
งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๓๘ ,๙๐๐.- บาท โอนเพิ่มจ านวน ๑๙ ,๙๐๐. - บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๕๘,๘๐๐.-บาท (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 191 ล าดับท่ี 33 (จ านวน 12 เสียง)  

  
นายวิรัตน์  เวียงค า    จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล             4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ บุญโย

ประการ ถึง สามแยกหน้าบ้านนายมนัส โยธาดี) บ้านดอนไชย  หมู่ท่ี ๘ งบประมาณต้ัง
ไว้จ านวน ๓๕๔,๘๐๐.- บาท  โอนเพิ่มจ านวน ๑๘,๐๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน ๓๗๒,๘๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
หน๎าท่ี 196 ล าดับท่ี 43 

          สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

(บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ บุญโยประการ ถึง สามแยกหน้าบ้านนายมนัส โยธาดี) 
บ้านดอนไชย  หมู่ท่ี ๘ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๕๔,๘๐๐.- บาท  โอนเพิ่มจ านวน 
๑๘,๐๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๗๒,๘๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 196 ล าดับท่ี 43  ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ บุญโยประการ ถึง สามแยกหน้าบ้านนายมนัส 
โยธาดี) บ้านดอนไชย  หมู่ท่ี ๘ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๕๔,๘๐๐.- บาท  โอนเพิ่ม
จ านวน ๑๘,๐๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๗๒,๘๐๐.- บาท (ตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 196 ล าดับท่ี 43 

 (จ านวน 12 เสียง)  
  
นายวิรัตน์  เวียงค า    จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล             5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายทวน ใจดี ถึง ข้าง

บ้านนายเพิ่มศักด์ิ ทองทา) บ้านปี้  หมู่ท่ี ๑๐ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๑๒๒,๓๐๐.- 
บาท  โอนเพิ่มจ านวน ๑๒,๗๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๓๕,๐๐๐ บาท 
(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 205 ล าดับท่ี 61 

           สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมคํรับ เชิญครับ 

 
/ที่ประชุม... 



~ ๔๕ ~ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล     เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

(บริเวณหน้าบ้านนายทวน ใจดี ถึง ข้างบ้านนายเพิ่มศักด์ิ ทองทา) บ้านปี้  หมู่ท่ี ๑๐ 
งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๑๒๒ ,๓๐๐.- บาท  โอนเพิ่มจ านวน ๑๒ ,๗๐๐.- บาท  
งบประมาณคง เห ลือห ลัง โอน  ๑๓๕ ,๐๐๐  บาท  ( ตามแผนพัฒนา ท๎อ งถิ่ น                
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 205 ล าดับท่ี 61 ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายทวน ใจดี ถึง ข้างบ้านนายเพิ่มศักด์ิ ทองทา) บ้านปี้  หมู่ท่ี 
๑๐ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๑๒๒,๓๐๐.- บาท  โอนเพิ่มจ านวน ๑๒,๗๐๐.- บาท  
งบประมาณคง เห ลือห ลัง โอน  ๑๓๕ ,๐๐๐  บาท  ( ตามแผนพัฒนา ท๎อ งถิ่ น                
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน๎าท่ี 205 ล าดับท่ี 61 (จ านวน 12 เสียง)  

  
ระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติเร่ือง  รํางเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ...... 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า ในวาระท่ี 4.3.1 (ขั้นรับหลักการ) 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญทํานนายกเทศมนตรีได๎ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี ระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติเร่ือง  รํางเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์
นายกเทศมนตรี  การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ...... ดังนี้ 

หลักการ  
ให๎มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก  มูลฝอย    

พ.ศ. .... 
เหตุผล 

โดยท่ีการจัดการการคัดแยกมูลฝอย ท่ีไมํถูกต๎องด๎วยสุขลักษณะอันอาจเป็น
อันตรายตํอสุขภาพของประชาชน และกํอให๎เกิดมลพิษตํอส่ิงแวดล๎อม สมควรก าหนด
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยภายในเขตเทศบาลต าบลเวียง ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔/๓ (๒) ให๎กระท าได๎โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศ
บัญญัตินี้ 

 
 

/(รําง)... 



~ ๔๖ ~ 
 

(รําง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง  เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
พ.ศ. …. 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
คัดแยกมูลฝอย พ.ศ. …. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แหํง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับ
ท่ี 14) พ.ศ.๒๕62 ประกอบมาตรา ๓๔/๓ (๒) แหํงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลเวียง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเวียง และ
ผ๎ูวําราชการจังหวัดพะเยาจึงตราเทศบัญญัติไว๎ดังตํอไปนี้ 

ข๎อ ๑ เทศบัญญัตินี้ให๎เรียกวํา “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดแยก มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖4” 

ข๎อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับในเขตเทศบาลต าบลเวียง ต้ังแตํเมื่อประกาศไว๎
โดยเปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลต าบลเวียงแล๎วเจ็ดวัน 
ข๎อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 

“มูลฝอย” หมายความวํา เศษกระดาษ เศษผ๎า เศษอาหาร เศษสินค๎า เศษวัสดุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะ ท่ีใสํอาหาร เถ๎า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอื่นและ หมายความรวมถึงมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน 

“มูลฝอยอินทรีย์” หมายความวํา มูลฝอยท่ียํอยสลายได๎งําย เชํน ซากหรือ
ช้ินสํวนของพืชและสัตว์ มูลสัตว์ เศษอาหาร หรือมูลฝอยอื่น ๆ ท่ียํอยสลายได๎งําย 

“มูลฝอยน ากลับมาใช๎ใหมํ” หมายความวํา มูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช๎ใหมํ
หรือน ามาผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ใหมํได๎ เชํน แก๎ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัตถุอื่น ๆ 

“มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวํา มูลฝอยท่ีปนเปื้อน
หรือมีสํวนประกอบของ วัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายหรือกระทบตํอสุขภาพอนามัยของบุคคล 
หรือมีผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อม เชํน หลอดไฟ ถํานไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องหรือ
ภาชนะอื่นใดท่ีใช๎บรรจุสารเคมี หรือวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายข๎างต๎น 

“มูลฝอยท่ัวไป” หมายความวํา มูลฝอยประเภทอื่น นอกเหนือจากมูลฝอย
อินทรีย์ มูลฝอย ท่ีน ากลับมาใช๎ใหมํ หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน 

“อาคาร” หมายความวํา ตึก บ๎าน เรือน โรง ร๎าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค๎า 
ส านักงาน หรือส่ิงปลูกสร๎างอื่น ๆ ซึ่งบุคคลอาจเข๎าอยูํ  หรือเข๎าใช๎สอยได๎ และ
หมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ า อุโมงค์ หรือปูายตามกฎหมายวําด๎วยการ
ควบคุมอาคารด๎วย 

 
 
 
 

/ข๎อ ๔... 



~ ๔๗ ~ 
 

ข๎อ ๔ ให๎เจ๎าของหรือผ๎ูครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแตํละประเภท ดังนี้ 
(๑) มูลฝอยท่ัวไป 
(๒) มูลฝอยอินทรีย์ 
(๓) มูลฝอยน ากลับมาใช๎ใหมํ 
(๔) มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ข๎อ ๕ เจ๎าของหรือผ๎ูครอบครองอาคารต๎องบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยกแล๎วแตํ

ประเภทตามข๎อ ๔ ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย ให๎เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท
ของมูลฝอยนั้น 

ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยต๎องมีความทนทาน ไมํฉีกขาดงําย ไมํรั่วซึม มีขนาดท่ี
เหมาะสมสามารถ เคล่ือนย๎ายได๎สะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต๎องมีปริมาณท่ี
เหมาะสม ปิดถุงด๎วยการมัดหรือผนึก ด๎วยวิธีอื่นใดให๎มิดชิด รวมท้ังจัดการปูองกันมิให๎
มูลฝอย น้ า กล่ิน หรือส่ิงอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหลํนรั่วไหลออกจากถุง 

ภาชนะบรรจุมูลฝอยต๎องท าจากวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน ไมํรั่วซึม การบรรจุมูล
ฝอยลงในภาชนะบรรจุ มูลฝอย เชํน ถังส าหรับใสํมูลฝอย ต๎องบรรจุในปริมาณท่ี
เหมาะสม ไมํล๎นออกนอกภาชนะ มีฝาปิดมิดชิดเพื่อ มิให๎มูลฝอย น้ า กล่ิน หรือส่ิงอื่นอัน
เกิดจากมูลฝอยตกหลํน รั่วไหลออกจากภาชนะ และสัตว์และแมลงเข๎าไป ในภาชนะได๎ 

ข๎อ 6 มูลฝอยท่ีมีสภาพ ลักษณะ หรือขนาด ท่ีไมํสามารถบรรจุในถุงหรือ
ภาชนะบรรจุมูลฝอยได๎ให๎คัดแยกไว๎ตํางหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยต๎องจัดการให๎
ถูกสุขลักษณะ 

ข๎อ 7 ให๎เจ๎าของหรือผ๎ูครอบครองอาคารน าถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยท่ีคัด
แยกประเภทไว๎แล๎ว ท้ิงตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเทศบาลต าบลเวียง ประกาศก าหนด 

ข๎อ 8 ผ๎ูใดฝุาฝืนเทศบัญญัตินี้ มีโทษปรับไมํเกินห๎าร๎อยบาท 
ข๎อ 9 ให๎นายกเทศมนตรีต าบลเวียง เป็นผ๎ูรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
ขอสภาเทศบาลแหํงนี้พิจารณาด๎วยครับ 

 
นายวิรัตน์ เวียงค า ตามท่ีทางฝ่ายผู้บริหารได้แถลงรํางเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล  รํางเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย   

พ.ศ. ...... ไปแล้วนั้น สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอภิปรายขอเรียนเชิญครับ 
 
นายศรีวรรณ  ก้อนค า เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา คณะผ๎ูบริหาร และผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกทําน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม  นายศรีวรรณ  ก๎อนค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง ขออภิปราย ดังนี้ 

ข๎อ 8 ผ๎ูใดฝุาฝืนเทศบัญญัตินี้ มีโทษปรับไมํเกินห๎าร๎อยบาท เปล่ียนเป็นปรับห๎า
ร๎อยบาทได๎หรือไมํ 

 
นายวิรัตน์ เวียงค า ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 

 /ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี... 
 



~ ๔๘ ~ 
 

ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี กระผมขอช้ีแจงดังนี้ครับ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
เลขานุการสภา  มาตรา 60 วรรคท๎าย บัญญัติวํา ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผ๎ูละเมิด       

เทศบัญญัติไว๎ด๎วยก็ได๎แตํห๎ามมิให๎เกินกวําหนึ่งพันบาท ซึ่งการก าหนดคําปรับนั้น ควรจะ
พิจารณาจากพฤติการณ์ แหํงการกระท าความผิดให๎เหมาะสมกับโทษท่ีจะได๎รับ จึงไมํ
ควรท่ีจะก าหนดคําปรับแบบตายตัว ขอเรียนให๎สมาชิกสภาได๎ทราบครับ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอภิปรายอีกหรือไม่ /เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม ไม่มี 

 
นายวิรัตน์ เวียงค า หากไมํมีกระผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้รับหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล  รํางเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย   

พ.ศ. ...... ขอให๎ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้รับหลักการรํางเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัด
แยกมูลฝอย พ.ศ. ...... 
(จ านวน 12 เสียง)  

  
นายวิรัตน์ เวียงค า วาระที่ 4.3.2 ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 

2547 และแก๎ไขเพิ่มเติม( ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข๎อ 45 ญัตติรํางญัตติรํางข๎อบัญญัติท่ี
ประชุมสภาท๎องถิ่นต๎องพิจารณาเป็นสามวาระ  แตํท่ีประชุมสภาท๎องถิ่นจะอนุมัติให๎
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได๎ ในวาระท่ี 4.3.2 ข้ันแปรญัตติ กํอนอื่นขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลได๎น าเรียนช้ีแจง  ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องในระเบียบวาระนี้ ตํอท่ีประชุม
เพิ่มเติมครับ 

ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหารและ 
เลขานุการสภาฯ ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกทําน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภา

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554    ข๎อ 49 ระบุวํา  ญัตติ
รํางข๎อบัญญัติท่ีสภาท๎องถิ่นลงมติรับหลักการแล๎ว จะต๎องสํงให๎คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา   ให๎ประธานสภาท๎องถิ่นสํงรํางข๎อบัญญัตินั้นไปให๎   คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา  โดยละเอียดท่ีประชุมสภาท๎องถิ่น  จะต๎องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติ   ตํอคณะกรรมการแปรญัตติด๎วย   ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภา
ท๎องถิ่น   ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นหรือสมาชิกสภาท๎องถิ่นผ๎ูใดเห็นควร 

 



~ ๔๙ ~ 
 

จะแก๎ไขเพิ่มเติม  รํางข๎อบัญญัติ  ก็ให๎เสนอค าแปรญัตติลํวงหน๎า  เป็นหนังสือโดย      
ให๎แปรญัตติเป็นรายข๎อ  และเสนอตํอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ี
สมาชิกสภาท๎องถิ่นเป็นผ๎ูแปรญัตติ จะต๎องมีสมาชิกสภาท๎องถิ่นรับรองเชํนเดียวกับการ
เสนอญัตติ และใน   ข๎อ 45 ญัตติรํางญัตติรํางข๎อบัญญัติท่ีประชุมสภาท๎องถิ่นต๎อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แตํท่ีประชุมสภาท๎องถิ่นจะอนุมัติให๎พิจารณาสามวาระรวดเดียว
ก็ได๎ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวด ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นหรือสมาชิกสภาท๎องถิ่นจ านวน
ไมํน๎อยกวําหนึง่ในสามของจ านวนผ๎ูท่ีอยูํในท่ีประชุมจะเป็นผ๎ูเสนอก็ได๎ เมื่อท่ีประชุมสภา
ท๎องถิ่นอนุมัติให๎พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล๎ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให๎ท่ี
ประชุมสภาท๎องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให๎ประธานท่ีประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
นายวิรัตน์ เวียงค า ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้กล่าวมา สมาชิกสภามีความคิดเห็นอย่างไร
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 
 
นายศุภชัย  ใจดี  กระผมขอเสนอ ให้สภาเทศบาลต าบลเวียงอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า กระผมขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายศรีวรรณ  ก้อนค า รับรองโดยการยกมือ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายสะอาด  ธิต๊ะยา รับรองโดยการยกมือ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า หากไม่มี กระผมขอมติในท่ีประชุมในการอนุมัติให๎พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได๎ 
ประธานสภาเทศบาล  ในวาระท่ี 4.3.2 ข้ันแปรญัตติ โดยการยกมือครับ 
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได๎ในวาระท่ี 4.3.2 ข้ันแปรญัตติ 

(จ านวน 12 เสียง)  
  

/นายวิรัตน์ เวียงค า... 



~ ๕๐ ~ 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า กระผม นายวิรัตน์  เวียงค า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอความ 
ประธาน คกก.แปรญัตติ คิดเห็นจากคณะกรรมการแปรญัตติ มีท่านใดต้องการแปรญัตติ รํางเทศ 

บัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. .............      
หรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า หากไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงร่างเดิม 
ประธาน คกก.แปรญัตติ รํางเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล 

ฝอย พ.ศ. ............. ไว้ทุกประการ ในวาระท่ี 2 ได้โปรดยกมือครับ 
 

ประชุม   มีมติให้คงร่างเดิม รํางเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล 
ฝอย พ.ศ. ............. ไว้ทุกประการในวาระท่ี 2 (จ านวน 12 เสียง) 

ระเบียบวาระที่ 4.3.3 ขั้นลงมติ 

นายวิรัตน์ เวียงค า ตํอไปเป็นการพิจารณารํางเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล  รํางเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.............    

ในวาระท่ี ๓ ซึ่งการพิจารณาในวาระท่ี ๓ จะไมํมีการอภิปราย เว๎นแตํท่ีประชุมสภาจะได๎
ลงมติให๎มีการอภิปรายถ๎ามีเหตุอันควร สมาชิกสภาทํานใดจะเสนอในท่ีประชุมสภา
หรือไม ํ

 
ที่ประชุม      ไมํมี 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า หากไมํมี ขอมติในท่ีประชุมวําหากเห็นชอบให๎ตรารํางเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.............  
           ในวาระท่ี ๓  ขอให๎ยกมือครับ 
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎ตรารํางเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล

ฝอย  พ.ศ.............  ในวาระท่ี ๓  (จ านวน 12  เสียง)  
  
นายวิรัตน์ เวียงค า หลังจากท่ีประชุมสภาเทศบาลได๎มีมติเห็นชอบในรํางเทศ 
ประธานสภาเทศบาล     บัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ............. 

ในวันนี้แล๎ว ทางประธานสภาจะเสนอรํางเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. ....... เสนอผ๎ูวําราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติ
ตํอไป 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่... 



~ ๕๑ ~ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4 ญัตติเร่ือง  ขอความเห็นชอบ การเข๎าใช๎ประโยชน์ในเขตพื้นท่ีปุา
ไม๎ ในเขตพื้นท่ีต าบลเวียง (ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 1148) 
เชิญทํานนายกเทศมนตรีได๎ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

 
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี ระเบียบวาระที่ 4.4 ญัตติเร่ือง  ขอความเห็นชอบ การเข๎าใช๎ประโยชน์ในเขตพื้นท่ี 
นายกเทศมนตรี ปุาไม๎ ในเขตพื้นท่ีต าบลเวียง (ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 1148) 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ี คค 06017/บ.4/723 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 
2564 และตามหนังสือท่ีอ๎างถึง แขวงทางหลวงพะเยา ได๎ขอความอนุเคราะห์เทศบาล
ต าบลเวียง เพื่อเสนอญัตติเข๎าสํูท่ีประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับการเข๎าใช๎ประโยชน์ในพื้นท่ีปุาไม๎ เขตพื้นท่ีต าบลเวียง (ทางหลวงแผํนดิน 
หมายเลข 1148) เพื่อท่ีจะน าเอกสาร (รายงานการประชุมสภาเทศบาล) ประกอบการ
ยื่นขอใช๎พื้นท่ีปุาไม๎ ตํอกรมปุาไม๎  ขอสภาเทศบาลแหํงนี้พิจารณาด๎วยครับ 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า    จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติเร่ือง ขอความเห็นชอบ การเข๎าใช๎ประโยชน์ในเขตพื้นท่ีปุาไม๎ ในเขตพื้นท่ีต าบลเวียง 

(ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 1148) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไมํมี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใด 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบให๎แขวงทางหลวงพะเยาเข๎าใช๎ประโยชน์ในพ้ืนทีปุ่าไม๎ เขตพ้ืนที่ต าบล

เวียง (ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 1148) ได๎โปรดยกมือครบั 
 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให๎แขวงทางหลวงพะเยาเข๎าใช๎ประโยชน์ในพ้ืนที่ปาุไม๎ เขตพ้ืนที่

ต าบลเวียง (ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 1148)  

(จ านวน 12 เสียง)  
  

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
 

นายรัตน์  เวียงค า ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ า การจัดบริการ 
ประธานสภาเทศบาล สาธารณะของเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2564  
   เชิญทํานนายกเทศมนตรีได๎ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 
 
 

/ด.ต.ทองอยู่  ใจดี... 
 



~ ๕๒ ~ 
 

ด.ต.ทองอยู่  ใจดี ระเบียบวาระที่  5.1 รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ า การจัดบริการ 
นายกเทศมนตรี  สาธารณะของเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2564  

ตามท่ี คณะอนุกรรมการด๎านการติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบเกณฑ์ช้ีวัดและ
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(อปท.) ประจ าปี พ.ศ.2564 และให๎น าเกณฑ์ช้ีวัดของเทศบาล จ านวน 37 เกณฑ์ช้ีวัด 
ไปใช๎ในการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ประจ าปี พ.ศ 2564 ของ
เทศบาล ซึ่งผลการประเมินดังกลําวจะน าไปใช๎เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรเงิน
อุดหนุนและการก าหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนสํงเสริมให๎ อปท. สามารถพัฒนาคุณภาพ
การจัดบริการสาธารณะให๎ดียิ่งขึ้น  

โดยขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง ส าหรับการติดตามและประเมินผลการ
จัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาล มีขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. แตํงต้ังคณะท างานประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ 
2. ด าเนินการประเมินตนเอง 
3. สํงผลการประเมินให๎ ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4. น าผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะเสนอให๎ผ๎ูบริหาร

เทศบาล และรายงานท่ีประชุมสภาของเทศบาล 
5. แจ๎งผลการประเมินให๎ประชาชนทราบ  

ทางเทศบาลต าบลเวียงได๎ท าการสํงข๎อมูลให๎ส านักงาน ก.ก.ถ. เป็นท่ี
เรียบร๎อยแล๎ว    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลต าบล เวียง 

 

บริการ
สาธารณะ 

เกณฑ์ชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
(%) 

กรอบ
การ

ประเมิน 
(1) 

การ
จัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) 
เทียบ 
กับ 

(1) % 

ผลการประเมิน 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง  
ภารกิจที่ 1 การบ ารุงรักษาถนน 

1 1. ร๎อยละของพ้ืนที่รวมของถนนในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีลงทะเบียนทาง
หลวงท๎องถ่ินแล๎ว และได๎รับการ
บ ารุงรักษาให๎อยํูในสภาพที่ใช๎งานได๎ปกติ 

80 0 - - ไมํมีบริการสาธารณะ  

  
 
 

/ภารกิจที่... 



~ ๕๓ ~ 
 

ภารกิจที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน 

1 2. ร๎อยละของพ้ืนที่รวมของสะพานที่
ได๎รับการบ ารุงรักษาให๎อยํูในสภาพที่ใช๎
งานได๎ปกติ 

80 0 - - ไมํมีบริการสาธารณะ  

  
ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 

1 3. ร๎อยละของสัญญาณไฟจราจรในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ที่
ช ารุดเสียหายและได๎รับการบ ารุงรักษาให๎
อยํูในสภาพใช๎งานได๎ปกติ 

100 0 - - ไมํมีบริการสาธารณะ  

1 4. ร๎อยละของไฟสํองสวํางในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ท่ี
ช ารุดเสียหายและได๎รับการบ ารุงรักษาให๎
อยํูในสภาพใช๎งานได๎ปกติ 

100 15 15 100 เทํากับคําเปูาหมาย  

  
ภารกิจที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน้ า และระบบสูบน้ า 

1 5. ร๎อยละของจ านวนสายทางคลองและ
ล าธารสาธารณะระบายน้ าในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีได๎รับการดูแล
รักษาให๎น้ าสามารถไหลผํานได๎ปกติไมํ
ติดขัด 

90 0 - - ไมํมีบริการสาธารณะ  

1 6. ร๎อยละของจ านวนแหลํงน้ าสาธารณะ 
พ้ืนที่พักน้ าหรือแก๎มลิงในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและได๎รับ
การบ ารุงรักษาให๎อยํูในสภาพที่ใช๎งานได๎
ปกติ 

90 0 - - ไมํมีบริการสาธารณะ  

1 7. ร๎อยละของจ านวนระบบสูบน้ า เครื่อง
สูบน้ า ที่อยํูในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและได๎รับการ
บ ารุงรักษาให๎อยํูในสภาพที่ใช๎งานได๎ปกติ 

90 0 - - ไมํมีบริการสาธารณะ  

1 8. ร๎อยละของจ านวนคลองสํงน้ าท่ีอยํูใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุด
เสียหายและได๎รับการบ ารุงรักษาให๎อยํูใน
สภาพที่ใช๎งานได๎ปกติ 

90 0 - - ไมํมีบริการสาธารณะ  

  
ภารกิจที่ 5 ระบบประปา 

1 9. ร๎อยละของระบบการผลิตน้ าประปา
ของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและได๎รับ
การบ ารุงรักษาให๎อยํูในสภาพที่ใช๎งานได๎
ปกติ 

95 0 - - ไมํมีบริการสาธารณะ  

 /ภารกิจที่... 



~ ๕๔ ~ 
 

ภารกิจที่ 6 ด้านการผังเมือง  
2 10. เทศบาล มีการจัดท าหรือสนับสนุน

การจัดท าผังเมืองเพ่ือให๎มีแผนผังนโยบาย
และผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 
เป็นกรอบในการพัฒนาท๎องถ่ิน 

1 1 - - ไมํมีบริการสาธารณะ  

2 11. เทศบาล มีการควบคุมการใช๎
ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให๎เป็นไป
ตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 

1 1 - - ไมํมีบริการสาธารณะ  

  
ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอาย ุ

3 12. ร๎อยละของผู๎สูงอายุที่มีปัญหาด๎าน
สุขภาพและปุวยติดเตียงที่ได๎รับการดูแล
ด๎านสุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับ
กลุํมผู๎สูงอายุที่มีปัญหาด๎านสุขภาพและ
ปุวยติดเตียงทั้งหมดในพ้ืนที่ 

80 75 38 50.67 การพัฒนาในอนาคต  

3 13. เทศบาล มีการสํงนักบริบาลชุมชน
เข๎ารํวมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุข
หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

1 1 - - ไมํมีบริการสาธารณะ  

3 14. ร๎อยละของจ านวนผู๎สูงอายุที่ได๎รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สงูอายุในเขต
พ้ืนที่ เทศบาล 

100 1147 1134 98.87 การพัฒนาในอนาคต  

3 15. ร๎อยละของผู๎สูงอายุที่เข๎ารํวม
กิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการทาง
สังคม/โรงเรียนผู๎สูงอายุ ท่ี เทศบาล ให๎
การสนับสนุน 

50 30 300 1000 ผํานคําเปูาหมายข้ันต่ า  

  
ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้พิการ 

3 16. ร๎อยละของผู๎พิการที่ได๎รับการข้ึน
ทะเบียนตาม พ.ร.บ. สํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
ได๎รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
จาก เทศบาล 

100 306 306 100 เทํากับคําเปูาหมาย  

3 17. ร๎อยละของผู๎พิการยากไร๎ที่อยํูใน
ภาวะพ่ึงพิงที่ เทศบาล เข๎าไปชํวยเหลือ
สนับสนุนหรือประสานหนํวยงานที่
เก่ียวข๎องให๎เข๎าไปด าเนินการ 

100 52 30 57.69 การพัฒนาในอนาคต  

  
 
 

/ภารกิจที่... 
 



~ ๕๕ ~ 
 

ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้ติดเชื้อ ผูป้่วยเอดส์ 
3 18. ร๎อยละของผู๎ติดเชื้อ/ผู๎ปุวยเอดส์ที่

ได๎รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 
100 62 62 100 เทํากับคําเปูาหมาย  

  
ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุขมูลฐาน 

3 19. ร๎อยละของสัตว์ได๎รับการส ารวจ ข้ึน
ทะเบียนสัตว์และฉีดวัคซีนสุนัขบ๎าตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ๎าฯ 

100 891 891 100 เทํากับคําเปูาหมาย  

  
ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา  
ภารกิจที่ 11 การพัฒนาการศึกษา 

4 20.ร๎อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เทศบาล ที่ผํานการประเมิน
มาตรฐานของกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถ่ิน 

90 1 1 100 ผํานคําเปูาหมายข้ันต่ า  

4 21. ร๎อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐที่ได๎รับ
อาหารเสริม (นม) ครบถ๎วน 

100 263 263 100 เทํากับคําเปูาหมาย  

4 22. ร๎อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐที่ได๎รับ
อาหารกลางวันที่มีคุณคํา ทางโภชนาการ
ครบถ๎วน 

100 263 263 100 เทํากับคําเปูาหมาย  

4 23. ร๎อยละของเด็กด๎อยโอกาส เด็ก
ยากจนที่ได๎รับการสนับสนุนด๎าน
การศึกษาและด๎านการเงินจาก เทศบาล 
เทียบกับเด็กด๎อยโอกาสเด็กยากจน
ทั้งหมดในพ้ืนที่ 

100 7 7 100 เทํากับคําเปูาหมาย  

  
ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  
ภารกิจที่ 12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5 24. เทศบาล มีการจัดท าแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยประเภทส าคัญที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

1 1 1 100 เทํากับคําเปูาหมาย  

5 25. ร๎อยละของจ านวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ท่ี 
เทศบาล สนับสนุนให๎จัดต้ังข้ึนมีสัดสํวน
ร๎อยละ 2 ตํอประชาชนในพ้ืนที่ 

2 5484 40 0.73 การพัฒนาในอนาคต  

  
 

/ภารกิจที่... 



~ ๕๖ ~ 
 

ภารกิจที่ 13 การจัดการความขัดแย้ง 

5 26. เทศบาล จัดให๎มีศูนย์รับเรื่องราวร๎อง
ทุกข์หรือศูนย์ไกลํเกลี่ยข๎อพิพาทหรือศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชนศูนย์
ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือ
จากชํองทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ท่ี 
เทศบาล จัดให๎มี 

1 1 1 100 เทํากับคําเปูาหมาย  

5 27. ร๎อยละของจ านวนเรื่องราวร๎องทุกข์
ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร๎อง
ทุกข์หรือศูนย์ไกลํเกลี่ยข๎อพิพาทหรือศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชนศูนย์
ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือ
จากชํองทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ท่ี
ได๎รับการให๎ความชํวยเหลือจาก เทศบาล 

80 5 5 100 ผํานคําเปูาหมายข้ันต่ า  

  
ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  
ภารกิจที่ 14 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทอ่งเที่ยว และการลงทุน 

6 28. เทศบาล มีการสนับสนุนงบประมาณ 
หรือสนับสนุน อื่น ๆ ให๎แกํกลุํมอาชีพกลุํม
วิสาหกิจชุมชน กลุํมการทํองเท่ียว ฯลฯ 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด 
เป็นต๎น 

1 1 - - ไมํได๎ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  

6 29. เทศบาล มีโครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับการสํงเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม 
ประมง ปศสุัตว์ หรืออาชีพใหมํ ฯลฯ) 

1 1 - - ไมํได๎ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  

6 30. เทศบาล จัดให๎มีหรือสํงเสริม ศูนย์
แสดงสินค๎าชุมชน ศูนย์จ าหนํายสินค๎า 
ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนน
วัฒนธรรม ตลาดน้ า ตลาดเกํา ฯลฯ  

1 1 - - ไมํได๎ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  

6 31. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล 
เก่ียวกับการพัฒนา หรือฟ้ืนฟูแหลํง
ทํองเท่ียวเสื่อมโทรมให๎มีสภาพที่
เหมาะสมตํอการทํองเท่ียว  

1 1 - - ไมํได๎ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ  

6 32. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือ
กระต๎ุน หรือสํงเสริมการทํองเท่ียว และ
การให๎ความรู๎เก่ียวกับประวัติ ความ
เป็นมาของแหลํงทํองเท่ียว 
 
 
 

 
 

1 1 - - ไมํได๎ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ 

 
 
 
 
 
 

/6...  



~ ๕๗ ~ 
 

6 33. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ใน
การให๎ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดต้ัง
กลุํมอาชีพ กลุํมเกษตรกร หรือกลุํมตําง ๆ 
เพ่ือสํงเสริมอาชีพหรือการสร๎างงาน 

 

1 1 1 100 เทํากับคําเปูาหมาย  
 
 
 
 

6 34. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ใน
การให๎ค าปรึกษาท้ังที่ เทศบาล และ
ชํองทางสื่อออนไลน์ตําง ๆ เกี่ยวกับการ
ขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์หรือการ
สํงเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ 

1 1 - - ไมํมีบริการสาธารณะ  

  
ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
ภารกิจที่ 15 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 35. ร๎อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
ก าจัดอยํางถูกสุขลักษณะ 

90 570 570 100 ผํานคําเปูาหมายข้ันต่ า  

7 36. โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม การก าจัดน้ าเสีย และฝุุน PM 
2.5 

1 1 2 200 ผํานคําเปูาหมายข้ันต่ า  

  
ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
8 37. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ใน

การสํงเสริมหรืออนุรักษศ์ิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท๎องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ๎าน และ
โบราณสถาน 

3 3 6 200 ผํานคําเปูาหมายข้ันต่ า  

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ... 
 



~ ๕๘ ~ 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลต าบล เวียง 

ค าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ความพึงพอใจของประชาชนตํอการพัฒนาหรือการ
บ ารุงรักษาถนนของ เทศบาล  

94 90.38% 10 9.62% 

2. ความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพหรือความ
ปลอดภัยของสะพานที่ดูแลโดย เทศบาล 

95 84.82% 17 15.18% 

3. ความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพหรือความ
เพียงพอของสัญญาณไฟจราจรในเขตทาง เทศบาล 

93 85.32% 16 14.68% 

4. ความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพหรือความ
เพียงพอไฟสํองสวําง ในเขตทาง เทศบาล 

93 83.78% 18 16.22% 

5. ความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาสายทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน้ าใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีได๎รับการดูแลรักษาให๎น้ า
สามารถ ไหลผํานได๎ปกติไมํติดขัด 

82 73.87% 29 26.13% 

6. ความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาแหลํงน้ าสาธารณะ พ้ืนที่พักน้ า หรือแก๎มลิงใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและได๎รับการ
บ ารุงรักษาให๎อยํูในสภาพที่ใช๎งานได๎ปกติ 

86 77.48% 25 22.52% 

7. ความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาระบบสูบน้ า เครื่องสูบน้ า ที่อยํูในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและได๎รับการ
บ ารุงรักษาให๎อยํูในสภาพที่ใช๎งานได๎ปกติ 

97 87.39% 14 12.61% 

8. ความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาคลองสํงน้ าท่ีอยํูในความรับผิดชอบของ เทศบาล 
ที่ช ารุดเสียหายและได๎รับการบ ารุงรักษาให๎อยํูในสภาพที่ใช๎
งานได๎ปกติ 

95 85.59% 16 14.41% 

9. ความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาระบบการผลิตน้ าประปาของ เทศบาล ท่ีช ารุด
เสียหายและได๎รับการบ ารุงรักษาให๎อยํูในสภาพที่ใช๎งานได๎
ปกติ 

95 86.36% 15 13.64% 

ด้านผังเมือง 

10. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการจัดท า หรือ
สนับสนุนการจัดท าผังเมือง เพ่ือให๎มีแผนผัง นโยบาย และ 
ผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการพัฒนา
ท๎องถ่ิน 

99 89.19% 12 10.81% 

11. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการควบคุมการใช๎
ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให๎เป็นไปตามผังเมืองรวม 
(จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 
 
 

95 87.96% 13 12.04% 



~ ๕๙ ~ 
 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
12. ความพึงพอใจของผู๎สูงอายุที่มีปัญหาด๎านสุขภาพ และ
ปุวยติดเตียงตํอการได๎รับการดูแลด๎านสุขภาพจาก เทศบาล 

104 92.04% 9 7.96% 

13. ความพึงพอใจของนักบริบาลชุมชน ท่ี เทศบาล มีการ
สํง เข๎ารํวมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือหนํวยงานที่
เก่ียวข๎อง 

95 87.16% 14 12.84% 

14. ความพึงพอใจของผู๎สูงอายุตํอการได๎รับบริการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุในเขตพ้ืนที่ เทศบาล 

88 95.65% 4 4.35% 

15. ความพึงพอใจของผู๎สูงอายุที่เข๎ารํวมกิจกรรม/ชมรม/
สมาคม/ศูนย์บริการทางสังคม/โรงเรียนผู๎สูงอายุ ท่ี เทศบาล
ให๎การสนับสนุน 

99 89.19% 12 10.81% 

16. ความพึงพอใจของผู๎พิการที่ได๎รับการข้ึนทะเบียนตาม 
พ.ร.บ. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 ที่ได๎รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการจาก 
เทศบาล 

104 92.86% 8 7.14% 

17. ความพึงพอใจของผู๎พิการยากไร๎ที่อยํูในภาวะพ่ึงพิงที่ 
เทศบาล เข๎าไปชํวยเหลือสนับสนุนหรือประสานหนํวยงานที่
เก่ียวข๎องให๎เข๎าไปด าเนินการ 

101 90.18% 11 9.82% 

18. ความพึงพอใจของผู๎ติดเชื้อ/ผู๎ปุวยเอดส์ที่ได๎รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์จาก เทศบาล 

107 95.54% 5 4.46% 

19. ความพึงพอใจของประชาชนในการให๎บริการส ารวจ
สัตว์ ข้ึนทะเบียนสัตว์ และฉีดวัคซีนสุนัขบ๎าตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎าฯ จาก เทศบาล 

101 90.99% 10 9.01% 

ด้านการศึกษา 

20. ความพึงพอใจของเด็กและผู๎ปกครองตํอการให๎บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล ที่ผํานการประเมิน
มาตรฐานของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน 

103 91.15% 10 8.85% 

21. ความพึงพอใจของเด็กและผู๎ปกครองตํอการให๎บริการ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐที่
ได๎รับอาหารเสริม (นม) ครบถ๎วน จาก เทศบาล 

101 87.83% 14 12.17% 

22. ความพึงพอใจของเด็กและผู๎ปกครองตํอการให๎บริการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐที่ได๎รับ
อาหารกลางวันที่มีคุณคําทางโภชนาการครบถ๎วน จาก 
เทศบาล 

98 91.59% 9 8.41% 

23. ความพึงพอใจของเด็กด๎อยโอกาส และเด็กยากจนที่
ได๎รับการสนับสนุนด๎านการศึกษา และด๎านการเงินจาก 
เทศบาล  

97 
 

87.39% 
 

 
14 

 
 

12.61% 
 

 
 
 
 



~ ๖๐ ~ 
 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 

24. ความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพหรือความ
ปลอดภัยในการด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั
ของ เทศบาล 

101 90.18% 11 9.82% 

25. ความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพในการยุติ
เรื่องราวร๎องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร๎องทุกข์ 
หรือศูนย์ไกลํเกลี่ยข๎อพิพาทหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ one stop 
service หรือจากชํองทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ท่ีสํงให๎ 
เทศบาล ด าเนินการ และได๎รับการให๎ความชํวยเหลือจาก 
เทศบาล หรือการสงํตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการตํอ 

102 90.27% 11 9.73% 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน 

26. ความพึงพอใจของประชาชนในการสนับสนุน
งบประมาณ หรือสนับสนุน อื่น ๆ ให๎แกํกลุํมอาชีพ กลุํม
วิสาหกิจชุมชน กลุํมการทํองเท่ียว ฯลฯ เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด ของ เทศบาล 

95 85.59% 16 14.41% 

27. ความพึงพอใจของประชาชนตํอโครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับการสํงเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ 
หรืออาชีพใหมํ ฯลฯ) ท่ี เทศบาล ได๎ด าเนินการ 

95 84.82% 17 15.18% 

28. ความพึงพอใจของประชาชนตํอการจัดให๎มีหรือสงํเสริม 
ศูนย์แสดงสินค๎าชุมชน ศูนย์จ าหนํายสินค๎า ตลาดนัด ตลาด
ชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ า ตลาดเกํา ฯลฯ 
ของ เทศบาล 

83 76.85% 25 23.15% 

29. ความพึงพอใจของประชาชนตํอโครงการ/กิจกรรมของ 
เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟ้ืนฟูแหลํงทํองเท่ียวเสื่อม
โทรมให๎มีสภาพที่เหมาะสมตํอการทํองเท่ียว 

93 83.04% 19 16.96% 

30. ความพึงพอใจของประชาชนตํอโครงการ/กิจกรรมของ 
เทศบาล เพ่ือกระต๎ุน หรือสํงเสริมการทํองเท่ียว และการให๎
ความรู๎เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของแหลํงทํองเท่ียว 

94 83.93% 18 16.07% 

31. ความพึงพอใจของประชาชนในการให๎ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการจัดต้ังกลุํมอาชีพ กลุํมเกษตรกร หรือกลุํมตําง 
ๆ เพ่ือสํงเสริมอาชีพหรือการสร๎างงาน ของ เทศบาล 

98 88.29% 13 11.71% 

32. ความพึงพอใจของประชาชนในการให๎ค าปรึกษาท้ังที่ 
เทศบาล และชํองทางสื่อออนไลน์ตําง ๆ เกี่ยวกับการ ขอ
ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์หรือการสํงเสริมการลงทุนใน
พ้ืนที่ 

97 85.09% 17 14.91% 

 
 
 
 
 
 



~ ๖๑ ~ 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

33. ความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพในการก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะของ เทศบาล 

101 90.99% 10 9.01% 

34. ความพึงพอใจของประชาชนตํอโครงการ/กิจกรรมใน
การอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม การก าจัดน้ าเสีย และฝุุน PM 2.5 ของ 
เทศบาล 

103 91.96% 9 8.04% 

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

35. ความพึงพอใจของประชาชนตํอโครงการ/กิจกรรมของ 
เทศบาล ในการสํงเสริมหรืออนุรักษศ์ิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท๎องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ๎าน และโบราณสถาน 

107 94.69% 6 5.31% 

  
 

 
จึงขอรายงานให๎สภาเทศบาลแหํงนี้ทราบ ดังนี้ครับ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวาระอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนออีกหรือไมํครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี แจ๎งสมาชิกสภาเทศบาล คณะผ๎ูบริหาร ทุกทําน ในวันท่ี 4 กันยายน 2564 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลต าบลเวียง มีก าหนดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ของผ๎ูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ๎างประจ าเทศบาล และพนักงานจ๎างเทศบาลต าบล
เวียง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในวันเสาร์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ณ 
อาคารผ๎ูสูงอายุเทศบาลต าบลเวียง โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 

 เวลา 08.30 น. – 09.00 น. - ลงทะเบียนผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม 
 เวลา 09.00 น. – 09.30 น. - พิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ 
ของผ๎ูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ๎างประจ าเทศบาล 
และพนักงานจ๎างเทศบาลต าบลเวียง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
โดย ดาบต ารวจทองอยู่   ใจดี ต าแหน่ง 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียง 
 
 
 

/เวลา... 



~ ๖๒ ~ 
 

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. อบรมเร่ือง... 
- อ านาจหน๎าท่ีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(เทศบาล) และบทบาทอ านาจหน๎าท่ีของสมาชิกสภา
ท๎องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาล) 

       โดย นายวีระเดช  กันชัย ต าแหน่ง ปลัดองค์การ 
       บริหารส่วนต าบลบ้านมาง  
 
   เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
   เวลา 13.00 น. – 17.00 น. อบรมเร่ือง... 
       - การเสริมสร๎างมาตรฐานทางคุณธรรมและ 

จริยธรรมในองค์กร ให๎มีระดับความโปรํงใสในการ
บริหารงานของหนํวยงาน และการแสดงออกถึง 
ความรับผิดชอบท่ีพึงมีตํอประชาชน ตามกฎเกณฑ์ท่ี
ก าหนด โดยกฎหมาย วําด๎วยพระราชบัญญัติข๎อมูล
ขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
โดย นายวีระเดช  กันชัย ต าแหน่ง ปลัดองค์การ 

       บริหารส่วนต าบลบ้านมาง  
   **หมายเหตุ** - ตารางก าหนดการ อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
     - พักรับประทานอาหารวําง แยกเป็น 2 ชํวง ประกอบด๎วย 
     1. ชํวงเช๎า ระหวํางเวลา 10.30 – 10.45 น.  
     2. ชํวงบําย ระหวํางเวลา 14.30 – 14.45 น. 
     - พักรับประทานอาหารกลางวัน  ระหวํางเวลา 12.00 – 13.00 น. 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวาระอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนออีกหรือไมํครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม   ไมํมี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า กระผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกทํานท่ีเข๎ารํวมประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี ๒  ประจ าปี  ๒๕64  และขอปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ   

 
ปิดประชุม เวลา 13.00 น. 
            ผ๎ูจดบันทึกรายงานการประชุม 

        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 
       นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 
        ส.ต.ท.        ผ๎ูตรวจสอบรายงานการประชุม 

 (ส าราญ  ใจดี) 
เลขานุการสภาเทศบาล 



~ ๖๓ ~ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 

 
 
                              (ลงช่ือ)        (ประธานกรรมการ)       
                                                   (นายศุภชัย  ใจดี)    
                                                  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                               (ลงช่ือ)          (กรรมการ)       
                                                    (นายนิคม  ทํุนใจ)    
                                                   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                                (ลงช่ือ)           (เลขานุการ/กรรมการ)       
                                                   (นายศรีวรรณ  ก๎อนค า)    
                                                     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


