
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕63 

วันจันทร ์ท่ี 25 พฤษภาคม ๒๕63 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

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

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

 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

 

ทอน ใจดี 
           แต่ง เวียงค า 

ทรงพล เวียงค า 
ใย  เมืองมูล 

วิรัตน์ เวียงค า 
ทวน ใจดี 

ยอด  สติราษฎร์ 
ทัตพงศ์ ใจดี 
บุญลือ เย็นใจ 

พิศมรพัชญ์  จับใจนาย 
รัตติยา  อ่อนนวล 
จักรแก้ว อ่อนนวล 

 
 
 

ถาวร  อ่อนนวล 
วิโรจน์ สมณะ 

ทวีศักดิ์  อุ่นตาล 
สาคร  โยธาดี 
สนั่น โยธาดี 
ส าราญ  ใจดี 

นฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
ณัฐชา ขันทะวงค์ 

ชาตรี  นิลค า 
ระพีพรรณ ์  เมืองมูล 
สมเกียรติ ไชยมงคล 
อรัญญา  กันศรีเวียง 
ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 

 
 

 

/เร่ิมประชุม... 



~ ๒ ~ 
 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

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

นายทอน  ใจดี  เรียนนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ประธานสภาเทศบาล นายทอน ใจดี ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง  ขอเปิดการประชุม สภาเทศบาล 
                               ต าบลเวียง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี  ๒๕63 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี – 

 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ                
สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจ าปี  ๒๕63 

 
นายทอน ใจดี จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2     
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี ๒๕63 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีประเด็นท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี  
  
นายทอน ใจดี  หากไม่มี   กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจ าปี ๒๕63 หากสมาชิกสภาเห็นชอบรับรอง 
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจ าปี ๒๕63  

โปรดยกมือครับ 
 
 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ สมัย

แรก ครั้งท่ี 2 ประจ าปี ๒๕63  (จ านวน ๑2 เสียง) 

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

 

/ระเบียบวาระที่  ๔ ...        



~ ๓ ~ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔        ญัตติเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 
 ท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ส่ิงก่อสร้าง 
 
นายทอน ใจดี  ในระเบียบวาระที่ ๔.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 

   ในระเบียบวาระท่ี ๔.1 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อ 
ท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 

  
นายถาวร อ่อนนวล      ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ  
นายกเทศมนตรี  ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ ง

ส่ิงก่อสร้าง 
   กองช่าง 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
งบประมาณในส่วนแผนงานในส่วนของกองช่าง มีไม่เพียงพอส าหรับด าเนินงานในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้การด าเนินงาน ของเทศบาลต าบลเวียง เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ 

   โอนลด 

           1. จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

หมวดเงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑,๔๗๘,๙๔๐ บาท   

(หนึ่งล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) และปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน  

๙๗๒,๐๖๐  (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน)  โอนลดทั้งสิ้น  ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังจากโอนลด  ๗๗๒,๐๖๐ บาท 

(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน)   

            โอนเพิ่ม 

            1.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  ประเภท  ค่าออกแบบ    

ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ส่ิงก่อสร้าง  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๒๐,๐๐๐  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และปัจจุบันคงเหลือ  

๒๐,๐๐๐  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  โอนเพิ่มทั้งสิ้นจ านวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท    

(สองแสนบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  ๒๒๐,๐๐๐  บาท  (สองแสนสองหมื่น

บาทถ้วน)   
/ -การโอนเงิน...

 



~ ๔ ~ 
 

                 
- การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓]  หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ 
๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงขอให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 
 
นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุม

งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 

 โอนเพิ่ม 

        
แผนงานเคหะละชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน

ท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง ซึ่งต้ังไว้
จ านวน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่มท้ังส้ินจ านวน 200,000.-บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม 220,000.-บาท (สองแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นควรให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพิ่ม ในแผนงานเคหะละชุมชน งาน

ไฟฟ้าและถนน ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง ซึ่งต้ังไว้จ านวน 20,000. -บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) โอนเพิ่มท้ังส้ินจ านวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) งบประมาณ
คง เห ลือห ลั ง โ อน เพิ่ ม  220 ,0 00 . -บาท  ( สอ ง แสนสองหมื่ น บาทถ้ วน )                     
ได้โปรดยกมือครับ 

  
ที่ประชุม มีมติให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพิ่ม ในแผนงานเคหะละชุมชน งานไฟฟ้า

และถนน ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง ซึ่งต้ังไว้จ านวน 20,000.-บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) โอนเพิ่มท้ังส้ินจ านวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเพิ่ม 220,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (จ านวน 12 
เสียง) 

 
นายทอน ใจดี  ระเบียบวาระที่ 4.2 ญัตติเร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล และจ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67(8) และมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
/นายทอน ใจดี... 



~ ๕ ~ 
 

นายทอน ใจดี  ระเบียบวาระที่ 4.2 ญัตติเร่ือง ในระเบียบวาระท่ี ๔.2 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
 
นายถาวร  อ่อนนวล ระเบียบวาระที่ 4.2 ญัตติเร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและ 
นายกเทศมนตรี จ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67(8) และมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

2596 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
กองช่าง 

   - ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    กองช่าง 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
เชียงค า ตามโครงการขยายเขตระบบแรงต่ าและไฟสาธารณะ ซึ่งต้ังไว้จ านวน 
160,341.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน) งบประมาณในส่วน
แผนงานในส่วนของกองช่าง มีไม่เพียงพอส าหรับด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามใบแจ้งค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สุสานบ้านคือ หมู่ ท่ี 2 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เป็นเงิน 87,281.91.-บาท และตามใบแจ้งค่าใช้จ่ายงาน
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ไฟสาธารณะบ้านเวียง หมู่ท่ี 6  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
เป็นเงิน 83,544.13.-บาท รวมเป็นเงิน 170,826.04.-บาท จึงมีความจ าเป็น 

   โอนลด 

         1. จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

หมวดค่าตอบแทน  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ซึ่งต้ังไว้

จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน  ๓๐,๐๐๐ 

(สามหมื่นบาทถ้วน)  โอนลดทั้งสิ้น  ๑๐,๕๐๐ บาท  (หนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน)  

งบประมาณคงเหลือหลังจากโอนลด  ๑๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท

ถ้วน)   

          โอนเพิ่ม 

         1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  งบเงินอุดหนุน  ประเภท เงิน

อุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุน กฟภ. เชียงค า)  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑๖๐,๓๔๑  บาท 

(หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน) และปัจจุบันคงเหลือ  ๑๖๐,๓๔๑  บาท 

(หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน)  โอนเพิ่มทั้งสิ้นจ านวน  ๑๐,๕๐๐ บาท 

(หนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  ๑๗๐,๘๔๑  บาท 

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน)   

 

/-ขอความเห็นชอบ 
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 - ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน 
ขอจ่ายเงินอุดหนุนตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบเงิน

อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุน กฟภ.เชียงค า) จ านวน 10,500.-
บาท ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงฉบับปัจจุบัน และหากสภาเห็นชอบแล้วจะได้เสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา 

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ ทวิ ซึ่งก าหนดว่าการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) 
หมายถึง เงินอุดหนุน ต้องได้รับความเห็นชอบของสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติทุกกรณี   

จึงขอให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 
 

นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 4.2 ญัตติเร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและ

จ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67(8) และมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
กองช่าง 

   - ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

 โอนเพิ่ม 

 
1. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบเงินอุดหนุน  ประเภท เงิน
อุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุน กฟภ. เชียงค า)  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑๖๐,๓๔๑  บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน) และปัจจุบันคงเหลือ  ๑๖๐,๓๔๑  บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน)  โอนเพิ่มทั้งสิ้นจ านวน  ๑๐,๕๐๐ บาท 
(หนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  ๑๗๐,๘๔๑  บาท 
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน)   

 - ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน 
ขอจ่ายเงินอุดหนุนตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบเงิน

อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุน กฟภ.เชียงค า) จ านวน 10,500.-
บาท ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงฉบับปัจจุบัน และหากสภาเห็นชอบแล้วจะได้เสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

  
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
 
 
 
 

/นายทอน  ใจดี... 
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นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายและเห็นชอบให้จ่ายเงิน

อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนตาม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบเงิน
อุดหนุน  ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุน กฟภ. เชียงค า)  ซึ่งต้ังไว้จ านวน 
๑๖๐,๓๔๑  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน) และปัจจุบันคงเหลือ  
๑๖๐,๓๔๑  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน)  ขอโอนเพิ่มและขอ
จ่ายเงินอุดหนุน จ านวน  ๑๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเพิ่ม  ๑๗๐,๘๔๑

  
บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน)   

ได้โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายและเห็นชอบให้

จ่ายเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนตาม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและ
ถนน  งบเงินอุดหนุน  ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุน กฟภ. เชียงค า)  
ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑๖๐,๓๔๑  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน) และ
ปัจจุบันคงเหลือ  ๑๖๐,๓๔๑  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน)  
โอนเพิ่มและจ่ายเงินอุดหนุน จ านวน  ๑๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  ๑๗๐,๘๔๑

  
บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยส่ี

สิบเอ็ดบาทถ้วน (จ านวน 12 เสียง) 
 
นายทอน ใจดี  ระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติเร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง  
ประธานสภาเทศบาล  
   ในระเบียบวาระท่ี ๔.3 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อ 

ท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
 
นายถาวร  อ่อนนวล ระเบียบวาระที่ 4.2 ญัตติเร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง ดังนี้ 
นายกเทศมนตรี  4.3.1 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ที่ ๗ (บริเวณนาแม่อุย้ดี – นานาย

ประยูร  เวียงค า) 
ตาม  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลเวียง แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน หมวด ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิง-สาธารณูปโภค หน้า ๙๑ โครงการ ก่อสร้างรางส่ง
น้ า คสล. (บริเวณนาแม่อุ้ยดี – นานายประยูร เวียงค า) บ้านพระนั่งดิน  หมู่ ท่ี ๗ 
งบประมาณต้ังไว้จ านวนท้ังส้ิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) 

ได้ขอแก้ไขรายละเอียดและปริมาณงานของโครงการก่อสร้างเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นท่ี ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

/ข้อความเดิม... 
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   ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ท่ี ๗ (บริเวณนาแม่อุ้ยดี – นานายประยูร  

เวียงค า) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๒๐๒.๐๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนา   
ห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้า ๒๐๗ ล าดับท่ี ๖๘) (กองช่าง) 

   ข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ท่ี ๗ (บริเวณนาแม่อุ้ยดี – นานายประยูร  

เวียงค า) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ความยาวรวม ๑๓๕.๐๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด     (ตามแผนพัฒนา
ห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปล่ียนแปลง ประจ าปี ๒๕๖๓  ฉบับท่ี ๑ หน้าท่ี ๖  
ล าดับท่ี ๖ (กองช่าง) 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3.2 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง 
 

   กองช่าง 

 กองช่างได้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดและแก้ไขแบบแปลนของ
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง 
วงเงินงบประมาณ 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง พื้นท่ีโครงการก่อสร้าง บ้านพระนั่งดิน หมู่ 7 ต าบล
เวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
เปล่ียนแปลง ประจ าปี 2563 (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 8 ล าดับท่ี 8 รายละเอียดดังนี้ 

   ข้อความเดิม 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
แผนงานเคหะและชุมชน งาน-ไฟฟ้าและถนน  หน้า ๙2 ตามแบบแปลน เลขท่ี   
ทต.ว. 15/63 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
เทศบาลต าบลเวียง โดยแบบแปลนหลังคาอาคารเรียน มีพื้นที่เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา
กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม. พื้นที่  360 ตร.ม. และอื่นๆ ทั้ง
โครงการ 

   ขอเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงจากเดิม เป็น 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
แผนงานเคหะและชุมชน งาน-ไฟฟ้าและถนน  หน้า ๙2 ตามแบบแปลน เลขท่ี    
ทต.ว. 15/63 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
เทศบาลต าบลเวียง โดยแบบแปลนหลังคาอาคารเรียน มีพื้นที่เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา
กระเบื้องลอนคู่   ขนาด 50x120x0.5 ซม. พื้นที่  180 ตร.ม. และอื่นๆ ทั้ง
โครงการ 

/ตามระเบียบ... 



~ ๙ ~ 
 

ตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงขอให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 
 
นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล 4.3.1 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ที่ ๗ (บริเวณนาแม่อุย้ดี – นานาย

ประยูร  เวียงค า)  
   ข้อความใหม่ 

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ท่ี ๗ (บริเวณนาแม่อุ้ยดี – นานายประยูร  
เวียงค า) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ความยาวรวม ๑๓๕.๐๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด     (ตามแผนพัฒนา
ห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปล่ียนแปลง ประจ าปี ๒๕๖๓  ฉบับท่ี ๑ หน้าท่ี ๖  
ล าดับท่ี ๖ (กองช่าง)  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นควรให้เทศบาลต าบลเวียงเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. 

หมู่ท่ี ๗ (บริเวณนาแม่อุ้ยดี – นานายประยูร  เวียงค า) โดยให้มี 
   ข้อความใหม่ คือ 

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ท่ี ๗ (บริเวณนาแม่อุ้ยดี – นานายประยูร  
เวียงค า) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๙๐ เมตร ความยาวรวม ๑๓๕.๐๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนา 
ห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปล่ียนแปลง ประจ าปี ๒๕๖๓  ฉบับท่ี ๑ หน้าท่ี ๖  
ล าดับท่ี ๖ (กองช่าง) ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. หมู่ท่ี ๗ (บริเวณนาแม่อุ้ยดี – นานายประยรู  เวียงค า) โดยให้มี 
   ข้อความใหม่ คือ 

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ท่ี ๗ (บริเวณนาแม่อุ้ยดี – นานายประยูร  
เวียงค า) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๙๐ เมตร ความยาวรวม ๑๓๕.๐๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหน  (ตามแผนพัฒนา 
ห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปล่ียนแปลง ประจ าปี ๒๕๖๓  ฉบับท่ี ๑ หน้าท่ี ๖  
ล าดับท่ี ๖ (กองช่าง) ได้โปรดยกมือครับ  (จ านวน 12 เสียง) 

 
 

/นายทอน ใจดี... 



~ ๑๐ ~ 
 

นายทอน ใจดี  จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล 4.3.2 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล

ต าบลเวียง 
   กองช่าง 

   ข้อความเดิม 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  หน้า ๙2 ตามแบบแปลน เลขท่ี    
ทต.ว. 15/63 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
เทศบาลต าบลเวียง โดยแบบแปลนหลังคาอาคารเรียน มีพื้นที่เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา
กระเบื้อง-ลอนคู่   ขนาด 50x120x0.5 เซนติเมตร พื้นที่  360 ตารางเมตร และ
อื่นๆ ทั้งโครงการ 

   ขอเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงจากเดิม เป็น 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  หน้า ๙2 ตามแบบแปลน เลขท่ี     
ทต.ว. 15/63 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
เทศบาลต าบลเวียง โดยแบบแปลนหลังคาอาคารเรียน มีพื้นที่เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา
กระเบื้องลอนคู่   ขนาด 50x120x0.5 เซนติเมตร พื้นที่  180 ตารางเมตร และ
อื่นๆ ทั้งโครงการ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นควรให้เทศบาลต าบลเวียงเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร

เรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง โดย 
   ขอเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงจากเดิม เป็น 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  หน้า ๙2 ตามแบบแปลน เลขท่ี   ทต.ว. 
15/63 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล
ต าบลเวียง โดยแบบแปลนหลังคาอาคารเรียน มีพื้นที่ เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา   
กระเบื้องลอนคู่   ขนาด 50x120x0.5 เซนติเมตร พื้นที่  180 ตารางเมตร และ
อื่นๆ ทั้งโครงการ    ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร

เรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง โดย 
 
 

/ขอเปลี่ยนแปลง... 



~ ๑๑ ~ 
 

   ขอเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงจากเดิม เป็น 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  หน้า ๙2 ตามแบบแปลน เลขท่ี ทต.ว. 15/63 
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง 
โดยแบบแปลนหลังคาอาคารเรียน มีพื้นที่เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคากระเบื้อง-ลอนคู่   
ขนาด 50x120x0.5 เซนติเมตร พื้นที่  180 ตารางเมตร และอื่นๆ ทั้งโครงการ         
(จ านวน 12 เสียง) 

 
   ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
 
นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 
 
นายทอน  ใจดี  ขอความอนุเคราะห์กองช่างเข้าไปประมาณการและส ารวจพื้นท่ีวัดคือ หมู่ท่ี 2 ต าบลเวียง 
ประธานสภาเทศบาล เพื่อส่งให้กับเจ้าคณะอ าเภอเชียงค า เพื่อท าการผูกพัทธสีมา วัดคือ ขอเชิญนายแต่ง 

เวียงค า รองประธานสภา ช้ีแจงเพิ่มเติมครับ 
 
นายแต่ง  เวียงค า พัทธสีมา วัดคือ ท าการขอมาหลายปีแล้ว เพราะพื้นท่ีไม่พอในการก่อสร้าง จึงขอ   
รองประธานสภาเทศบาล ความอนุเคราะห์ช่างเข้าไปส ารวจพื้นท่ีครับ 
 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
นายทัศพงษ์  ใจดี เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมขอน าเรียนเรื่อง 
สมาชิกสภา โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า และท่อเหล่ียม บ้านปี้หมู่ 1 และ บ้านปี้ หมู่
10 ด าเนินการถึงขั้นตอนไหนครับ เพราะใกล้จะเข้าฤดูฝนแล้ว เกรงว่าจะท าการ
ก่อสร้างยากเพราะหน้างานท่ีท าเป็นร่องน้ าผ่าน 

 
นายทอน  ใจดี  ขอเชิญ นายวิโรจน์  สมณะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียง ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
    
นายวิโรจน์ สมณะ      โครงการรางระบายและและท่อเหล่ียม บ้านปี้หมู่ 1 และบ้านปี้ หมู่ 2 อยู่ในขั้น 
รองนายกเทศมนตรี     ตอนของงานพัสดุครับ 
 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 

/ที่ประชุม... 



~ ๑๒ ~ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕63 และขอปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ 
 
ปิดประชุม   เวลา 11.30 น. 

 
 

        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 
          นักจัดการงานท่ัวไป/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

           (นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์) 
     เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  26  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕63 

 
 

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


