
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจ าปี ๒๕64 

วันอังคารท่ี 18 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

นายวิรัตน์  เวียงค า 
นางรัตติยา  อ่อนนวล 
นายศรีวรรณ  ก้อนค า 
นายนิคม  ทุ่นใจ 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย
นายประเสริฐ  ศรีค า 
นายเจตร  ประกาสิทธิ์ 
นางยอด  สติราษฎร์ 
นายวีระ  วงศ์ใหญ ่
นายศุภชัย  ใจดี 
นายสะอาด  ธิต๊ะยา 
นายบรรจง  ประกาสิทธิ์ 
ส.ต.ท.ส 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 
นางนิตยา  เชียงแสน 
นางสาวณัฐภรณ์  เงินค า 
นางสาววรัชยา อุปธิ 

 

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

 
 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

วิรัตน์  เวียงค า 
รัตติยา  อ่อนนวล 
ศรีวรรณ  ก้อนค า 
นิคม  ทุ่นใจ 
พิศมรพัชญ์  จับใจนายนาย
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 
นิตยา  เชียงแสน 
ณัฐภรณ์  เงินค า 
วรัชยา อุปธิ 
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17 
18 

นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
นายชุติพนธ์  กล่ินหอม 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยก านันต าบลเวียง 

ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
ชุติพนธ์  กล่ินหอม 

 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้า
ห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงทราบว่า  สมาชิกสภาเทศบาล  
จ านวน  ๑2  คน  มาครบองค์ประชุมแล้ว 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า เรียนนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ประธานสภาเทศบาล นายวิรัตน์  เวียงค า ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง  ขอเปิดการประชุม สภาเทศบาล 
                               ต าบลเวียง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2  ประจ าปี  ๒๕64 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี – 

 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ                
สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี  ๒๕64 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี ๒๕64 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีประเด็นท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี  
  
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มี  กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕64 หากสมาชิกสภาเห็นชอบรับรอง 
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2564 โปรดยกมือครับ 
 
 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ           

สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕64   
- เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
- งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

 

นายวิรัตน์  เวียงค า       ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม(ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีกระทู้ถามหรือไม่  ขอเชิญครับ 
 

/ทีป่ระชุม... 
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ทีป่ระชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระที่  ๔    ญัตติเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  ญัตติเ ร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวาระที่ ๔.1 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
  
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี       ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ญัตติเร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง   
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลต าบล
เวียง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ขออนุมัติด าเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงค า
ช้ีแจง จ านวนท้ังส้ิน ๗ โครงการ เนื่องจากปริมาณงานในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ตรงตามประมาณการท่ีได้เสนอไปก่อนหน้านั้น 

 

  ในการนี้จึงขอแก้ไขรายละเอียดและปริมาณงานของโครงการก่อสร้างเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้และเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นท่ี ตามรายละเอียด ดังนี้ 
กองช่าง 

4.1.1 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณข้างฮ่องแหลง) บ้านล้า 
หมู่ที่ ๔ 
ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณข้างฮ่องแหลง) บ้านล้า หมู่ท่ี ๔ ขนาด
กว้างภายใน  ๐.๙๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียด  ตาม
แบบแปลนของเทศบาล ต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๘๕ 
ล าดับท่ี ๑๘) (กองช่าง) 
ข้อความใหม่ 

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณข้างฮ่องแหลง) บ้านล้า หมู่ท่ี ๔ ขนาด
กว้างภายใน ๐.๙๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียด ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๘๕ 
ล าดับท่ี ๑๘) (กองช่าง) 

 
 
 

/4.1.2 โครงการก่อสร้าง... 
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4.1.2 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู  (บริเวณนานางแผ่น –             

นานายสมัย ดะนัย) บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ ๗ 
ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณนานางแผ่น – นานายสมัย ดะนัย) บ้าน
พระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗  ขนาดกว้างภายใน ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๖๕ เมตร ความยาวรวม ๖๕.๐๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๑๖ ล าดับท่ี ๔๒) (กองช่าง) 
ข้อความใหม่ 

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณนานางแผ่น – นานายสมัย ดะนัย)     
บ้านพระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗  ขนาดกว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๖๕ เมตร ความยาวรวม 
๖๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๑๖ ล าดับท่ี ๔๒) (กองช่าง) 

 
4.1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ออกสู่พื้นทีก่ารเกษตร (บริเวณนานายอาคม ดี

ปัญญา – นานายมานะ จรอ า) บ้านทราย หมู่ที่ ๓ 
ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ออกสู่พื้นท่ีการเกษตร (บริเวณนานายอาคม ดีปัญญา –     
นานายมานะ จรอ า) บ้านทราย หมู่ ท่ี ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา    
๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๕๒ ล าดับท่ี ๗) (กองช่าง) 
ข้อความใหม่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ออกสู่พื้นท่ีการเกษตร (บริเวณนานายอาคม ดีปัญญา – นา
นายมานะ จรอ า) บ้านทราย หมู่ท่ี ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี           
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๕๒ ล าดับท่ี ๗) (กองช่าง) 

 
4.1.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ บุญโย

ประการ – สามแยกหน้าบ้านนายมนสั โยธาดี) บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๘ 
ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ บุญโยประการ 
– สามแยกหน้าบ้านนายมนัส โยธาดี) บ้านดอนไชย หมู่ท่ี ๘ ขนาดกว้างภายใน ๐.๗๐ เมตร ลึก
เฉล่ีย ๐.๖๕ เมตร ความยาวรวม ๑๐๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  
ต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๙๖ ล าดับท่ี ๔๓)     
(กองช่าง) 

 
 
 

/ข้อความใหม่ ... 



~ ๕ ~ 
 

ข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ บุญโยประการ – 

สามแยกหน้าบ้านนายมนัส โยธาดี) บ้านดอนไชย หมู่ท่ี ๘ ขนาดกว้างภายใน ๐.๗๐ เมตร   ลึก
เฉล่ีย ๐.๖๕ เมตร ความยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
เวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๙๖ ล าดับท่ี ๔๓) (กองช่าง) 

4.1.5 โครงการวางท่อ คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายสวัสด์ิ  กลิ่นหอม  - ข้างบ้านนาย
ส าราญ ทองทา) บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๙ 

ข้อความเดิม 
โครงการวางท่อ คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายสวัสด์ิ  กล่ินหอม  - ข้างบ้านนายส าราญ    

ทองทา) บ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ช้ัน ๓  ความยาวรวม
พร้อมบ่อพัก ๑๔๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด       
(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๒๐๓ ล าดับท่ี ๕๕) (กองช่าง) 
ข้อความใหม่ 

โครงการวางท่อ คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายสวัสด์ิ  กล่ินหอม  - ข้างบ้านนายส าราญ    
ทองทา) บ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ช้ัน ๓  ความยาวรวม
พร้อมบ่อพัก ๑๔๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด        
(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๒๐๓ ล าดับท่ี ๕๕) (กองช่าง) 

 
4.1.6 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณนานายสมบัติ  ลอยเจริญ –          

นานายสว่าง เมืองมูล) บ้านไชยพรม หมู่ที่ ๕ 
ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณนานายสมบัติ  ลอยเจริญ – นานายสว่าง     
เมืองมูล) บ้านไชยพรม หมู่ ท่ี ๕ ขนาดสูงเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๖๕ หน้า ๑๘๙ ล าดับท่ี ๒๘) (กองช่าง) 
ข้อความใหม่ 

โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณนานายสมบัติ  ลอยเจริญ – นานายสว่าง     
เมืองมูล) บ้านไชยพรม หมู่ ท่ี ๕ ขนาดสูงเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔๐.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๖๕ หน้า ๑๘๙ ล าดับท่ี ๒๘) (กองช่าง) 

 
4.1.7 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม)  บ้านคือ      

หมู่ที่ ๒ 
ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างพนงักันดิน คสล. (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) บ้านคือ หมู่ท่ี ๒ ขนาด
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด 
(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๘๑ ล าดับท่ี ๑๑) (กองช่าง) 

 
/ข้อความใหม่ ... 



~ ๖ ~ 
 

ข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างพนงักันดิน คสล. (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) บ้านคือ หมู่ท่ี ๒ ขนาด

ยาว ๖๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด 
(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๘๑ ล าดับท่ี ๑๑) (กองช่าง) 

ตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลเวียงแห่งนี้พิจารณาด้วยครับ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า ซึ่งในญัตติเพื่อพิจารณา กระผมขอพิจารณา ทีละรายการเพื่อท่ีจะได้ลงมติทีละ 
ประธานสภาเทศบาล     รายการ ดังนี้ครับ 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล     กองช่าง 

4.1.1 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณข้างฮ่องแหลง) บ้านล้า 
หมู่ที่ ๔ 

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณข้างฮ่องแหลง) บ้านล้า  หมู่ท่ี ๔ 
ขนาดกว้างภายใน ๐.๙๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี           
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๘๕ ล าดับท่ี ๑๘) (กองช่าง) 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไมค่รับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณ

ข้างฮ่องแหลง) บ้านล้า หมู่ท่ี ๔ ขนาดกว้างภายใน ๐.๙๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๘๐ เมตร ความยาว
รวม ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนา
ห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๘๕ ล าดับท่ี ๑๘) (กองช่าง) ได้โปรดยกมือครับ 

 
 
 
 
 

/ที่ประชุม... 
 
 



~ ๗ ~ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 
คสล. รูปตัวยู (บริเวณข้างฮ่องแหลง) บ้านล้า หมู่ ท่ี ๔ ขนาดกว้างภายใน ๐.๙๐ เมตร        
ลึกเฉล่ีย ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๘๕ ล าดับท่ี ๑๘)   
(กองช่าง)  
- เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
- งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล      4.1.2 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณนานางแผ่น – นานาย

สมัย ดะนัย) บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ ๗ 
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณนานางแผ่น – นานายสมัย ดะนัย)    

บ้านพระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗  ขนาดกว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๖๕ เมตร ความยาวรวม 
๖๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๑๖ ล าดับท่ี ๔๒) (กองช่าง) 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไมค่รับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณ

นานางแผ่น – นานายสมัย ดะนัย)  บ้านพระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗  ขนาดกว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร    
ลึกเฉล่ีย ๐.๖๕ เมตร ความยาวรวม ๖๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
เวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๑๖ ล าดับท่ี ๔๒) (กองช่าง)      
ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. รูปตัวยู (บริเวณนานางแผ่น – นานายสมัย ดะนัย)  บ้านพระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗ ขนาด
กว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๖๕ เมตร ความยาวรวม ๖๕.๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ 
หน้า ๑๑๖ ล าดับท่ี ๔๒) (กองช่าง) 
- เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
- งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๘ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล      4.1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ออกสู่พื้นทีก่ารเกษตร (บริเวณนานายอาคม     

ดีปัญญา – นานายมานะ จรอ า) บ้านทราย หมู่ที่ ๓ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ออกสู่พื้นท่ีการเกษตร (บริเวณนานายอาคม ดีปัญญา –   

นานายมานะ จรอ า) บ้านทราย หมู่ท่ี ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร    
หนา ๐ .๑๕ เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด               
(ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๕๒ ล าดับท่ี ๗) (กองช่าง) 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ออกสู่พื้นท่ี

การเกษตร (บริเวณนานายอาคม ดีปัญญา – นานายมานะ จรอ า) บ้านทราย หมู่ ท่ี ๓     
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร    หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๕๒ 
ล าดับท่ี ๗) (กองช่าง)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ออกสู่พื้นท่ีการเกษตร (บริเวณนานายอาคม ดีปัญญา –   นานายมานะ จรอ า) บ้านทราย   
หมู่ท่ี ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร    หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕     
หน้า ๑๕๒ ล าดับท่ี ๗) (กองช่าง)  
- เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง       
- งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล      4.1.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ 

บุญโยประการ – สามแยกหน้าบ้านนายมนัส โยธาดี) บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๘ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ บุญโยประการ 

– สามแยกหน้าบ้านนายมนัส โยธาดี) บ้านดอนไชย หมู่ท่ี ๘ ขนาดกว้างภายใน ๐.๗๐ เมตร 
ลึกเฉล่ีย ๐.๖๕ เมตร ความยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๙๖ ล าดับ     
ท่ี ๔๓) (กองช่าง) 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
 

/ที่ประชุม... 



~ ๙ ~ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณ

หน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ บุญโยประการ – สามแยกหน้าบ้านนายมนัส โยธาดี) บ้านดอนไชย 
หมู่ท่ี ๘ ขนาดกว้างภายใน ๐.๗๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๖๕ เมตร ความยาวรวม ๑๐๐.๐๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี    
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๙๖ ล าดับท่ี ๔๓) (กองช่าง)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ บุญโยประการ – สามแยกหน้าบ้านนายมนัส โยธา
ดี) บ้านดอนไชย หมู่ท่ี ๘ ขนาดกว้างภายใน ๐.๗๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๖๕ เมตร ความยาว
รวม ๑๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตาม
แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๙๖ ล าดับท่ี ๔๓) (กองช่าง)  
- เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
- งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล      4.1.5 โครงการวางท่อ คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายสวัสด์ิ  กลิ่นหอม  - ข้างบ้าน

นายส าราญ ทองทา) บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๙ 
โครงการวางท่อ คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายสวัสด์ิ  กล่ินหอม  - ข้างบ้านนายส าราญ 

ทองทา) บ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ช้ัน ๓  ความยาว
รวมพร้อมบ่อพัก ๑๔๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียง
ก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๒๐๓ ล าดับท่ี ๕๕) (กองช่าง) 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการวางท่อ คสล. (บริเวณหน้าบ้านนาย

สวัสด์ิ  กล่ินหอม  - ข้างบ้านนายส าราญ ทองทา)       บ้านดอนแก้ว หมู่ ท่ี ๙ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ช้ัน ๓  ความยาวรวมพร้อมบ่อพัก ๑๔๕.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๒๐๓ ล าดับท่ี ๕๕) (กองช่าง)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
 
 

/ที่ประชุม... 



~ ๑๐ ~ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหเ้ทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการวางท่อ คสล. (บริเวณ
หน้าบ้านนายสวัสด์ิ  กล่ินหอม  - ข้างบ้านนายส าราญ ทองทา) บ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ช้ัน ๓  ความยาวรวมพร้อมบ่อพัก ๑๔๕.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี          
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๒๐๓ ล าดับท่ี ๕๕) (กองช่าง)   
- เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง             
- ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
- งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล      4.1.6 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณนานายสมบัติ  ลอยเจริญ –      

นานายสว่าง เมืองมูล) บ้านไชยพรม หมู่ที่ ๕ 
โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณนานายสมบัติ  ลอยเจริญ – นานายสว่าง  

เมืองมูล) บ้านไชยพรม หมู่ ท่ี ๕ ขนาดสูงเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔๐.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๖๕ หน้า ๑๘๙ ล าดับท่ี ๒๘) (กองช่าง) 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไมค่รับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณ   

นานายสมบัติ  ลอยเจริญ – นานายสว่าง  เมืองมูล) บ้านไชยพรม หมู่ท่ี ๕ ขนาดสูงเฉล่ีย 
๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
เวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๘๙ ล าดับท่ี ๒๘) (กองช่าง) 
ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 

คสล. (บริเวณ   นานายสมบัติ  ลอยเจริญ – นานายสว่าง  เมืองมูล) บ้านไชยพรม หมู่ท่ี ๕ 
ขนาดสูงเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๘๙ ล าดับท่ี 
๒๘) (กองช่าง)   
- เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
- งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๑๑ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล      4.1.7 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม)บ้านคือ   

หมู่ที่ ๒ 
โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) บ้านคือ หมู่ ท่ี ๒ 

ขนาดยาว ๖๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
เวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๘๑ ล าดับท่ี ๑๑) (กองช่าง) 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไมค่รับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณ

หน้าวัดสันคืองาม) บ้านคือ หมู่ท่ี ๒ ขนาดยาว ๖๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ 
หน้า ๑๘๑ ล าดับท่ี ๑๑) (กองช่าง)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 

คสล. (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) บ้านคือ หมู่ท่ี ๒ ขนาดยาว ๖๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (ตามแผนพัฒนาห้าปี           
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ หน้า ๑๘๑ ล าดับท่ี ๑๑) (กองช่าง)    
- เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง      
- ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
- งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.2 ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวาระท่ี 4.2 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณขอเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
 
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี ระเบียบวาระที่  4.2    ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี  กองช่าง  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ต้ัง
รายการใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองช่าง เทศบาลต าบลเวียง ไว้แล้วนั้น ด้วยงบประมาณในส่วน
แผนงานต่าง ๆ ของกองช่าง  มีไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพื่อให้การด าเนินงาน ของ เทศบาลต าบลเวียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงเห็นควร 

 
 

/โอนลด... 



~ ๑๒ ~ 
 

   โอนลด 
          1. จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
เงินเดือน ประเภท  เงินเดือนพนักงาน ซึ่งต้ังไว้จ านวน  ๑,๖๒๓,๖๖๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสน
สองหมื่นสามพัน-หกร้อยหกสิบบาทถ้วน)  และปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน  ๑,๐๓๖,๑๘๐ (หนึ่ง
ล้านสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท-ถ้วน)  โอนลดทั้งสิ้น  ๑๗๑,๘๐๐  บาท        
(หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)   งบประมาณคงเหลือหลังจากโอนลด 
๘๖๔,๓๘๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นส่ีพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   

                               โอนเพิ่ม 
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดิน
และ ส่ิงก่อสร้ า ง   ประ เภทค่าก่ อสร้ าง ส่ิ งสาธารณูปโภค  จ านวน ๑๒ โครงการ                
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
             ๑. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณข้างฮ่องแหลง) บ้านล้า หมู่ท่ี  
๔ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๕,๔๐๐  บาท (สามหมื่นห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่ม
จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๗,๔๐๐ บาท 
(สามหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  
              ๒. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณนานางแผ่น –  นานายสมัย 
ดะนัย) บ้าน พระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗  งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๑๒๐,๕๐๐  บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นห้าร้อย บาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน  ๗,๗๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๒๘,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)  
               ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ออกสู่พื้นท่ีการเกษตร (บริเวณนานายอาคม      
ดีปัญญา – นานายมานะ จรอ า) บ้านทราย  หมู่ท่ี  ๓ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๓๑,๓๐๐  
บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๘,๗๐๐ บาท        
(แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนส่ีหมื่น
บาทถ้วน)  
               ๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์  บุญโย
ประการ – สามแยกหน้าบ้านนายมนัส  โยธาดี) บ้าน ดอนไชย  หมู่ท่ี  ๘ งบประมาณต้ังไว้
จ านวน  ๓๒๐,๐๐๐  บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๓๔,๘๐๐ บาท 
(สามหม่ืนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๕๔,๘๐๐ บาท (สามแสน
ห้าหมื่นส่ีพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
             ๕. โครงการวางท่อ คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายสวัสด์ิ กล่ินหอม – ข้างบ้านนาย
ส าราญ  ทองทา) บ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๒๕๗,๒๐๐ บาท (สองแสน
ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๒๒,๗๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๗๙,๙๐๐ บาท   (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน)  
 
 
 

/๖. โครงการ... 



~ ๑๓ ~ 
 

              ๖. โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) บ้านคือ  หมู่ท่ี  
๒ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๓๐,๐๐๐  บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน 
๑๔,๒๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันสอง-ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๔๔,๒๐๐ 
บาท (สามแสนส่ีหมื่นส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน)  
               ๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณบ้านนายค าบง   สุวรรณภาพ – 
บ้านนายสน บุญนาค) บ้านล้า  หมู่ท่ี  ๔ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๒๓๘,๒๐๐ บาท (สอง
แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๒๖,๑๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๖๔,๓๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นส่ีพัน
สามร้อยบาทถ้วน)  
                ๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้านนางอ่อนแก้ว – บ้าน
นางปราณี) บ้านเวียง  หมู่ท่ี  ๖ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๐๖,๘๐๐  บาท (สามแสนหกพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๓๒,๑๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๓๘,๙๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
                 ๙. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัววี (บริเวณทุ่งหลวง – นานายพรม) 
บ้านปี้  หมู่ท่ี  ๑ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๖๔,๐๐๐  บาท (หกหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) โอนเพิ่ม
จ านวน ๓,๑๐๐ บาท (สามพันหนึ่ง-ร้อยบาทถ้วน งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๗,๑๐๐ 
บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
                 ๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (บริเวณหน้าบ้านนายทวน  ใ จดี –       
ข้างบ้านนายเพิ่มศักด์ิ  ทองทา) บ้านปี้  หมู่ท่ี  ๑๐ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๑๑๐,๗๐๐  
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๑๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่ง
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๒๒,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสอง
พันสามร้อยบาทถ้วน)  
                  ๑๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. ชนิดช่องทางเดียว (บริเวณนา   
นางจันทร์ดี  แจ้งสว่าง) บ้านปี้ หมู่ ท่ี ๑ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๑๔๙ ,๔๐๐  บาท        
(หนึ่งแสนส่ีหมื่นเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๔,๔๐๐ บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๕๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสาม-พันแปดร้อยบาทถ้วน)  
                  ๑๒. โครงการก่อสร้างฝาย คสล. (บริเวณนานายชาญชัย  ศรีค า) บ้านล้า     
หมู่ท่ี  ๔ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน 
๔,๔๐๐ บาท (สี่พันสี่ร้อย  บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๔,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่น
ส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  
             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีวิธีการงบประมาณของ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

                                           จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลเวียงแห่งนี้พิจารณาด้วยครับ 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 
 



~ ๑๔ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล กองช่าง  
                               โอนเพิ่ม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  จ านวน ๑๒ โครงการ ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 
  4.2.1 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณข้างฮ่องแหลง) บ้านล้า   
หมู่ท่ี  ๔ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๕,๔๐๐  บาท (สามหมื่นห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่ม
จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๗,๔๐๐ บาท 
(สามหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไมค่รับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล     ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางส่ง

น้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณข้างฮ่องแหลง) บ้านล้า หมู่ท่ี ๔ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๕,๔๐๐  
บาท (สามหมื่นห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน  ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๗,๔๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อยบาทถ้วน) ได้โปรด      
ยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณข้างฮ่องแหลง) บ้านล้า หมู่ท่ี ๔ งบประมาณต้ังไว้
จ านวน  ๓๕,๔๐๐  บาท (สามหมื่นห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน  ๒,๐๐๐ บาท 
(สองพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๗,๔๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อยบาท
ถ้วน)    
- เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
- งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   4.2.2 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณนานางแผ่น – นานายสมัย 

ดะนัย) บ้าน พระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗  งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๑๒๐,๕๐๐  บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นห้าร้อย บาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน  ๗,๗๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๒๘,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)  

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไมค่รับ เชิญครับ 
 
 

/ที่ประชุม... 



~ ๑๕ ~ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างราง   

ส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณนานางแผ่น – นานายสมัย ดะนัย) บ้าน พระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗  
งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๑๒๐,๕๐๐  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อย บาทถ้วน) โอนเพิ่ม
จ านวน  ๗,๗๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๒๘,๒๐๐ 
บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ

ก่อสร้างราง   ส่งน้ า คสล. รูปตัวยู (บริเวณนานางแผ่น – นานายสมัย ดะนัย) บ้าน พระนั่ง
ดิน หมู่ท่ี ๗  งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๑๒๐,๕๐๐  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อย บาท
ถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน  ๗,๗๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน ๑๒๘,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)   
- เห็นชอบ จ านวน   11 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
- งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   4.2.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ออกสู่พื้นท่ีการเกษตร (บริเวณนานายอาคม    

ดีปัญญา – นานายมานะ จรอ า) บ้านทราย  หมู่ท่ี  ๓ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๓๑,๓๐๐  
บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๘,๗๐๐ บาท (แปดพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน)  

   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ออกสู่พื้นท่ีการเกษตร (บริเวณนานายอาคม    ดีปัญญา – นานายมานะ จรอ า)      
บ้านทราย  หมู่ท่ี  ๓ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๓๑,๓๐๐  บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
สามร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๘,๗๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
 
 
 

/ที่ประชุม... 



~ ๑๖ ~ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ออกสู่พื้นท่ีการเกษตร (บริเวณนานายอาคม    ดีปัญญา – นานายมานะ 
จรอ า) บ้านทราย  หมู่ท่ี  ๓ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๓๑,๓๐๐  บาท (สามแสนสามหมื่น
หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๘,๗๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน)  
- เห็นชอบ จ านวน  11 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
- งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   4.2.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์  บุญโย

ประการ – สามแยกหน้าบ้านนายมนัส  โยธาดี) บ้าน ดอนไชย  หมู่ท่ี  ๘ งบประมาณต้ังไว้
จ านวน  ๓๒๐,๐๐๐  บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๓๔,๘๐๐ บาท 
(สามหม่ืนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๕๔,๘๐๐ บาท (สามแสน
ห้าหมื่นส่ีพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์  บุญโยประการ – สามแยกหน้าบ้านนายมนัส  
โยธาดี) บ้าน ดอนไชย  หมู่ท่ี  ๘ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๒๐,๐๐๐  บาท (สามแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๓๔,๘๐๐ บาท (สามหม่ืนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๕๔,๘๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นส่ีพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

   ได้โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์  บุญโยประการ – สามแยกหน้า
บ้านนายมนัส  โยธาดี) บ้าน ดอนไชย  หมู่ท่ี  ๘ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๓๔,๘๐๐ บาท (สามหม่ืนสี่พันแปดร้อยบาท
ถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๕๔ ,๘๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นส่ีพันแปดร้อย       
บาทถ้วน)   

  - เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  
  - ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
  - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๑๗ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   4.2.5 โครงการวางท่อ คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายสวัสด์ิ กล่ินหอม –  ข้างบ้านนาย

ส าราญ  ทองทา) บ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๒๕๗,๒๐๐ บาท (สองแสน
ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๒๒,๗๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๗๙,๙๐๐ บาท   (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) 

   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล     ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการวางท่อ คสล. 

(บริเวณหน้าบ้านนายสวัสด์ิ กล่ินหอม –  ข้างบ้านนายส าราญ  ทองทา) บ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี 
๙ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๒๕๗,๒๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
โอนเพิ่มจ านวน ๒๒,๗๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน ๒๗๙,๙๐๐ บาท   (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ

วางท่อ คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายสวัสด์ิ กล่ินหอม –  ข้างบ้านนายส าราญ  ทองทา) บ้าน
ดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๒๕๗,๒๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๒๒,๗๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๗๙,๙๐๐ บาท   (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

   - เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  
  - ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
  - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   4.2.6 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) บ้านคือ       

หมู่ท่ี  ๒ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๓๐,๐๐๐  บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่ม
จ านวน ๑๔,๒๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันสอง-ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๓๔๔,๒๐๐ บาท (สามแสนส่ีหมื่นส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน)  

   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 
 



~ ๑๘ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล     ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างพนังกัน

ดิน คสล. (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) บ้านคือ หมู่ท่ี  ๒ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๓๐,๐๐๐  
บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๑๔,๒๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันสองร้อย
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๔๔,๒๐๐ บาท (สามแสนส่ีหมื่นส่ีพันสองร้อย   
บาทถ้วน)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ

ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) บ้านคือ หมู่ท่ี  ๒ งบประมาณต้ังไว้
จ านวน  ๓๓๐,๐๐๐  บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๑๔,๒๐๐ บาท 
(หนึ่งหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๔๔,๒๐๐ บาท (สามแสน
ส่ีหมื่นส่ีพันสองร้อย   บาทถ้วน)  

  - เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  
  - ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
  - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   4.2.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณบ้านนายค าบง   สุวรรณภาพ – 

บ้านนายสน บุญนาค) บ้านล้า  หมู่ท่ี  ๔ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๒๓๘,๒๐๐ บาท (สอง
แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๒๖,๑๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๖๔,๓๐๐ บาท   (สองแสนหกหมื่นส่ีพัน
สามร้อยบาทถ้วน)  

   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล     ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. (บริเวณบ้านนายค าบง   สุวรรณภาพ – บ้านนายสน บุญนาค) บ้านล้า      
หมู่ท่ี  ๔ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๒๓๘,๒๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาท
ถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๒๖,๑๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลัง โอน  ๒๖๔ ,๓๐๐ บาท   (สองแสนหกหมื่น ส่ีพันสามร้ อยบาทถ้ วน )                 
ได้โปรดยกมือครับ 

 
 
 
 

/ที่ประชุม... 



~ ๑๙ ~ 
 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณบ้านนายค าบง   สุวรรณภาพ – บ้านนายสน บุญนาค) 
บ้านล้า หมู่ท่ี  ๔ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๒๓๘,๒๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๒๖,๑๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๖๔,๓๐๐ บาท   (สองแสนหกหมื่นส่ีพันสามร้อยบาทถ้วน)  

  - เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  
  - ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
  - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   4.2.8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้านนางอ่อนแก้ว –     

บ้านนางปราณี) บ้านเวียง  หมู่ท่ี  ๖ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๐๖,๘๐๐  บาท (สามแสน
หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๓๒,๑๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๓๘,๙๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล     ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้านนางอ่อนแก้ว – บ้านนางปราณี) บ้านเวียง  หมู่ ท่ี  ๖ 
งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๐๖,๘๐๐  บาท (สามแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่ม
จ านวน ๓๒,๑๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๓๓๘,๙๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน้าบ้านนางอ่อนแก้ว – บ้านนางปราณี) บ้านเวียง     
หมู่ท่ี  ๖ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๐๖,๘๐๐  บาท (สามแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)   
โอนเพิ่มจ านวน ๓๒,๑๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน ๓๓๘,๙๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

  - เห็นชอบ จ านวน  11 เสียง  
  - ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
  - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   4.2.9 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัววี (บริเวณทุ่งหลวง – นานายพรม) 

บ้านปี้  หมู่ท่ี  ๑ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๖๔,๐๐๐  บาท (หกหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) โอนเพิ่ม
จ านวน ๓,๑๐๐ บาท (สามพันหนึ่ง-ร้อยบาทถ้วน งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๗,๑๐๐ 
บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่
ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล     ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างราง   

ส่งน้ า คสล. รูปตัววี (บริเวณทุ่งหลวง – นานายพรม) บ้านปี้  หมู่ ท่ี  ๑ งบประมาณต้ังไว้
จ านวน  ๖๔,๐๐๐  บาท (หกหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๓,๑๐๐ บาท (สามพัน
หนึ่ง-ร้อยบาทถ้วน งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๗,๑๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน)   ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัววี (บริเวณทุ่งหลวง – นานายพรม) บ้านปี้   หมู่ ท่ี  ๑ 
งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๖๔,๐๐๐  บาท (หกหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๓,๑๐๐ 
บาท (สามพันหนึ่ง-ร้อยบาทถ้วน งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๗,๑๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ด
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   

  - เห็นชอบ จ านวน  11 เสียง  
  - ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
  - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   4.2.10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (บริเวณหน้าบ้านนายทวน  ใจดี – ข้างบ้าน

นายเพิ่มศักด์ิ  ทองทา) บ้านปี้  หมู่ ท่ี  ๑๐ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๑๑๐,๗๐๐  บาท    
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๑๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหก
ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๒๒,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสาม
ร้อยบาทถ้วน)  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 
 



~ ๒๑ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล     ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า (บริเวณหน้าบ้านนายทวน  ใจดี – ข้างบ้านนายเพิ่มศักด์ิ  ทองทา) บ้านปี้         
หมู่ท่ี  ๑๐ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๑๑๐,๗๐๐  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
โอนเพิ่มจ านวน ๑๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน ๑๒๒,๓๐๐ บาท   (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ า (บริเวณหน้าบ้านนายทวน  ใจดี – ข้างบ้านนายเพิ่มศักด์ิ  ทองทา) 
บ้านปี้  หมู่ท่ี  ๑๐ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๑๑๐,๗๐๐  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๑๑ ,๖๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๒๒,๓๐๐ บาท   (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)    
- เห็นชอบ จ านวน  11 เสียง  

  - ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
  - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   4.2.11 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. ชนิดช่องทางเดียว (บริเวณนานาง

จันทร์ดี  แจ้งสว่าง) บ้านปี้ หมู่ท่ี ๑ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๑๔๙,๔๐๐  บาท (หนึ่งแสน    
ส่ีหมื่นเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๔,๔๐๐ บาท (สี่พันสี่ ร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๕๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสาม- พันแปดร้อยบาทถ้วน)  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล     ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่อลอด

เหล่ียม คสล. ชนิดช่องทางเดียว (บริเวณนานางจันทร์ดี   แจ้งสว่าง) บ้านปี้ หมู่ ท่ี ๑ 
งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๑๔๙,๔๐๐  บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่ม
จ านวน ๔,๔๐๐ บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๕๓,๘๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสาม- พันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้โปรดยกมือครับ 

 
 
 
 
 
 
 

/ที่ประชุม... 



~ ๒๒ ~ 
 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. ชนิดช่องทางเดียว (บริเวณนานางจันทร์ดี   แจ้งสว่าง) บ้านปี้ 
หมู่ท่ี ๑ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๑๔๙,๔๐๐  บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
โอนเพิ่มจ านวน ๔,๔๐๐ บาท (สี่พันสี่ ร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๑๕๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสาม- พันแปดร้อยบาทถ้วน)   

  - เห็นชอบ จ านวน  11 เสียง  
  - ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
  - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   4.2.12 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. (บริเวณนานายชาญชัย  ศรีค า) บ้านล้า       

หมู่ท่ี  ๔ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน 
๔,๔๐๐ บาท (สี่พันสี่ ร้อย  บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๔ ,๔๐๐ บาท        
(ห้าหมื่นส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล     ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างฝาย 

คสล. (บริเวณนานายชาญชัย  ศรีค า) บ้านล้า หมู่ท่ี  ๔ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๕๐,๐๐๐  
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๔,๔๐๐ บาท (สี่พันสี่ร้อย  บาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๕๔,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ

ก่อสร้างฝาย คสล. (บริเวณนานายชาญชัย  ศรีค า) บ้านล้า  หมู่ท่ี  ๔ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  
๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่มจ านวน ๔,๔๐๐ บาท (สี่พันสี่ร้อย  บาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๔,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  

  - เห็นชอบ จ านวน  11 เสียง  
  - ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
  - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติเร่ือง การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวาระท่ี ๔.3 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
 
 

/ด.ต.ทองอยู่  ใจดี... 



~ ๒๓ ~ 
 

ด.ต.ทองอยู่  ใจดี ส านักปลัด 
นายกเทศมนตรี      ตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้มีการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ออก

ประกาศ เรื่อง ก าหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลเวียง 
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 ท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงส้ินสุดลง 
ส่งผลให้คณะกรรมการต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมดวาระลงตามการส้ินสุดสมาชิกภาพสภาเทศบาล 

       ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ดังนี้ 

            1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 1 ข้อ 8 ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ี
สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
             2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (1) สมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
             3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 
มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง เนื่องจากครบวาระการด ารง
ต าแหน่งให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนต าแหน่ง  ท่ีว่างภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันท่ีครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง ในกรณีท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจคัดเลือกได้ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งได้ก่อนส่ีสิบห้าวัน และให้ผู้ได้รับการ
คัดเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่ก่อนวันท่ีผู้ด ารงต าแหน่งเดิมครบวาระ 

             เพื่อให้คณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน เห็นควรให้สภาเทศบาลต าบลเวียง พิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการตามระเบียบ ท้ังนี้การเสนอญัตติไม่ต้องมีการรับรองตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 38 วรรคส่ี “ญัตติท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่
ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง”  

   เทศบาลต าบลเวียงขอให้สภาเทศบาลแห่งนี้พิจารณาการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1. คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 3 คน เพื่อ แต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง  จ านวน 3 คน 

2. คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 3 คน เพื่อแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 3 คน 

 จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลเวียงแห่งนี้พิจารณาด้วยครับ 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๒๔ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง  จ านวน 3 คน มีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ/เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มี จะขอให้สภาเทศบาลแห่งนี้ คัดเลือกคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลเวียง 
ประธานสภาเทศบาล จ านวน 3 คน โดยการเสนอช่ือทีละคน คนท่ี 1 ขอให้มี ผู้รับรองจ านวน 2 คน                

โดยการยกมือครับ 
 
นางยอด  สติราษฎร์ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางยอด  สติราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียง  ขอเสนอช่ือ  นายศรีวรรณ ก้อนค า เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง 
 
นายวีระ  วงศ์ใหญ่ ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายประเสริฐ  ศรีค า ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง คนท่ี 2 ขอให้มีผู้รับรองจ านวน 2 คน 
ประธานสภาเทศบาล โดยการยกมือครับ 
 
นายศรีวรรณ  ก้อนค า เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายศรีวรรณ ก้อนค า  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียง  ขอเสนอช่ือ นายนายศุภชัย  ใจดี เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง 
 
นายนิคม  ทุ่นใจ  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสะอาด  ธิต๊ะยา ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

/ที่ประชุม... 



~ ๒๕ ~ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง คนท่ี 3 ขอให้มีผู้รับรองจ านวน 2 คน 
ประธานสภาเทศบาล โดยการยกมือครับ 
 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนายเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางพิศมรพัชญ์ จับใจนาย  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียง  ขอเสนอช่ือ นายนิคม  ทุ่นใจ  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง 
 
นางยอด  สติราษฎร์ ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายศุภชัย  ใจดี  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มี ให้ถือว่า คนท่ี 1 นายศรีวรรณ ก้อนค า คนท่ี 2 นายนายศุภชัย  ใจดี คนท่ี 3      
ประธานสภาเทศบาล นายนิคม  ทุ่นใจ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงโดยไม่มีการ

ลงคะแนนเลือกแต่อย่างใด 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ต่อไป เป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ประธานสภาเทศบาล ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง 
จ านวน 3 คน  มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ/เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มี จะขอให้สภาเทศบาลแห่งนี้ เสนอช่ือสมาชิกสภา เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 3 คน โดยการเสนอช่ือ   

ทีละคน คนท่ี 1 ขอให้มีผู้รับรองจ านวน 2 คน โดยการยกมือครับ 
นายวีระ  วงศ์ใหญ่ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม  นายวีระ  วงศ์ใหญ่  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียง  ขอเสนอช่ือ นางพิศมรพัชญ์  จับใจได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง 
 
 

/นายศรีวรรณ  ก้อนค า... 



~ ๒๖ ~ 
 

นายศรีวรรณ  ก้อนค า ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นางยอด  สติราษฎร์ ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ต่อไปเป็นการเสนอช่ือสมาชิกสภา เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลต าบล คนท่ี 2 ขอให้มีผู้รับรองจ านวน 2 คน โดยการยกมือครับ 
 
นายประเสริฐ  ศรีค า เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม  นายประเสริฐ  ศรีค า  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียง  ขอเสนอช่ือ นายเจตร ประกาสิทธิ์  ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง 
 
นายนิคม  ทุ่นใจ  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวีระ  วงศ์ใหญ่ ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ต่อไปเป็นการเสนอช่ือสมาชิกสภา เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลต าบล คนท่ี 3 ขอให้มีผู้รับรองจ านวน 2 คน โดยการยกมือครับ 
 
นายศรีวรรณ  ก้อนค า เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม  นายศรีวรรณ ก้อนค า  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียง ขอเสนอช่ือ นางรัตติยา อ่อนนวล  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง 
นายวีระ  วงศ์ใหญ่ ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

/นางยอด  สติราษฎร์... 



~ ๒๗ ~ 
 

นางยอด  สติราษฎร์ ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มี ให้ถือว่า คนท่ี 1 นางพิศมรพัชญ์ จับใจนาย คนท่ี 2 นายเจตร ประกาสิทธิ์ คนท่ี 3      
ประธานสภาเทศบาล นางรัตติยา  อ่อนนวล ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง โดยไม่มีการลงคะแนนเลือกแต่อย่างใด 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4  ญัตติเร่ือง  มอบหมายให้สมาชิกเทศบาลต าบลเวียงเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่เทศบาลต าบลเวียง

  
นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวาระท่ี ๔.4 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
  
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี ระเบียบวาระที่ 4.4  ญัตติเร่ือง  มอบหมายให้สมาชิกเทศบาลต าบลเวียงเป็นคณะกรรมการ 
นายกเทศมนตรี  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่เทศบาลต าบลเวียง 
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ.2561   ประกาศ ณ วันท่ี  13 กันยายน พ.ศ.2561 
และประกาศนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 โดยเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี
เทศบาลต าบลเวียง  จึงได้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามประกาศ ข้อ 12 (3) สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวน 2 คน เป็น
กรรมการ 

     จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลเวียงแห่งนี้พิจารณาด้วยครับ 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี เรื่องค าส่ังมอบหมายให้สมาชิกเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล เวียงเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบล

เวียง
 
จ านวน 2 คน มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ/เชิญครับ 

 
ที่ประชุม ไม่มี 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๒๘ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงเป็นคณะกรรมการกองทุน    
ประธานสภาเทศบาล หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลเวียง โดยการเสนอช่ือทีละคน  
   คนท่ี 1 ขอให้มีผู้รับรองจ านวน 2 คน โดยการยกมือครับ 
 
นายนิคม  ทุ่นใจ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม  นายนิคม  ทุ่นใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียง  ขอเสนอช่ือ นางยอด  สติราษฎร์ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
 สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลเวียง 
 
นางพิศมรพัชญ์ จับใจนายขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายศุภชัย  ใจดี  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ต่อไปเป็นการเสนอช่ือสมาชิกสภา เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
ประธานสภาเทศบาล สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลเวียง  คนท่ี 2 ขอให้มีผู้รับรองจ านวน 2 คน  
   โดยการยกมือครับ 
 
นายวีระ  วงศ์ใหญ่ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม  นายวีระ  วงศ์ใหญ่  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียง  ขอเสนอช่ือ นางรัตติยา อ่อนนวล เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกนั 
 สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลเวียง 
 
นายเจตร  ประกาสิทธิ์ ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายสะอาด  ธิต๊ะยา ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๒๙ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มี ให้ถือว่า คนท่ี 1 นางยอด  สติราษฎร์ คนท่ี 2 นางรัตติยา  อ่อนนวล  
ประธานสภาเทศบาล ได้รับการคัดเลือกเป็นเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นท่ีเทศบาลต าบลเวียง โดยไม่มีการลงคะแนนเลือกแต่อย่างใด 
 

ระเบียบวาระที่ 4.5  ญัตติเร่ือง ขอโอนงบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวาระท่ี ๔.5 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
 
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอโอนงบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
นายกเทศมนตรี  ส านักปลัด 

ตามท่ีเทศบาลต าบลเวียง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ไปแล้ว นั้น 

เนื่องจากปัจจุบัน ส านักปลัด ยังขาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการปฏิบัติงานส าหรับ
ผู้บริหารและพนักงาน และประกอบกับเครื่องมือหรือครุภัณฑ์ได้เกิดการช ารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้หรือน าไปซ่อมแซมแล้วเกิดความไม่คุ้มค่า ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานมา
เป็นเวลานานแล้ว และทางส านักปลัด ได้ด าเนินการส ารวจราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ท่ี
เป็นราคาปัจจุบัน และตามหนังสือ ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวันท่ี  19 ตุลาคม 2561  

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและทันต่อการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จึงขออนุมัติโอนลด – ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้   

                   ขอโอนลด 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น 
ไ ด้แก่  นายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี  ตามอัตรา ท่ีก าหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้  

1.1 เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 28,800.- บาท เป็นเงิน 345,600 
1.2 รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 15,840.-บาท เป็นเงิน 

380,160.-บาท (ส านักปลัด) ท้ัง 2 รายการ งบประมาณคงเหลือก่อนการโอน 413,840.-
บาท ขอโอนลด เป็นเงิน จ านวน 150,000.- บาท 

2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการของนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 
เดือน (ส านักปลัด) งบประมาณคงเหลือก่อนการโอน 691,800.-บาท  

/ขอโอนลด... 



~ ๓๐ ~ 
 

ขอโอนลด เป็นเงิน จ านวน 61,400.- บาท 
รวมขอโอนลด เป็นเงินจ านวน 211,400.- บาท 
 

   ส านักปลัด 

ขอโอนเพิ่มเพือ่ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 56,000 บีทียู            
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตู้ต้ังพื้น ขนาด 56,000 บีทียู จ านวน 

2 เครื่อง ๆ ละ 57,800. -บาท รวมเป็นเงิน 115,600. -บาท ส าหรับใช้ในอาคาร
เอนกประสงค์ (ห้องประชุม) (ส านักปลัด) ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 115,600.- 
บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563 

 
1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน            

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ผู้บริหารระดับสูง แบบมีล้อเลื่อน ปุ่ม
ปรับระดับโยกได้ แกนปรับระดับความสูง -ต่ า  ขาเก ้าอี ้ ผลิตจากอลูมิเนียมขัดเงา  
จ านวน 5 ตัวๆ ละ 5,300.-บาท รวมเป็นเงิน 26,500.-บาท  ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงิน
จ านวน 26,500.- บาท ตามราคาท่ีซื้อในท้องตลาด 

 
1.3 ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ             

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานพับ ชนิดมือบิด จ านวน 3 หลังๆ 
ละ 4,400.- บาท รวมเป็นเงิน 13,200.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ในงานกิจการสภาและ
งานเลือกต้ัง ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 13,200.- บาท ตามราคาท่ีซื้อใน
ท้องตลาด 

 
1.4 ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร บานเล่ือน กระจก ขนาด 5 ฟุต           
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเล่ือน กระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 3 หลังๆ ละ 

4,700.- บาท รวมเป็นเงิน 14,100.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ในงานทะเบียนและบัตรและ
งานธุรการ ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 14,100.- บาท ตามราคาท่ีซื้อในท้องตลาด 

 
1.5 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต             
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,000. - บาท 

รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ในงานธุรการและงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 10,000.- บาท ตามราคาท่ีซื้อในท้องตลาด 

รวม ขอโอนเพิ่ม  179,400.-บาท 
 
 
 

/2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป... 



~ ๓๑ ~ 
 

2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

2.1 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์         
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 

เครื่อง ราคา 17,000.- บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ส าหรับผู้บริหาร ขออนุมัติโอนเพิ่ม เปน็
เงินจ านวน 17,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จานวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 

จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จานวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 

(1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 
2.2 ค่าจัดซื้อค่าเครื่องพิมพ์         

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (multifuntion) แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์   Ink Tank Printer จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500.- บาท รวม 
15,000.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ส าหรับผู้บริหารและฝ่ายอ านวยการ ขออนุมัติโอนเพิ่ม 
เป็นเงินจ านวน 15,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิว เตอร์  คอมพิว เตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563                  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  

-เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน  

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต  

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
/-มีความเร็ว... 



~ ๓๒ ~ 
 

-มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้  
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า  
-สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา  
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้  

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
รวมขอโอนเพิ่ม 2 รายการ รวมเป็นเงิน  32,000.-บาท 
ดังนั้นขอโอนเพิ่มประเภทครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมเป็น

เงิน ทั้งสิ้น 211,400.- บาท 
 

   กองคลัง 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลเวียง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ไปแล้ว นั้น 
เนื่องจากปัจจุบัน งานกิจการด้านจัดเก็บรายได้ งานพัสดุและทรัพย์สินและงาน

การเงินและบัญชี กองคลัง ยังขาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และประกอบกับ
เครื่องมือหรือครุภัณฑ์ ได้เกิดการช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือน าไปซ่อมแซมแล้วเกิด
ความไม่คุ้มค่า  ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว และทางกองคลัง ได้
ด าเนินการส ารวจบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) เทศบาลต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา และตามหนังสือ ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวัน ท่ี          
19 ตุลาคม 2561  

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลต าบลเวียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และทันต่อการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จึงขออนุมัติโอนลด – ต้ังจ่ายรายการใหม่ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้   

   โอนลด 
แผนงานบริหารบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) หน้า 

96 เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้จ านวน 2,283,180.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

ตามต าแหน่งและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 7 
อัตรา ยอดเงิน คงเหลือ 992,300.- บาท โอนลดคร้ังนี้ 23,500.00 บาท 

    ขอโอนลดคร้ังนี้ รวมทั้งสิ้น 23,500.00 บาท 
/โอนเพิ่ม... 
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   โอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
  1. ค่าเครื่องพิมพ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563           
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  

-เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน  

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต  

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้  
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
-มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า  
-สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา  
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้  

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

   ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน   

เพื ่อจ ่าย เป ็นค ่าจ ัดซื ้อ เก ้าอี ้ส าน ัก ง าน  แบบม ีล ้อ เ ลื ่อน  ม ีพน ักท ้าว แขน  ขา
อลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได้ จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 4,000.- บาท รวมเป็นเงิน 
16,000 ตามราคาท่ีเคยซื้อในปีงบประมาณ 2563 

    ขอโอนเพิ่มคร้ังนี้ ทั้งสิ้น 23,500.00 บาท  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

/ข้อ 27... 
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ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ส านักปลัด 

ขอโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
4.5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 56,000 บีทียู            
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตู้ต้ังพื้น ขนาด 56,000 บีทียู จ านวน 

2 เครื่อง ๆ ละ 57,800. -บาท รวมเป็นเงิน 115,600. -บาท ส าหรับใช้ในอาคาร
เอนกประสงค์ (ห้องประชุม) (ส านักปลัด) ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 115,600.- 
บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563   

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตู้ต้ังพื้น 

ขนาด 56,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 57,800.-บาท รวมเป็นเงิน 115,600.-บาท 
ส าหรับใช้ในอาคารเอนกประสงค์ (ห้องประชุม) (ส านักปลัด) ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงิน
จ านวน 115,600.- บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563  ได้โปรดยก
มือครับ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบตู้ต้ังพื้น ขนาด 56,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 57,800. -บาท รวมเป็นเงิน 
115,600.-บาท ส าหรับใช้ในอาคารเอนกประสงค์ (ห้องประชุม) (ส านักปลัด) ขออนุมัติโอน
เพิ่ม เป็นเงินจ านวน 115,600.- บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563   
- เห็นชอบ จ านวน  11 เสียง  

  - ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
  - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
 
 
 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 
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นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน            

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ผู้บริหารระดับสูง แบบมีล้อเลื่อน  ปุ่มปรับ
ระดับโยกได้ แกนปรับระดับความสูง -ต่ า ขาเก้าอี้ ผลิตจากอลูมิเนียมขัดเงา  จ านวน     
5 ตัวๆ ละ 5,300.-บาท รวมเป็นเงิน 26,500.-บาท  ขออนุมัติโอนเพิ่ม   เป็นเงินจ านวน 
26,500.- บาท ตามราคาท่ีซื้อในท้องตลาด  

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ผู้บริหารระดับสูง 

แบบมีล้อเลื่อน  ปุ่มปรับระดับโยกได้ แกนปรับระดับความสูง -ต่ า ขาเก้าอี ้ ผลิตจาก
อลูมิเนียมขัดเงา  จ านวน 5 ตัวๆ ละ 5,300.-บาท รวมเป็นเงิน 26,500.-บาท  ขออนุมัติ
โอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 26,500.- บาท ตามราคาท่ีซื้อในท้องตลาด  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 

ผู้บริหารระดับสูง แบบมีล้อเลื่อน  ปุ่มปรับระดับโยกได้ แกนปรับระดับความสูง -ต่ า      
ขาเก้าอี ้ ผลิตจากอลูม ิเนียมขัดเงา  จ านวน 5 ตัวๆ ละ 5,300.-บาท รวมเป็นเงิน 
26,500.-บาท  ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 26,500.- บาท ตามราคาท่ีซื้อใน
ท้องตลาด   

 - เห็นชอบ จ านวน  10 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  
- งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง ได้แก่ 1. ประธานสภา   

     2. นายวีระ วงศ์ใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 3. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ             

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานพับ ชนิดมือบิด จ านวน 3 หลังๆ ละ 
4,400.- บาท รวมเป็นเงิน 13,200.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ในงานกิจการสภาและงาน
เลือกต้ัง ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 13,200.- บาท ตามราคาท่ีซื้อในท้องตลาด 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๓๖ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานพับ ชนิดมือ

บิด จ านวน 3 หลังๆ ละ 4,400.- บาท รวมเป็นเงิน 13,200.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ใน
งานกิจการสภาและงานเลือกต้ัง ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 13,200.- บาท      
ตามราคาท่ีซื้อในท้องตลาด  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

พับ ชนิดมือบิด จ านวน 3 หลังๆ ละ 4,400. - บาท รวมเป็นเงิน 13,200. -บาท         
(ส านักปลัด) เพื่อใช้ในงานกิจการสภาและงานเลือกต้ัง ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 
13,200.- บาท ตามราคาท่ีซื้อในท้องตลาด   

 - เห็นชอบ จ านวน  11 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  

         - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง ได้แก่ 1. ประธานสภา   
 

นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 4. ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร บานเล่ือน กระจก ขนาด 5 ฟุต           

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเล่ือน กระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 3 หลังๆ ละ 
4,700.- บาท รวมเป็นเงิน 14,100.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ในงานทะเบียนและบัตรและ
งานธุรการ ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน  14,100.- บาท ตามราคาท่ีซื้อในท้องตลาด  

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเล่ือน กระจก ขนาด 

5 ฟุต จ านวน 3 หลังๆ ละ 4,700.- บาท รวมเป็นเงิน 14,100.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้
ในงานทะเบียนและบัตรและงานธุรการ ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 14,100.- บาท 
ตามราคาท่ีซื้อในท้องตลาด  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเล่ือน 

กระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 3 หลังๆ ละ 4,700. - บาท รวมเป็นเงิน 14,100.-บาท 
(ส านักปลัด) เพื่อใช้ในงานทะเบียนและบัตรและงานธุรการ ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงิน
จ านวน 14,100.- บาท ตามราคาท่ีซื้อในท้องตลาด   

 เห็นชอบ จ านวน  11 เสียง  
ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  

         งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง ได้แก่ 1. ประธานสภา   
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๓๗ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 5. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต             

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,000. - บาท 
รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ในงานธุรการและงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 10,000.- บาท ตามราคาท่ีซื้อในท้องตลาด 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 

2 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ในงานธุรการและ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 10,000.- บาท 
ตามราคาท่ีซื้อในท้องตลาด  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 

ฟุต จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ใน
งานธุรการและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 
10,000.- บาท ตามราคาท่ีซื้อในท้องตลาด 

 เห็นชอบ จ านวน  11 เสียง  
ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  

         งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง ได้แก่ 1. ประธานสภา   
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

6. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์         
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 

เครื่อง ราคา 17,000.- บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ส าหรับผู้บริหาร ขออนุมัติโอนเพิ่ม      
เป็นเงินจ านวน 17,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๓๘ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ

งานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ราคา 17,000.- บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ส าหรับผู้บริหาร 
ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 17,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์        

All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ราคา 17,000.- บาท (ส านักปลัด) เพื่อ
ใช้ส าหรับผู้บริหาร ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 17,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   ได้โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ จ านวน  11 เสียง  
ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  

         งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง ได้แก่ 1. ประธานสภา   
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 7. ค่าจัดซื้อค่าเครื่องพิมพ์         

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื ่องพิมพ์ (multifuntion) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  Ink Tank Printer จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500.- บาท รวม 15,000.-
บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ส าหรับผู้บริหารและฝ่ายอ านวยการ  ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงิน
จ านวน 15,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  

   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื ่องพิมพ์ (multifuntion) 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   Ink Tank Printer จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
7,500.- บาท รวม 15,000.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ส าหรับผู้บริหารและฝ่ายอ านวยการ 
ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 15,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ได้โปรดยกมือครับ 

 
 
 
 
 
 

/ที่ประชุม... 
 
 



~ ๓๙ ~ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื ่องพิมพ์ 
(multifuntion) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   Ink Tank Printer จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 7,500.- บาท รวม 15,000.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ส าหรับผู้บริหารและ
ฝ่ายอ านวยการ ขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงินจ านวน 15,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   

 เห็นชอบ จ านวน  11 เสียง  
ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  

         งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง ได้แก่ 1. ประธานสภา   
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล กองคลัง 

โอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
  8. ค่าเครื่องพิมพ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน  
1 เครื ่อง ๆ ละ 7,500.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญ
ครับ 

 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื ่อง ๆ ละ 7,500.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.- บาท ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

 เห็นชอบ จ านวน  11 เสียง  
ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  

         งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง ได้แก่ 1. ประธานสภา   
 
 
 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



~ ๔๐ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล กองคลัง 

โอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
9. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน   

เพื ่อจ ่าย เป ็นค ่าจ ัดซื ้อ เก ้าอี ้ส าน ัก ง าน  แบบม ีล ้อ เ ลื ่อน  ม ีพน ักท ้าว แขน  ขา
อลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได้ จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 4,000.- บาท รวมเป็นเงิน 
16,000.- บาท ตามราคาท่ีเคยซื้อในปีงบประมาณ 2563  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมี
ข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน แบบมีล้อเลื่อน 

มีพนักท้าวแขน ขาอลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได้ จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 4,000.- 
บาท รวมเป็นเงิน 16,000.- บาท ตามราคาท่ีเคยซื้อในปีงบประมาณ 2563  ได้โปรดยก
มือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 

แบบมีล้อเล่ือน มีพนักท้าวแขน ขาอลูมิเนียมอัลลอย ปรับระดับขึ้นลงได้ จ านวน 4 ตัว ๆ 
ละ 4,000.- บาท รวมเป็นเงิน 16,000.- บาท ตามราคาท่ีเคยซื้อในปีงบประมาณ 2563
เห็นชอบ จ านวน  10 เสียง  
ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  

         งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง ได้แก่ 1. ประธานสภา   
        2. นายวีระ  วงศ์ใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล 

 
   ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวาระท่ี ๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2  ประจ าปี ๒๕63 และขอปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ 
 
 
 

/ปิดประชุม... 



~ ๔๑ ~ 
 

ปิดประชุม   เวลา 12.00 น. 
 

       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 

          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 
 

      ส.ต.ท.   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
           (ส าราญ  ใจดี) 

         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๒ ~ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  19  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕64 

 
 
                              (ลงช่ือ)        (ประธานกรรมการ)       
                                                   (นายศุภชัย  ใจดี)    
                                                  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                               (ลงช่ือ)          (กรรมการ)       
                                                    (นายนิคม  ทุ่นใจ)    
                                                   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                                (ลงช่ือ)           (เลขานุการ/กรรมการ)       
                                                   (นายศรีวรรณ  ก้อนค า)    
                                                     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


