
                               
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕64 
วันอังคาร ท่ี 28 กันยายน ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเวียงทอง ส านักงานเทศบาลต าบลเวียง 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

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

- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 

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 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

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

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

วรัชยา อุปธิ 
ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 
 

/เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.00 น. 

เมื่อถึงเวลา  09.00  น.  เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงทราบว่า  
สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  ๑2  คน  มาครบองค์ประชุมแล้ว 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล กระผม นายวิรัตน์ เวียงค า  ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
   ต าบลเวียง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี  ๒๕64 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       - 
  
 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง สมัยสามัญ สมัย    

ท่ี 2 คร้ังที่ 2 ประจ าปี  2564 

นายวิรัตน์ เวียงค า จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี  ๒๕64  
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีประเด็นท่ีจะแก้ไข  หรือเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า หากไม่มี  กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี  ๒๕64 ขอให้ยกมือครับ 
 

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

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

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 ญัตติเร่ือง  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่  
   ในระเบียบวาระท่ี 4.1 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม ่

เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 
 

/ด.ต.ทองอยู่  ใจดี... 
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ด.ต.ทองอยู่  ใจดี ระเบียบวาระที่ 4.1 ญัตติเร่ือง  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่  
นายกเทศมนตรี ดังนี้ 
 ส านักปลัด 

เนื่องจากปัจจุบัน ครุภัณฑ์ของส านักปลัด คือปั๊มน้ าอัตโนมัติ ,กล้องวงจรปิด ได้
ช ารุด ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว และในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเวียง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 และมติในท่ี
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง มีมติไม่เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังค่าปรับปรุงย่าน
ความถ่ี ตามส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ก าหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับเปล่ียนย่านความถี่ตาม
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ก าหนด ราคา  224,000.- บาท แต่ครุภัณฑ์ดังกล่าว
ยังมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดซื้อ เพื่อใช้ในการด าเนินงานของเทศบาล 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและทันต่อการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จึงขออนุมัติโอนไปต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้   

ขอโอนลด 
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  (ตามแผนพัฒนาส่ีปี  พ.ศ.2561 – 
2564  หน้า  141  ล าดับท่ี 16) โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชน  หน้า  131  
ต้ังไว้  50,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้น าด้านสุขภาพในเขต
เทศบาลต าบลเวียง  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  และอาหารว่าง  ค่าวัสดุอื่นๆ  ท่ีจ าเป็น  
คงเหลือ  ณ  วันท่ี  16  สิงหาคม  ๒๕64  จ านวน  50,000.- บาท  ขอโอนลด
จ านวนเงิน 50,000.- บาท   

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน    
ต้ังไว้  357,720.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน  1  อัตราคงเหลือ  ณ  วันท่ี  16  สิงหาคม  
2564  จ านวน  84,418.- บาท  ขอโอนลด จ านวนเงิน 84,418.- บาท 

3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์       
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  
355,320.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน  1  อัตรา  คงเหลือ  ณ  วันท่ี  16 สิงหาคม  
2564  จ านวน  113,685  ขอโอนลด จ านวนเงิน  89,582.- บาท   

 
 
 

/4. แผนงานบริหาร... 
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4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เลขานายกเทศมนตรี ตาม
อัตราท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) 
ต้ังไว้ 207,360.- บาท (หน้า 84) คงเหลือ ณ วันท่ี 16 กันยายน ๒๕64  จ านวน  
75,252.-บาท ขอโอนลด จ านวนเงิน  50,000.- บาท   

5. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราท่ี
ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557) โดยต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลั ด) ต้ังไว้ 
180,000.- บาท (หน้า 83) คงเหลือ ณ วันท่ี 16 กันยายน ๒๕64  จ านวน  
56,419.60.-บาท  ขอโอนลด จ านวนเงิน  40,000.- บาท   

6. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง)  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น พ.ศ. 
2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557) (ส านักปลัด) ต้ังไว้ 180,000.- 
บาท (หน้า 84) คงเหลือ ณ วันท่ี 16 กันยายน ๒๕64  จ านวน  56,419.60.-บาท  
ขอโอนลด จ านวนเงิน  40,000.- บาท   

7. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีเทศบาลมีค าส่ังแต่งต้ัง เช่นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนั ก ง าน เทศบ าลและ ลู ก จ้ า ง  ค่ าสมน า คุณ  โ ด ยถื อป ฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2558 ค่า
สมนาคุณ คณะกรรมการสอบสวน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจ่ายเงินสมานาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536 และ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ (ส านักปลัด) ต้ังไว้ 
20,000.- บาท (หน้า 87) โอนครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 
330,000.-บาท คงเหลือ ณ วันท่ี 16 กันยายน ๒๕64  จ านวน  53,690.-บาท   
ขอโอนลด จ านวนเงิน   50,000.- บาท   
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8. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงาน
เทศบาลในหน่วยงานท่ีมีสิทฺธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ส านักปลัด) 
ต้ังไว้ 264,000.-บาท (หน้า 87) คงเหลือ ณ วันท่ี 16 กันยายน ๒๕64  จ านวน  
71,000.-บาท ขอโอนลด จ านวนเงิน  60,000.- บาท   

9. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดนิทรรศการงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการร่วมจัดนิทรรศการงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ (ปตท.2324) (ตามแผนพัฒนาห้าปี 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 106 ล าดับท่ี 1) (ส านักปลัด ) ต้ังไว้ 40,000. -บาท       
(หน้า 91) คงเหลือ ณ วันท่ี 16 กันยายน ๒๕64  จ านวน  40,000.-บาท ขอโอนลด 
จ านวนเงิน 40,000.- บาท   

10. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลเวียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ของเทศบาลต าบลเวียง เพื่อพัฒนาองค์กร
เตรียมพร้อมส าหรับการให้บริการประชาชน เช่น อบรมการบริหารองค์กรตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานท่ี 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 109 ล าดับท่ี 8  (ส านักปลัด) ต้ังไว้ 
70,000.-บาท (หน้า 92) คงเหลือ ณ วันท่ี 16 กันยายน ๒๕64  จ านวน  45,320.-
บาท ขอโอนลด จ านวนเงิน  39,350.- บาท   

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  เป็นเงินจ านวน  543,350.- บาท 

ขอโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ 
1.1 ค่าจัดซ้ือปั๊มน้ าอัตโนมัติ           
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 14,650. - บาท 

รวมเป็นเงิน 14,650.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ในเทศบาลต าบลเวียง ขออนุมัติโอน
เพิ่ม เป็นเงินจ านวน 14,650.- บาท (ตามราคาในท้องตลาด) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 

- ปั๊มน้ าอัตโนมัติแรงดันคงท่ี  
- มีมอเตอร์และครีบช่วยระบายความร้อน ปิดป้องกันสัตว์ หรือแมลง เข้าไปใน

มอเตอร์ 
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- ควบคุมการท างานด้วยระบบอิเล็คทรอนิค 
- สวิทซ์ควบคุมแรงดัน ควบคุมการท างานโดยอัตโนมัติ 
- กล่องเก็บสายไฟ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า (Condenser) 

จากน้ า แมลงและหนู 
- มี Thermal Protector ป้องกัน Motor ไหม้ ในสภาวะท่ีใช้งานผิดปกติ และ

เพิ่ม Thermostat ส าหรับตัดการท างาน เมื่ออุณหภูมิของน้ าสูงขึ้นหรือกรณีท่ีไม่มีน้ า
เข้าในตัวเครื่อง 

- ถังแรงดัน บรรจุก๊าซไนโตรเจน พร้อมแผ่นยางไดอะแฟรม ทนทาน ปลอดสนิม 
ให้แรงดันสม่ าเสมอ 

- ชุดหัวปั๊มท าจากทองแดงผสม 
- ระบบป้องกันน้ าไกลย้อนกลับ 
- มีสายดิน 
- ประหยัดไฟสูงสุด เบอร์ 5 
- แรงดันไฟฟ้า 200 โวลต์ 
- ความถ่ีไฟฟ้า 50 เฮิรตซ์ 
-ขนาดปั๊มน้ า ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

2.1 ค่าจัดซ้ือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)           

จ านวน 24 จุด รวมเป็นเงิน 304,700.-บาท (ส านักปลัด ขออนุมัติโอนเป็น
เงินจ านวน 304,700.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายในส านักงาน ราคา 3,000 บาท จ านวน 20 ตัวๆ ละ 3,000.-บาท รวมเป็นเงิน 
60,000.- บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel  

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) ส าหรับการแสดงภาพในกรณีท่ีมีค่าความเข้มของ

แสง 0 LUX ได้  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
- สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย  
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- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP ได้เป็นอย่าง
น้อย  

 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

2.1.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกส านักงาน ราคา 5,700 บาท จ านวน 4 ตัวๆ ละ 5,700.-บาท รวมเป็นเงิน 
22,800.-บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel  

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) ส าหรับการแสดงภาพในกรณีท่ีมีค่าความเข้มของ

แสง 0 LUX ได้  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
- สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide 

Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range หรือ Digital Wide Dynamic 
Range) ได้  

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกล้อง 
(Housing) ท่ีได้มาตรฐาน IP66  

- สามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP ได้เป็นอย่าง

น้อย  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 
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2.1.3 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 
32 ช่อง ราคา 120,000 บาท จ านวน 1 ตัวๆละ 120,000.-บาท รวมเป็นเงิน 
120,000.-บาท  โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ  
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือ

ดีกว่า  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 2 ช่อง  
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่

น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ 

SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard 

Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 32 TB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ Ipv6 ได้  
- ต้องม ีSoftware Development Kit (SDK) หรือ Application 

Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 
2.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 

ราคา 8,300 บาท  จ านวน 3 ตัวๆ ละ 8,300.-บาท รวมเป็นเงิน 24,900.-บาท 
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  
- ม ีSwitching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps  
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า และสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at (Power over Ethernet)      ในช่องเดียวกันได้ จ านวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง  

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้  
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 
/2.1.5 อุปกรณ์... 
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2.1.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 
ราคา 15,000 บาท จ านวน 1 ตัวๆละ 15,000.-บาท รวมเป็นเงิน 15,000.-บาท 
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  
- ม ีSwitching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps  
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า และสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จ านวนไมน้อยกว่า 16 ช่อง  

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จ านวนไม่
น้อยกว่า 2 ช่อง  

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้  
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 
2.1.6 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จ านวน 4 

เครื่องๆละ 2,500.-บาท รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท  โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไมน่้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 

2.1.7 Media Convertor Gigabit  จ านวน 2 ตัวๆละ 6,000.-บาท รวมเป็น
เงิน 12,000.-บาท  

2.1.8 ค่าแรงติดต้ัง จ านวน 25 จุดๆ ละ 1,600. -บาท รวมเป็นเงิน 
40,000.-บาท 

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (หอกระจายข่าวไร้สาย) 
ตามส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ก าหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับเปล่ียนย่านความถี่ตาม
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ก าหนด  ราคา  224,000.- บาท ขออนุมัติโอนเป็น
เงินจ านวน 224,000.- บาท (ตามราคาในท้องตลาด)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. เปล่ียนโมดูลภาคส่งเพื่อรองรับความถี่ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) 
ก าหนด  จ านวน  1  ชุด ๆ ละ 12,000.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท 

/2. เสาอากาศ... 
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2. เสาอากาศ Foldet Dipole 4 stacks ย่านความถ่ี 430.225 MHz.พร้อม
ติดต้ัง  จ านวน  1  ชุด ๆ ละ 12,000.-บาท เป็นเงิน  12,000.- บาท 

3. เปล่ียนโมดูลภาครับพร้อมปรับเปล่ียนคล่ืนเพื่อรองรับความถ่ี ตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ก าหนด จ านวน  20  ชุด ๆ ละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 
110,000.-บาท 

4. เปล่ียนหม้อแปลงจ่ายไฟ  จ านวน  10  ชุด ๆ ละ 3,500.-บาท เป็นเงิน 
35,000.-บาท 

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

6. เปล่ียนแผงรองรับเครื่องรับวิทยุพร้อมอุปกรณ์จับยึด  จ านวน  10  ชุด ๆ 
ละ 500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท 

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

รวมขออนุ มั ติ โอนไป ต้ังจ่ ายรายการใหม่ทั้ งสิ้ น   เป็น เ งินจ านวน   
543,350.- บาท 

 
กองช่าง 

ด้วยงบประมาณในส่วนแผนงานต่าง ๆ ของกองช่าง  มีไม่เพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงาน ของ เทศบาล
ต าบลเวียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควร 

จึงขออนุมัติโอนลดไปต้ังจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564 ดังต่อไปนี้   

   โอนลด 
 ๑. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดเงินเดือน 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑,๑๖๐,๔๖๐.- บาท  และปัจจุบันคงเหลือ
ท้ังส้ิน  ๕๔๘,๕๖๖.- บาท  โอนลดทั้งสิ้น 510,๐๐๐.- บาท  
           ๒. แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   หมวดเงินเดือน 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑,๑๙๔,๔๘๐.- บาท  และปัจจุบันคงเหลือ
ท้ังส้ิน  ๑๘๐,๔๑๘.- บาท โอนลดทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  

            ๓. แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ ยวกับการศึกษา   หมวด
ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑๙๒,๐๐๐.- บาท  และปัจจุบัน
คงเหลือท้ังส้ิน  ๖๐,๐๐๐.- บาท  โอนลดทั้งสิ้น ๔๐,๙๐๐.- บาท   

   4. แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ซึ่ง ต้ังไว้จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท   และปัจจุบัน
คงเหลือท้ังส้ิน  ๑๒๙,๐๓๒.- บาท  โอนลดทั้งสิ้น ๑๒๙,๐๐๐.- บาท  

/5. แผนงาน... 
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             5. แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าใช้สอย ประเภท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท   และปัจจุบันคงเหลือ
ท้ังส้ิน  ๒๖๒,๖๒๕.๖๘.- บาท  โอนลดทั้งสิ้น ๒๖1,๐๐๐.- บาท  

     6. แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
ค่าจ้างเหมาบริการ  ซึ่งต้ังไว้จ านวน  ๔๕๐,๐๐๐.- บาท  และปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน  
๒๑๙,๑๔๘.- บาท  โอนลดทั้งสิ้น  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  

     7. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวด ค่า
วัสดุ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑๓๘,๖๒๐.- บาท  และ
ปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน  ๙๙,๑๙๐.- บาท   โอนลดทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐.- บาท  

       8. แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  หมวด
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าใช้จ่ายในการจ้างด าเนินการเก็บ 
ขนและก าจัดขยะ)  ซึ่งต้ังไว้จ านวน  ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท  และปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน  
๓๓๓,๑๙๐.๖๐.- โอนลดทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.- บาท  

     9. แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  รายการ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ทต.เวียง  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท   และปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท  โอนลดทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  

     10. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายใน-การเดินทางไปราชการ)  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๓๐,๐๐๐ 
บาท  และปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน ๓๐,๐๐๐ บาท  โอนลดทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท 

    รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  ๑,๕๘0,๙๐๐.- บาท 

 
                     ขอโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน         
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทงานอาคารต่าง ๆ 
  1.1 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ ม.๗ (บริเวณเทศบาล
ต าบลเวียง) พื้นท่ีบ้าน-พระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗  ต าบลเวียง ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว 
๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ ตารางเมตร  พิกัด E : ๐๖๓๙๑๓๒ , 
N :  ๒๑๕๖๒๘๕  งบประมาณค่าก่อสร้าง ๕๙๐,๙๐๐.- บาท ปรากฏตาม (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไข (ครั้งท่ี ๒)  ประจ าปี  
๒๕๖๔ หน้า ๕ ล าดับท่ี ๑) 
 

 

 

/แผนงานอุตสาหกรรม... 
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 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน         
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค           
   ๒.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายวังถ้ า) ม.๙  พื้นท่ีบ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙  
ต าบลเวียง ขนาดยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร  กว้าง  ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  พิกัด
เร่ิมต้น BP : ๐๖๓๙๙๕๘  พิกัดสิ้นสุด ๒๑๕๖๑๗๔  งบประมาณค่าก่อสร้าง 
๔๙๖,๐๐๐.- บาท  ปรากฏตาม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. 
๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไข (ครั้งท่ี ๒) ประจ าปี ๒๕๖๔ หน้า ๔  ล าดับท่ี ๑) 

           2.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ (บริเวณนานายวีรชาติ เมืองมูล ถึงนา
นายน้าว นาต๊ะ) พื้นท่ีบ้านดอนไชย หมู่ท่ี ๘  ต าบลเวียง ขนาดกว้างเฉล่ีย ๔.๐๐ เมตร 
ยาวรวม  ๒๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร  พิกัดเร่ิมต้น ๐๖๓๙๗๑๒ , ๒๑๕๗๓๕๖ พิกัดสิ้นสุด 
๐๖๓๙๕๑๙ , ๒๑๕๗๕๐๗  งบประมาณค่าก่อสร้าง ๔๙๔,๐๐๐ .- บาท  ปรากฏ     
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๒๒๕       
ล าดับท่ี ๒๕) 

รวมโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่จ านวนทั้งสิ้น ๓ รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น        
๑,๕๘0,๙๐๐.- บาท     

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

ขอสภาเทศบาลแห่งนี้พิจารณาด้วยครับ 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  ส านักปลัด 
   ขอโอนลด  

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  (ตามแผนพัฒนาส่ีปี  พ.ศ.2561 – 
2564  หน้า  141  ล าดับท่ี 16) โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชน  หน้า  131  
ต้ังไว้  50,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้น าด้านสุขภาพในเขต
เทศบาลต าบลเวียง  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  และอาหารว่าง  ค่าวัสดุอื่นๆ  ท่ีจ าเป็น  
คงเหลือ  ณ  วันท่ี   16  สิงหาคม  ๒๕64  จ านวน  50,000.- บาท  ขอโอนลด
จ านวนเงิน50,000.- บาท   

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ัง
ไว้  357,720.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน  1  อัตราคงเหลือ  ณ  วันท่ี  16  สิงหาคม  
2564  จ านวน  84,418.- บาท  ขอโอนลด  84,418.- บาท 

/3.  แผนงาน... 
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3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์       
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  
355,320.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน  1  อัตรา  คงเหลือ  ณ  วันท่ี  16 สิงหาคม  
2564  จ านวน  113,685  ขอโอนลด  จ านวน  89,582.- บาท   

4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เลขานายกเทศมนตรี ตาม
อัตราท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) 
ต้ังไว้ 207,360.- บาท (หน้า 84) คงเหลือ ณ วันท่ี 16 กันยายน ๒๕64  จ านวน  
75,252.-บาท ขอโอนลด  จ านวน  50,000.- บาท   

5. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราท่ี
ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557) โดยต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) ต้ังไว้ 
180,000.- บาท (หน้า 83) คงเหลือ ณ วันท่ี 16 กันยายน ๒๕64  จ านวน  
56,419.60.-บาท  ขอโอนลด  จ านวน  40,000.- บาท   

6. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง)  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น พ.ศ. 
2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557) (ส านักปลัด) ต้ังไว้ 180,000.- 
บาท (หน้า 84) คงเหลือ ณ วันท่ี 16 กันยายน ๒๕64  จ านวน  56,419.60.-บาท  
ขอโอนลด  จ านวน  40,000.- บาท   

7. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีเทศบาลมีค าส่ังแต่งต้ัง เช่นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนั ก ง าน เทศบ าลและ ลู ก จ้ า ง  ค่ าสมน า คุณ  โ ด ยถื อป ฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2558           
ค่าสมนาคุณ คณะกรรมการสอบสวน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจ่ายเงินสมานาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536 และ 
 
 
 

/ค่าตอบแทนอื่น ๆ... 
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ค่าตอบแทนอื่น ๆ ท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ (ส านักปลัด) ต้ังไว้ 
20,000.- บาท (หน้า 87) โอนครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 
330,000.-บาท คงเหลือ ณ วันท่ี 16 กันยายน ๒๕64  จ านวน  53,690.-บาท ขอ
โอนลด  จ านวน  50,000.- บาท   

8. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงาน
เทศบาลในหน่วยงานท่ีมีสิทฺธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ส านักปลัด) 
ต้ังไว้ 264,000.-บาท (หน้า 87) คงเหลือ ณ วันท่ี 16 กันยายน ๒๕64  จ านวน  
71,000.-บาท ขอโอนลด  จ านวน  60,000.- บาท   

9. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดนิทรรศการงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการร่วมจัดนิทรรศการงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ (ปตท.2324) (ตามแผนพัฒนาห้าปี 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 106 ล าดับท่ี 1) (ส านักปลัด) ต้ังไว้ 40,000.-บาท (หน้า 
91) คงเหลือ ณ วันท่ี 16 กันยายน ๒๕64  จ านวน  40,000.-บาท ขอโอนลด  
จ านวน  40,000.- บาท   

10. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลเวียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ของเทศบาลต าบลเวียง เพื่อพัฒนาองค์กร
เตรียมพร้อมส าหรับการให้บริการประชาชน เช่น อบรมการบริหารองค์กรตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานท่ี 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรม และการเข้ ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 109 ล าดับท่ี 8  (ส านักปลัด) ต้ังไว้ 
70,000.-บาท (หน้า 92) คงเหลือ ณ วันท่ี 16 กันยายน ๒๕64  จ านวน  45,320.-
บาท ขอโอนลด  จ านวน  39,350.- บาท   

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  เป็นเงินจ านวน  543,350.- บาท 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า     ขอโอนไปต้ังจ่ายรายเป็นการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ส านักปลัด 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ 

 
 
 

/1.1 ค่าจัดซื้อ... 
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1.1 ค่าจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ           
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 14,650. - บาท 

รวมเป็นเงิน 14,650.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ในเทศบาลต าบลเวียง ขออนุมัติโอน
เพิ่ม เป็นเงินจ านวน 14,650.- บาท (ตามราคาในท้องตลาด)  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 

- ปั๊มน้ าอัตโนมัติแรงดันคงท่ี  
- มีมอเตอร์และครีบช่วยระบายความร้อน ปิดป้องกันสัตว์ หรือแมลง เข้าไปใน

มอเตอร์ 
- ควบคุมการท างานด้วยระบบอิเล็คทรอนิค 
- สวิทซ์ควบคุมแรงดัน ควบคุมการท างานโดยอัตโนมัติ 
- กล่องเก็บสายไฟ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า (Condenser) 

จากน้ า แมลงและหนู 
- มี Thermal Protector ป้องกัน Motor ไหม้ ในสภาวะท่ีใช้งานผิดปกติ และ

เพิ่ม Thermostat ส าหรับตัดการท างาน เมื่ออุณหภูมิของน้ าสูงขึ้นหรือกรณีท่ีไม่มีน้ า
เข้าในตัวเครื่อง 

- ถังแรงดัน บรรจุก๊าซไนโตรเจน พร้อมแผ่นยางไดอะแฟรม ทนทาน ปลอด
สนิม ให้แรงดันสม่ าเสมอ 

- ชุดหัวปั๊มท าจากทองแดงผสม 
- ระบบป้องกันน้ าไกลย้อนกลับ 
- มีสายดิน 
- ประหยัดไฟสูงสุด เบอร์ 5 
- แรงดันไฟฟ้า 200 โวลต์ 
- ความถ่ีไฟฟ้า 50 เฮิรตซ์ 
-ขนาดปั๊มน้ า ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ 
 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 

14,650.- บาท รวมเป็นเงิน 14,650. -บาท  ขออนุมัติโอนเป็นเงินจ านวน 
14,650.- บาท (ตามราคาในท้องตลาด)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
 
 
 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่องๆ 
ละ 14,650.- บาท รวมเป็นเงิน 14,650.-บาท (ส านักปลัด) ขออนุมัติโอน เป็นเงิน
จ านวน 14,650.- บาท (ตามราคาในท้องตลาด)  
(อนุมัติ    11 เสียง) 
(งดออกเสียง 1 เสียง) 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล   2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
2.1 ค่าจัดซ้ือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)           

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จ านวน 24 จุด รวมเป็นเงิน 
304,700.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ในเทศบาลต าบลเวียง ขออนุมัติโอน เป็นเงิน
จ านวน 304,700.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายในส านักงาน ราคา 3,000 บาท จ านวน 20 ตัวๆ ละ 3,000.-บาท รวมเป็นเงิน 
60,000.-บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)              

2.1.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกส านักงาน ราคา 5,700 บาท จ านวน 4 ตัวๆ ละ 5,700.-บาท รวมเป็นเงิน 
22,800.-บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

2.1.3 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 
32 ช่อง ราคา 120,000 บาท จ านวน 1 ตัวๆละ 120,000.-บาท รวมเป็นเงิน 
120,000. -บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

2.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 
ราคา 8,300 บาท  จ านวน 3 ตัวๆ ละ 8,300.-บาท รวมเป็นเงิน 24,900.-บาท 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

2.1.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 
ราคา 15,000 บาท จ านวน 1 ตัวๆละ 15,000.-บาท รวมเป็นเงิน 15,000.-บาท 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

2.1.6 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จ านวน 4 
เครื่องๆละ 2,500. -บาท รวมเป็นเงิน 10,000. -บาท (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563) 
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2.1.7 Media Convertor Gigabit  จ านวน 2 ตัวๆละ 6,000.-บาท รวม  
เป็นเงิน 12,000.-บาท  

2.1.8 ค่าแรงติดต้ัง จ านวน 25 จุดๆ ละ 1,600. -บาท รวมเป็นเงิน 
40,000.-บาท 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

จ านวน 24 จุด รวมเป็นเงิน 304,700. -บาท  ขออนุมัติโอนเป็นเงินจ านวน 
304,700.- บาท ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) จ านวน 24 จุด รวมเป็นเงิน 304,700.-บาท ขออนุมัติโอน เป็นเงินจ านวน 
304,700.- บาท    
(อนุมัติ  11  เสียง)  
(งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล   3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (หอกระจายข่าวไร้สาย) 

ตามส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ก าหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับเปล่ียนย่านความถี่ตาม
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ก าหนด  ราคา  224,000.- บาท  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้   

1. เปล่ียนโมดูลภาคส่งเพื่อรองรับความถ่ีตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ก าหนด  
จ านวน  1  ชุด 

2. เสาอากาศ Foldet Dipole 4 stacks ย่านความถ่ี 430.225 MHz.พร้อม
ติดต้ัง  จ านวน  1  ชุด 

3. เปล่ียนโมดูลภาครับพร้อมปรับเปล่ียนคล่ืนเพื่อรองรับความถี่ ตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ก าหนด จ านวน  20  ชุด 
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4. เปล่ียนหม้อแปลงจ่ายไฟ  จ านวน  10  ชุด 
5. เปล่ียนสายอากาศ 2 E พร้อมสายน าสัญญาณ  จ านวน  20  ชุด 
6. เปล่ียนแผงรองรับเครื่องรับวิทยุพร้อมอุปกรณ์จับยึด  จ านวน  10  ชุด 
7. งานถอดและติดต้ังคืน  จ านวน  20  ชุด  
ขออนุมัติโอน เป็นเงินจ านวน 224,000.- บาท  
(ตามราคาในท้องตลาด)   

            สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียง ต้ังจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

(หอกระจายข่าวไร้สาย) ตามส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ก าหนด  ขออนุมัติโอน 
224,000.-บาท   ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงต้ังจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

(หอกระจายข่าวไร้สาย) ตามส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ก าหนด  ขออนุมัติโอน 
224,000.-บาท  
(อนุมัติ 10 เสียง)  
(งดออกเสียง 2 เสียง) 

  
นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล   กองช่าง 
 ขอโอนลด 

 ๑. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดเงินเดือน 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑,๑๖๐,๔๖๐.- บาท  และปัจจุบันคงเหลือ
ท้ังส้ิน  ๕๔๘,๕๖๖.- บาท  โอนลดทั้งสิ้น 510,๐๐๐.- บาท  
           ๒. แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   หมวดเงินเดือน 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑,๑๙๔,๔๘๐.- บาท  และปัจจุบันคงเหลือ
ท้ังส้ิน  ๑๘๐,๔๑๘.- บาท โอนลดทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  

            ๓. แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   หมวด
ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑๙๒,๐๐๐.- บาท  และปัจจุบัน
คงเหลือท้ังส้ิน  ๖๐,๐๐๐.- บาท  โอนลดทั้งสิ้น ๔๐,๙๐๐.- บาท   
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   4. แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท   และปัจจุบัน
คงเหลือท้ังส้ิน  ๑๒๙,๐๓๒.- บาท  โอนลดทั้งสิ้น ๑๒๙,๐๐๐.- บาท  

             5. แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าใช้สอย ประเภท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท   และปัจจุบันคงเหลือ
ท้ังส้ิน  ๒๖๒,๖๒๕.๖๘.- บาท  โอนลดทั้งสิ้น ๒๖1,๐๐๐.- บาท  

     6. แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
ค่าจ้างเหมาบริการ  ซึ่งต้ังไว้จ านวน  ๔๕๐,๐๐๐.- บาท  และปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน  
๒๑๙,๑๔๘.- บาท  โอนลดทั้งสิ้น  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  

     7. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   หมวด ค่า
วัสดุ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑๓๘,๖๒๐.- บาท  และ
ปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน  ๙๙,๑๙๐.- บาท   โอนลดทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐.- บาท  

       8. แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  หมวด
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าใช้จ่ายในการจ้างด าเนินการเก็บ 
ขนและก าจัดขยะ)  ซึ่งต้ังไว้จ านวน  ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท  และปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน  
๓๓๓,๑๙๐.๖๐.- โอนลดทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.- บาท  

     9. แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  รายการ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ทต.เวียง  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท   และปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท  โอนลดทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  

     10. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายใน-การเดินทางไปราชการ)  ซึ่งต้ังไว้จ านวน ๓๐,๐๐๐ 
บาท  และปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน ๓๐,๐๐๐ บาท  โอนลดทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท 

    รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  ๑,๕๘0,๙๐๐.- บาท 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล กองช่าง 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท งานอาคารต่าง ๆ  
  1. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ ม.๗ (บริเวณเทศบาล
ต าบลเวียง) พื้นท่ีบ้านพระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗  ต าบลเวียง ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว 
๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ ตารางเมตร  พิกัด E : ๐๖๓๙๑๓๒ , 
N : ๑๕๖๒๘๕  งบประมาณค่าก่อสร้าง ๕๙๐,๙๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไข (ครั้งท่ี ๒)  ประจ าปี  
๒๕๖๔ หน้า ๕ ล าดับท่ี ๑) 
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   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและ

ครุภัณฑ์ ม.๗ (บริเวณเทศบาลต าบลเวียง) พื้นท่ีบ้านพระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗  ต าบลเวียง 
ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ 
ตารางเมตร  พิกัด E : ๐๖๓๙๑๓๒ , N : ๑๕๖๒๘๕  งบประมาณค่าก่อสร้าง 
๕๙๐,๙๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไข (ครั้งท่ี ๒)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ หน้า ๕ ล าดับท่ี ๑) ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร

และครุภัณฑ์ ม.๗ (บริเวณเทศบาลต าบลเวียง) พื้นท่ีบ้านพระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗  ต าบลเวียง 
ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ 
ตารางเมตร  พิกัด E : ๐๖๓๙๑๓๒ , N : ๑๕๖๒๘๕  งบประมาณค่าก่อสร้าง 
๕๙๐,๙๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไข (ครั้งท่ี ๒)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ หน้า ๕ ล าดับท่ี ๑) 

  (อนุมัติ 11 เสียง)  
(งดออกเสียง 1 เสียง) 

  
นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายวังถ้ า) ม.๙  พื้นท่ีบ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙  
ต าบลเวียง ขนาดยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร  กว้าง  ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  พิกัด
เร่ิมต้น BP : ๐๖๓๙๙๕๘  พิกัดสิ้นสุด ๒๑๕๖๑๗๔  งบประมาณค่าก่อสร้าง 
๔๙๖,๐๐๐.- บาท ปรากฏตาม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. 
๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไข (ครั้งท่ี ๒) ประจ าปี ๒๕๖๔ หน้า ๔  ล าดับท่ี ๑) 

         สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 

 
 
 

/ นายวิรัตน์  เวียงค า… 
 
 



~ ๒๑ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายวังถ้ า) ม.๙  พื้นท่ีบ้าน

ดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙  ต าบลเวียง ขนาดยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร  กว้าง  ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  พิกัดเร่ิมต้น BP : ๐๖๓๙๙๕๘  พิกัดสิ้นสุด ๒๑๕๖๑๗๔  งบประมาณ
ค่าก่อสร้าง ๔๙๖,๐๐๐.- บาท ปรากฏตาม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบล
เวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไข (ครั้งท่ี ๒) ประจ าปี ๒๕๖๔ หน้า ๔  ล าดับท่ี 
๑)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายวัง

ถ้ า) ม.๙  พื้นท่ีบ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙  ต าบลเวียง ขนาดยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร  กว้าง  
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  พิกัดเร่ิมต้น BP : ๐๖๓๙๙๕๘  พิกัดสิ้นสุด 
๒๑๕๖๑๗๔  งบประมาณค่าก่อสร้าง ๔๙๖,๐๐๐.- บาท ปรากฏตาม (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไข (ครั้งท่ี ๒) ประจ าปี 
๒๕๖๔ หน้า ๔  ล าดับท่ี ๑)  (มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง)  

  
นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล     3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ (บริเวณนานายวีรชาติ เมืองมูล ถึงนานาย

น้าว นาต๊ะ) พื้นท่ีบ้านดอนไชย หมู่ท่ี ๘  ต าบลเวียง ขนาดกว้างเฉล่ีย ๔.๐๐ เมตร ยาว
รวม  ๒๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ 
ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๙๗๑๒ , ๒๑๕๗๓๕๖ พิกัดส้ินสุด ๐๖๓๙๕๑๙ , 
๒๑๕๗๕๐๗  งบประมาณค่าก่อสร้าง ๔๙๔,๐๐๐.- บาท  ปรากฏ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๒๒๕ ล าดับท่ี ๒๕) 

  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า   หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ 

(บริเวณนานายวีรชาติ เมืองมูล ถึงนานายน้าว นาต๊ะ)  พื้นท่ีบ้านดอนไชย หมู่ท่ี ๘  
ต าบลเวียง ขนาดกว้างเฉล่ีย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม  ๒๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๙๗๑๒ , 
๒๑๕๗๓๕๖ พิกัดส้ินสุด ๐๖๓๙๕๑๙ , ๒๑๕๗๕๐๗  งบประมาณค่าก่อสร้าง 
๔๙๔,๐๐๐.- บาท  ปรากฏ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๒๒๕ ล าดับท่ี ๒๕)  ได้โปรดยกมือครับ 

 

 

/ที่ประชุม… 



~ ๒๒ ~ 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ (บริเวณนานาย      
วีรชาติ เมืองมูล ถึงนานายน้าว นาต๊ะ) พื้นท่ีบ้านดอนไชย หมู่ท่ี ๘  ต าบลเวียง ขนาด
กว้างเฉล่ีย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม  ๒๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้
สอยไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๙๗๑๒ , ๒๑๕๗๓๕๖ พิกัด
ส้ินสุด ๐๖๓๙๕๑๙ , ๒๑๕๗๕๐๗  งบประมาณค่าก่อสร้าง ๔๙๔,๐๐๐.- บาท  ปรากฏ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๒๒๕ 
ล าดับท่ี ๒๕)  (มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง) 

  
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 ญัตติเร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 
กรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  

 
นายวิรัตน์  เวียงค า   ในระเบียบวาระท่ี 4.2.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2564
ประธานสภาเทศบาล   กรณีท่ียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
    เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี ระเบียบวาระที่ 4.2.2 ญัตติเร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 
นายกเทศมนตรี  กรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี ้

ส านักปลัด 

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

เนื่องจากครุภัณฑ์รายการดังกล่าว ยังมิได้ด าเนินการจัดซื้อ แต่ยังมีความจ าเป็น
จะต้องด าเนินการจัดซื้อ เพื่อใช้ในการด าเนินงานของเทศบาล แต่เนื่องจากใกล้หมด
ระยะเวลาในการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งอาจจะท าให้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ จึงขอสภาเทศบาลต าบลเวียง อนุมัติ
กันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ในแผน
บริหารงานท่ัวไปงานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ซึ่งจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 56,000 บีทียู  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ต้ังพื้น ขนาด 56,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 57,800.-
บาท รวมเป็นเงิน 115,600.-บาท ส าหรับใช้ในอาคารเอนกประสงค์ (ห้องประชุม) 
(ส านักปลัด) งบประมาณต้ังไว้ 115,600.- บาท 

 
 
 
 

/2. ตามเทศ… 
 



~ ๒๓ ~ 
 

2. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 14,650. - 
บาท รวมเป็นเงิน 14,650. -บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ในเทศบาลต าบลเวียง 
งบประมาณต้ังไว้  14,650.- บาท 

3. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
จ านวน 24 จุด  รวมเป็นเงิน 304,700.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อใช้ในเทศบาลต าบล
เวียง งบประมาณต้ังไว้  304,700.- บาท 

4. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (หอ
กระจายข่าวไร้สาย) ตามส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ก าหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับเปล่ียนย่าน
ความถ่ีตามส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ก าหนด  งบประมาณต้ังไว้  224,000.- บาท 

 
   กองช่าง 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาล
ต าบลเวียง ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ซึ่งต้ัง
ไว้จ านวน ๓,๐๔๔,๒๐๐.- บาท นั้น 

ด้วย กองช่าง เทศบาลต าบลเวียง ได้ด าเนินการส ารวจพื้นท่ีโครงการก่อสร้างก่อน
ด าเนินงานโครงการก่อสร้างแล้วพบว่า พื้นท่ีโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นไม่สามารถจะ
ด าเนินงานโครงการก่อสร้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนท้ังส้ิน  10  
โครงการ  ตามรายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน ๙ โครงการ ดังนี้   

๑. โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ม. ๒ (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) พื้นท่ีบ้านคือ 
หมู่ท่ี ๒  ขนาดยาว ๖๗.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น BP ๐๖๓๙๑๔๔ , ๒๑๕๕๕๗๓ 
ส้ิน สุด ๐๖๓๙๐๗๒ , ๔๑๕๕๙๑๗ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๕๕ ,๓๐๐. - บาท             
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าท่ี ๑๘๑ ล าดับท่ี ๑๑ 

 
 
 

/๒. โครงการ… 



~ ๒๔ ~ 
 

  ๒. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู ม.๔ (บริเวณข้างฮ่องแหลง) พื้นท่ี
บ้านล้า  หมู่ท่ี ๔ ขนาดกว้างภายใน ๐.๙๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๘๐ ม. ความยาวรวม ๑๕.๐๐ 
ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๗๐๐๐ , ๒๑๕๖๒๙๘ ส้ินสุด ๐๖๓๖๙๙๐ , ๒๑๕๖๓๐๘ 
งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๘,๑๐๐.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.
๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับท่ี ๑) ประจ าปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๓ ล าดับท่ี ๓ 

            ๓.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.๖ (บริเวณหน้าบ้านนางอ่อนแก้ว 
ถึง บ้านนางปราณี)  พื้นท่ีบ้านเวียง  หมู่ท่ี ๖ ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ ม. ลึกเฉล่ีย 
๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๑๒.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๙๐๖๖ , ๒๑๕๗๒๑๓ ส้ินสุด 
๐๖๓๙๑๑๐ , ๒๑๕๗๓๐๘ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๕๘,๘๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าท่ี ๑๙๑ ล าดับท่ี ๓๓ 

  ๔.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม. ๘ (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ 
บุญโย-ประการ ถึง สามแยกหน้าบ้านนายมนัส โยธาดี) พื้นท่ีบ้านดอนไชย  หมู่ท่ี ๘ 
ขนาดกว้างภายใน ๐.๗๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๖๕ ม. ความยาว ๑๐๐.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น 
๐๖๓๙๖๑๙ , ๒๑๕๖๖๕๔ พิกัดส้ินสุด ๐๖๓๙๕๔๘ , ๒๑๕๖๖๑๙ งบประมาณต้ังไว้
จ านวน ๓๗๒,๘๐๐.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) แก้ไข 
(ฉบับท่ี ๑) ประจ าปี  ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๙ ล าดับท่ี ๙ 

            ๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.๑๐ (บริเวณหน้าบ้านนายทวน ใจดี ถึง 
ข้างบ้านนายเพิ่มศักด์ิ ทองทา) พื้นท่ีบ้านปี้  หมู่ท่ี ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ลึก ๐.๕๐ 
ม. ยาว ๔๑.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น๐๖๔๑๕๖๘ , ๒๑๕๕๖๗๘ ส้ินสุด ๐๖๔๑๕๒๖ , 
๒๑๕๕๖๓๘ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๑๓๕,๐๐๐.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าท่ี ๒๐๕ ล าดับท่ี ๖๑ 

            ๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ (สายวังถ้ า) พื้นท่ีบ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙  
ต าบลเวียง  ขนาดยาว ๒๒๐.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดเริ่มต้น BP 
๐๖๓๙๙๕๘ ส้ินสุด ๒๑๕๖๑๗๔งบประมาณค่าก่อสร้าง ๔๙๖,๐๐๐.- บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งท่ี ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๔หน้า ๔ ล าดับท่ี ๑) 

              ๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ (บริเวณนานายวีรชาติ เมืองมูล ถึงนา
นายน้าว นาต๊ะ) พื้นท่ีบ้านดอนไชย หมู่ท่ี ๘  ต าบลเวียง ขนาดกว้างเฉล่ีย ๔.๐๐ ม. ยาว
รวม ๒๑๐.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. 
พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๙๗๑๒ , ๒๑๕๗๓๕๖ ส้ินสุด ๐๖๓๙๕๑๙ , ๒๑๕๗๕๐๗  งบประมาณ
ค่าก่อสร้าง  ๔๙๔,๐๐๐.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. 
๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕  หน้า ๒๒๕ ล าดับท่ี ๒๕) 

 

 

/๘. โครงการ… 



~ ๒๕ ~ 
 

               ๘. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัววี ม.๑ (บริเวณทุ่งหลวง ถึงนานาย
พรม) พื้นท่ี  บ้านปี้ หมู่ท่ี ๑  ต าบลเวียง ขนาดปากรางกว้างเฉล่ีย ๑.๐๐ ม. ท้องรางกว้าง
เฉล่ีย ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๙๔.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๔๐๙๖๒ , 
๒๑๕๕๘๖๔ พิกัดส้ินสุด ๐๖๔๐๙๔๔ , ๒๑๕๕๙๑๘  งบประมาณค่าก่อสร้าง  ๖๖,๙๐๐.- 
บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕  หน้า 
๑๗๙ ล าดับท่ี ๖) 

              ๙. โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ม.๕ (บริเวณนายสมบัติ ลอยเจริญ ถึง
นานายสว่าง เมืองมูล) พื้นท่ีบ้านไชยพรม หมู่ท่ี ๕  ต าบลเวียง ขนาดสูงเฉล่ีย ๓.๐๐ ม. 
ความยาวรวม ๔๐.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๘๑๖๖ , ๒๑๕๖๖๓๒ พิกัดส้ินสุด 
๐๖๓๘๑๓๐ , ๒๑๕๖๖๕๘  งบประมาณค่าก่อสร้าง  ๓๓๔ ,๗๐๐.- บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕  หน้า ๑๘๙     
ล าดับท่ี ๒๘) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทงานอาคารต่าง ๆ  จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้   

               10. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ ม.๗ (บริเวณเทศบาล
ต าบลเวียง) พื้นท่ี บ้านพระนั่งดิน หมู่ ท่ี ๗  ต าบลเวียง ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ ม. ยาว 
๗.๐๐ ม. หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ ตร.ม. พิกัด E ๐๖๓๙๑๓๒               
N ๒๑๕๖๒๘๕ งบประมาณค่าก่อสร้าง ๕๙๐,๙๐๐ บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๕ 
ล าดับท่ี ๑) 

ตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อ ๕๙  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าว
ท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

ขอสภาเทศบาลแห่งนี้พิจารณาด้วยครับ 
 
 
 
 

/นายวิรัตน์ เวียงค า… 



~ ๒๖ ~ 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า จากการชี้แจงของนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  ส านักปลัด 

 4.2.1 แผนบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน ซึ่งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 56,000 บีทียู จ านวน 
2 เครื่อง ๆ  ละ 57,800.-บาท รวมเป็นเงิน 115,600.-บาท  สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณเพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 56,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 57,800.-บาท รวมเป็นเงิน 115,600.-
บาท ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมั ติ ให้ เทศบาลต าบลเวียง กัน เงิน งบประมาณ เพื่ อ จ่ ายเป็น ค่า จัดซื้ อ

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 56,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 57,800.-บาท รวมเป็น
เงิน 115,600.-บาท (มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง)  

  
นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล           4.2.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 
เครื่องๆ ละ 14,650.- บาท รวมเป็นเงิน 14,650.-บาท  

            สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม ไม่มี 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ 

จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 14,650.- บาท รวมเป็นเงิน 14,650.-บาท ได้โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ 
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 14,650.- บาท รวมเป็นเงิน 14,650.-บาท  

  (มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง) 
   
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า… 
 



~ ๒๗ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า    จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล           4.2.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) จ านวน 24 จุด  รวมเป็นเงิน 304,700.-บาท สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด 

(CCTV) จ านวน 24 จุด  รวมเป็นเงิน 304,700.-บาท ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้อง

วงจรปิด (CCTV) จ านวน 24 จุด  รวมเป็นเงิน 304,700.-บาท  
 (มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล             4.2.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ (หอกระจายข่าวไร้สาย) งบประมาณต้ังไว้  224,000.- บาท 

            สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไมค่รับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่ (หอกระจายข่าวไร้สาย) งบประมาณต้ังไว้  224,000.- บาท 
 ได้โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์

โฆษณาและเผยแพร่ (หอกระจายข่าวไร้สาย) งบประมาณต้ังไว้  224,000.- บาท  
 (อนุมัติ 11 เสียง)  
 (งดออกเสียง 1 เสียง) 
 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า… 
 



~ ๒๘ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล          กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน ๙ โครงการ ดังนี้   

4.2.5 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ม. ๒ (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) พื้นท่ี
บ้านคือ หมู่ท่ี ๒  ขนาดยาว ๖๗.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น BP ๐๖๓๙๑๔๔ , 
๒๑๕๕๕๗๓ ส้ินสุด ๐๖๓๙๐๗๒ , ๔๑๕๕๙๑๗ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๕๕,๓๐๐.- บาท  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าท่ี ๑๘๑ ล าดับท่ี ๑๑ 
 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไมค่รับ เชิญครับ 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ม. ๒ 

(บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) พื้นท่ีบ้านคือ หมู่ท่ี ๒  ขนาดยาว ๖๗.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. พิกัด
เริ่มต้น BP ๐๖๓๙๑๔๔ , ๒๑๕๕๕๗๓ ส้ินสุด ๐๖๓๙๐๗๒ , ๔๑๕๕๙๑๗ งบประมาณต้ังไว้
จ านวน ๓๕๕,๓๐๐.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าท่ี 
๑๘๑ ล าดับท่ี ๑๑  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ม. 

๒ (บริเวณหน้าวัดสันคืองาม) พื้นท่ีบ้านคือ หมู่ท่ี ๒  ขนาดยาว ๖๗.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. พิกัด
เริ่มต้น BP ๐๖๓๙๑๔๔ , ๒๑๕๕๕๗๓ ส้ินสุด ๐๖๓๙๐๗๒ , ๔๑๕๕๙๑๗ งบประมาณต้ังไว้
จ านวน ๓๕๕,๓๐๐.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าท่ี 
๑๘๑ ล าดับท่ี ๑๑ 

  (มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล           4.2.6 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัวยู ม.๔ (บริเวณข้างฮ่องแหลง) 

พื้นท่ีบ้านล้า  หมู่ท่ี ๔ ขนาดกว้างภายใน ๐.๙๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๘๐ ม. ความยาวรวม 
๑๕.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๗๐๐๐ , ๒๑๕๖๒๙๘ ส้ินสุด ๐๖๓๖๙๙๐ , ๒๑๕๖๓๐๘ 
งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๘,๑๐๐.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.
๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับท่ี ๑) ประจ าปี ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๓ ล าดับท่ี ๓ 

           สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 

ที่ประชุม ไม่มี 
 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า… 



~ ๒๙ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล      เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูป

ตัวยู ม.๔ (บริเวณข้างฮ่องแหลง) พื้นท่ีบ้านล้า  หมู่ท่ี ๔ ขนาดกว้างภายใน ๐.๙๐ ม. ลึก
เฉล่ีย ๐.๘๐ ม. ความยาวรวม ๑๕.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๗๐๐๐ , ๒๑๕๖๒๙๘ 
ส้ินสุด ๐๖๓๖๙๙๐ , ๒๑๕๖๓๐๘ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๘,๑๐๐.- บาท  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับท่ี ๑) ประจ าปี ๒๕๖๓ 
หน้าท่ี ๓ ล าดับท่ี ๓ ได้โปรดยกมือครับ 

 

ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. 
รูปตัวยู ม.๔ (บริเวณข้างฮ่องแหลง) พื้นท่ีบ้านล้า  หมู่ท่ี ๔ ขนาดกว้างภายใน ๐.๙๐ ม. 
ลึกเฉล่ีย ๐.๘๐ ม. ความยาวรวม ๑๕.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๗๐๐๐ , ๒๑๕๖๒๙๘ 
ส้ินสุด ๐๖๓๖๙๙๐ , ๒๑๕๖๓๐๘ งบประมาณต้ังไว้จ านวน  ๓๘,๑๐๐.- บาท  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับท่ี ๑) ประจ าปี ๒๕๖๓ 
หน้าท่ี ๓ ล าดับท่ี ๓ 

 (มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง) 

 

นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล               4.2.7  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.๖ (บริเวณหน้าบ้านนางอ่อน

แก้ว ถึง บ้านนางปราณี)  พื้นท่ีบ้านเวียง  หมู่ท่ี ๖ ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ ม. ลึกเฉล่ีย 
๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๑๒.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๙๐๖๖ , ๒๑๕๗๒๑๓ ส้ินสุด 
๐๖๓๙๑๑๐ , ๒๑๕๗๓๐๘ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๕๘ ,๘๐๐.- บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าท่ี ๑๙๑ ล าดับท่ี ๓๓ 
 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 

ที่ประชุม ไม่มี 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล     อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.     

ม.๖ (บริเวณหน้าบ้านนางอ่อนแก้ว ถึง บ้านนางปราณี)  พื้นท่ีบ้านเวียง  หมู่ท่ี ๖ ขนาด
กว้างภายใน ๐.๕๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๑๒.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น 
๐๖๓๙๐๖๖ , ๒๑๕๗๒๑๓ ส้ินสุด ๐๖๓๙๑๑๐ , ๒๑๕๗๓๐๘ งบประมาณต้ังไว้จ านวน 
๓๕๘,๘๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าท่ี ๑๙๑ 
ล าดับท่ี ๓๓  ได้โปรดยกมือครับ 

 
 

/ที่ประชุม… 



~ ๓๐ ~ 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ม.๖ (บริเวณหน้าบ้านนางอ่อนแก้ว ถึง บ้านนางปราณี)  พื้นท่ีบ้านเวียง  หมู่ท่ี ๖ 
ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๑๒.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น 
๐๖๓๙๐๖๖ , ๒๑๕๗๒๑๓ ส้ินสุด ๐๖๓๙๑๑๐ , ๒๑๕๗๓๐๘ งบประมาณต้ังไว้จ านวน 
๓๕๘,๘๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าท่ี ๑๙๑ 
ล าดับท่ี ๓๓ (มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง) 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล           4.2.8  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม. ๘ (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ 

บุญโย-ประการ ถึง สามแยกหน้าบ้านนายมนัส โยธาดี) พื้นท่ีบ้านดอนไชย  หมู่ท่ี ๘ 
ขนาดกว้างภายใน ๐.๗๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๖๕ ม. ความยาว ๑๐๐.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น 
๐๖๓๙๖๑๙ , ๒๑๕๖๖๕๔ พิกัดส้ินสุด ๐๖๓๙๕๔๘ , ๒๑๕๖๖๑๙ งบประมาณต้ังไว้
จ านวน ๓๗๒,๘๐๐.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) แก้ไข 
(ฉบับท่ี ๑) ประจ าปี  ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๙ ล าดับท่ี ๙ 

 

  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.    

ม. ๘ (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ บุญโย-ประการ ถึง สามแยกหน้าบ้านนายมนัส 
โยธาดี) พื้นท่ีบ้านดอนไชย  หมู่ท่ี ๘ ขนาดกว้างภายใน ๐.๗๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๖๕ ม. 
ความยาว ๑๐๐.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๙๖๑๙ , ๒๑๕๖๖๕๔ พิกัดส้ินสุด ๐๖๓๙๕๔๘ 
, ๒๑๕๖๖๑๙ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๗๒,๘๐๐.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับท่ี ๑) ประจ าปี  ๒๕๖๓ หน้าท่ี ๙ ล าดับท่ี ๙ 

    ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. ม. ๘ (บริเวณหน้าบ้าน จสอ.อัฒวัฒน์ บุญโย-ประการ ถึง สามแยกหน้าบ้านนาย
มนัส โยธาดี) พื้นท่ีบ้านดอนไชย  หมู่ท่ี ๘ ขนาดกว้างภายใน ๐.๗๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๖๕ 
ม. ความยาว ๑๐๐.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๙๖๑๙ , ๒๑๕๖๖๕๔ พิกัดส้ินสุด 
๐๖๓๙๕๔๘ , ๒๑๕๖๖๑๙ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๗๒ ,๘๐๐.- บาท  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับท่ี ๑) ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
หน้าท่ี ๙ ล าดับท่ี ๙ 

 (มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง) 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า… 



~ ๓๑ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล               4.2.9  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.๑๐ (บริเวณหน้าบ้านนายทวน ใจดี 

ถึง ข้างบ้านนายเพิ่มศักด์ิ ทองทา) พื้นท่ีบ้านปี้  หมู่ท่ี ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ลึก 
๐.๕๐ ม. ยาว ๔๑.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น๐๖๔๑๕๖๘ , ๒๑๕๕๖๗๘ ส้ินสุด ๐๖๔๑๕๒๖ , 
๒๑๕๕๖๓๘ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๑๓๕,๐๐๐.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าท่ี ๒๐๕ ล าดับท่ี ๖๑ 

    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.๑๐ 

(บริเวณหน้าบ้านนายทวน ใจดี ถึง ข้างบ้านนายเพิ่มศักด์ิ ทองทา) พื้นท่ีบ้านปี้  หมู่ท่ี 
๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๑.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น๐๖๔๑๕๖๘ , 
๒๑๕๕๖๗๘ ส้ินสุด ๐๖๔๑๕๒๖ , ๒๑๕๕๖๓๘ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๑๓๕,๐๐๐.- 
บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าท่ี ๒๐๕ ล าดับท่ี ๖๑  ได้
โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.

๑๐ (บริเวณหน้าบ้านนายทวน ใจดี ถึง ข้างบ้านนายเพิ่มศักด์ิ ทองทา) พื้นท่ีบ้านปี้  หมู่
ท่ี ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๑.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น๐๖๔๑๕๖๘ , 
๒๑๕๕๖๗๘ ส้ินสุด ๐๖๔๑๕๒๖ , ๒๑๕๕๖๓๘ งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๑๓๕,๐๐๐.- 
บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าท่ี ๒๐๕ ล าดับท่ี ๖๑ 

   (มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล               4.2.10  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ (สายวังถ้ า) พื้นท่ีบ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี 

๙  ต าบลเวียง  ขนาดยาว ๒๒๐.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดเริ่มต้น BP 
๐๖๓๙๙๕๘ ส้ินสุด ๒๑๕๖๑๗๔งบประมาณค่าก่อสร้าง ๔๙๖,๐๐๐.- บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งท่ี ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๔หน้า ๔ ล าดับท่ี ๑) 

             สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า… 



~ ๓๒ ~ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ (สายวัง

ถ้ า) พื้นท่ีบ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙  ต าบลเวียง  ขนาดยาว ๒๒๐.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดเริ่มต้น BP ๐๖๓๙๙๕๘ ส้ินสุด ๒๑๕๖๑๗๔งบประมาณค่าก่อสร้าง 
๔๙๖,๐๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. 
๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔หน้า ๔ ล าดับท่ี ๑)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ 

(สายวังถ้ า) พื้นท่ีบ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี ๙  ต าบลเวียง  ขนาดยาว ๒๒๐.๐๐ ม. กว้าง 
๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดเริ่มต้น BP ๐๖๓๙๙๕๘ ส้ินสุด ๒๑๕๖๑๗๔งบประมาณ
ค่าก่อสร้าง ๔๙๖,๐๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔หน้า ๔ ล าดับท่ี ๑)   

 (มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง) 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล               4.2.11  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ (บริเวณนานายวีรชาติ เมืองมูล ถึง

นานายน้าว นาต๊ะ) พื้นท่ีบ้านดอนไชย หมู่ท่ี ๘  ต าบลเวียง ขนาดกว้างเฉล่ีย ๔.๐๐ ม. 
ยาวรวม ๒๑๐.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.
ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๙๗๑๒ , ๒๑๕๗๓๕๖ ส้ินสุด ๐๖๓๙๕๑๙ , ๒๑๕๗๕๐๗  
งบประมาณค่าก่อสร้าง  ๔๙๔,๐๐๐.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕  หน้า ๒๒๕ ล าดับท่ี ๒๕) 

             สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ (บริเวณ

นานายวีรชาติ เมืองมูล ถึงนานายน้าว นาต๊ะ) พื้นท่ีบ้านดอนไชย หมู่ท่ี ๘  ต าบลเวียง 
ขนาดกว้างเฉล่ีย ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๒๑๐.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีใช้สอย
ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๙๗๑๒ , ๒๑๕๗๓๕๖ ส้ินสุด ๐๖๓๙๕๑๙ 
, ๒๑๕๗๕๐๗  งบประมาณค่าก่อสร้าง  ๔๙๔,๐๐๐.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕  หน้า ๒๒๕ ล าดับท่ี ๒๕)  

 ได้โปรดยกมือครับ 

 
 

/ที่ประชุม... 
 



~ ๓๓ ~ 
 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ 

(บริเวณนานายวีรชาติ เมืองมูล ถึงนานายน้าว นาต๊ะ) พื้นท่ีบ้านดอนไชย หมู่ท่ี ๘  ต าบล
เวียง ขนาดกว้างเฉล่ีย ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๒๑๐.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๙๗๑๒ , ๒๑๕๗๓๕๖ ส้ินสุด 
๐๖๓๙๕๑๙ , ๒๑๕๗๕๐๗  งบประมาณค่าก่อสร้าง  ๔๙๔ ,๐๐๐.- บาท  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕  หน้า ๒๒๕       
ล าดับท่ี ๒๕)  

 (มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง) 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล               4.2.12  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัววี ม.๑ (บริเวณทุ่งหลวง ถึงนา

นายพรม) พื้นท่ี  บ้านปี้ หมู่ท่ี ๑  ต าบลเวียง ขนาดปากรางกว้างเฉล่ีย ๑.๐๐ ม. ท้องราง
กว้างเฉล่ีย ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๙๔.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น 
๐๖๔๐๙๖๒ , ๒๑๕๕๘๖๔ พิกัดส้ินสุด ๐๖๔๐๙๔๔ , ๒๑๕๕๙๑๘  งบประมาณค่า
ก่อสร้าง  ๖๖,๙๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
พ.ศ. ๒๕๖๕  หน้า ๑๗๙ ล าดับท่ี ๖) 

             สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูปตัววี 

ม.๑ (บริเวณทุ่งหลวง ถึงนานายพรม) พื้นท่ี  บ้านปี้ หมู่ท่ี ๑  ต าบลเวียง ขนาดปากราง
กว้างเฉล่ีย ๑.๐๐ ม. ท้องรางกว้างเฉล่ีย ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. ความยาวรวม 
๙๔.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๔๐๙๖๒ , ๒๑๕๕๘๖๔ พิกัดส้ินสุด ๐๖๔๐๙๔๔ , 
๒๑๕๕๙๑๘  งบประมาณค่าก่อสร้าง  ๖๖,๙๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
ต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕  หน้า ๑๗๙ ล าดับท่ี ๖)  ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. รูป

ตัววี ม.๑ (บริเวณทุ่งหลวง ถึงนานายพรม) พื้นท่ี  บ้านปี้ หมู่ท่ี ๑  ต าบลเวียง ขนาดปาก
รางกว้างเฉล่ีย ๑.๐๐ ม. ท้องรางกว้างเฉล่ีย ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. ความยาวรวม 
๙๔.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๔๐๙๖๒ , ๒๑๕๕๘๖๔ พิกัดส้ินสุด ๐๖๔๐๙๔๔ , 
๒๑๕๕๙๑๘  งบประมาณค่าก่อสร้าง  ๖๖,๙๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
ต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕  หน้า ๑๗๙ ล าดับท่ี ๖) 

  มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง) 
/นายวิรัตน์  เวียงค า… 



~ ๓๔ ~ 
 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล               4.2.13  โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ม.๕ (บริเวณนายสมบัติ ลอยเจริญ 

ถึงนานายสว่าง เมืองมูล) พื้นท่ีบ้านไชยพรม หมู่ท่ี ๕  ต าบลเวียง ขนาดสูงเฉล่ีย ๓.๐๐ 
ม. ความยาวรวม ๔๐.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๘๑๖๖ , ๒๑๕๖๖๓๒ พิกัดส้ินสุด 
๐๖๓๘๑๓๐ , ๒๑๕๖๖๕๘  งบประมาณค่าก่อสร้าง  ๓๓๔ ,๗๐๐.- บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕  หน้า ๑๘๙     
ล าดับท่ี ๒๘) 

             สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 

ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ม.๕ 

(บริเวณนายสมบัติ ลอยเจริญ ถึงนานายสว่าง เมืองมูล)  พื้นท่ีบ้านไชยพรม หมู่ท่ี ๕  
ต าบลเวียง ขนาดสูงเฉล่ีย ๓.๐๐ ม. ความยาวรวม ๔๐.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๘๑๖๖ , 
๒๑๕๖๖๓๒ พิกัดส้ินสุด ๐๖๓๘๑๓๐ , ๒๑๕๖๖๕๘  งบประมาณค่าก่อสร้าง  
๓๓๔,๗๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. 
๒๕๖๕  หน้า ๑๘๙  ล าดับท่ี ๒๘) ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. 

ม.๕ (บริเวณนายสมบัติ ลอยเจริญ ถึงนานายสว่าง เมืองมูล) พื้นท่ีบ้านไชยพรม หมู่ท่ี ๕  
ต าบลเวียง ขนาดสูงเฉล่ีย ๓.๐๐ ม. ความยาวรวม ๔๐.๐๐ ม. พิกัดเริ่มต้น ๐๖๓๘๑๖๖ , 
๒๑๕๖๖๓๒ พิกัดส้ินสุด ๐๖๓๘๑๓๐ , ๒๑๕๖๖๕๘  งบประมาณค่าก่อสร้าง  
๓๓๔ ,๗๐๐.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ –        
พ.ศ. ๒๕๖๕  หน้า ๑๘๙  ล าดับท่ี ๒๘)   

 (มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง) 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า     จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 

หมวดอาคารต่าง ๆ  จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้   

  4.2.14  โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ ม.๗ (บริเวณเทศบาลต าบล
เวียง) พื้นท่ี บ้านพระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗  ต าบลเวียง ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. 
หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ ตร.ม. พิกัด E ๐๖๓๙๑๓๒ N ๒๑๕๖๒๘๕  

/งบประมาณ… 



~ ๓๕ ~ 
 

งบประมาณค่าก่อสร้าง ๕๙๐,๙๐๐ บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๕ ล าดับท่ี ๑) 

  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและ

ครุภัณฑ์ ม.๗ (บริเวณเทศบาลต าบลเวียง) พื้นท่ี บ้านพระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗  ต าบลเวียง 
ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ ตร.ม. พิกัด 
E ๐๖๓๙๑๓๒ N ๒๑๕๖๒๘๕ งบประมาณค่าก่อสร้าง ๕๙๐,๙๐๐ บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๖๔ หน้า ๕ ล าดับท่ี ๑)   ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร

และครุภัณฑ์ ม.๗ (บริเวณเทศบาลต าบลเวียง) พื้นท่ี บ้านพระนั่งดิน หมู่ท่ี ๗  ต าบล
เวียง ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ ตร.ม. 
พิกัด E ๐๖๓๙๑๓๒  N ๒๑๕๖๒๘๕ งบประมาณค่าก่อสร้าง ๕๙๐,๙๐๐ บาท  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๖๔ หน้า ๕ ล าดับท่ี ๑) 

  (มติเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวาระอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายนิคม  ทุ่นใจ  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอในท่ีประชุม เรื่องขออนุมัติต้ังจ่ายรายการใหม่ เป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ (หอกระจายข่าวไร้สาย) ตามส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์   และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) ก าหนด ราคา  
224,000.- บาท ขอให้เน้นเรื่องการบริการหลังการขาย หรือซ่อมแซม ครับ 

 
นายวิรัติน์  เวียงค า ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

/นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์… 



~ ๓๖ ~ 
 

นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ 
หัวหน้าส านักปลัด ในเรื่องของบริการหลังการขายนั้น ในการท าสัญญา จะมีการระบุระยะเวลาในการ

ให้บริการ ครับ 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวาระอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า กระผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี  ๒๕64  และขอปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ   

 
ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 
       นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 
 

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

เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๓๗ ~ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  28 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕64 

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


