
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕62 

วันพฤหัสบดี ท่ี 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
       - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 

 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

ทอน ใจดี 
           แต่ง เวียงค า 

ทรงพล เวียงค า 
ใย  เมืองมูล 

วิรัตน์ เวียงค า 
ทวน ใจดี 

ยอด  สติราษฎร์ 
ทัตพงศ์ ใจดี 
บุญลือ เย็นใจ 

รัตติยา  อ่อนนวล 
จักรแก้ว อ่อนนวล 

พิศมรพัชญ์  จับใจนาย 
 
 

 
ถาวร  อ่อนนวล 
วิโรจน์ สมณะ 

ทวีศักดิ์  อุ่นตาล 
สาคร  โยธาดี 
สนั่น โยธาดี 
ส าราญ  ใจดี 

นฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
ณัฐชา ขันทะวงค์ 

สมเกียรติ  ไชยมงคล 
ชาตรี  นิลค า 

อรัญญา  กันศรีเวียง 
มัฐพร  ทองดี 

ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 
 

/เร่ิมประชุม… 



~ ๒ ~ 
 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

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

นายทอน  ใจดี  เรียนนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ประธานสภาเทศบาล นายทอน ใจดี ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง   ขอเปิดการประชุม สภาเทศบาล 
                                ต าบลเวียง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕62 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ                
สมัยที่ ๔ ประจ าปี  ๒๕61 

 
นายทอน ใจดี จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕61 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีประเด็นท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี  
  
นายทอน ใจดี  หากไม่มี   กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕61 หากสมาชิกสภาเห็นชอบรับรองรายงานการ 
                               ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2561 โปรดยกมือครับ 
 
 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ           

สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕61   (จ านวน ๑2 เสียง) 

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

 

 

/ระเบียบวาระที่  4... 



~ ๓ ~ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔        ญัตติเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี         
๒๕62  และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖3 

 
นายทอน ใจดี  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์   การก าหนดสมัยประชุม จะมีอยู่สองประเด็นคือ ประเด็นท่ีหนึ่งการก าหนดสมัย   
เลขานุการสภาเทศบาล   ประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕62 และประเด็นท่ีสอง การก าหนดวันเริ่มประชุม

สมัยสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖3 ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ ส่ี
สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาล
ก าหนด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา
ในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี ซึ่งกระผมขอน าเรียนต่อสภาแห่งนี้
พิจารณา 

  
นายทอน ใจดี          เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายท่ีก าหนด จึงขอปรึกษาสมาชิกสภา 

เทศบาลทุกท่าน เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑ การประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕62 นี้ ในแต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด  
และจะก าหนดให้มีการประชุมสมัยละกี่วัน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอ
ความเห็นในประเด็นท่ี ๑ ว่าควรจะก าหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี      
๒๕62 แต่ละสมัยนั้น จะเริ่มเมื่อใดและสมัยละกี่วัน 

 
นางยอด สติราษฎร์       ตามท่ีเลขานุการสภาได้ช้ีแจงไปนั้น ดิฉันขอเสนอ การประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 
สมาชิกสภาเทศบาล 2562 ดังนี้ ค่ะ 

๑. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕62 วันเริ่มสมัยประชุม วัน ท่ี              
1 พฤษภาคม  ๒๕62 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
๒. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕62 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี ๑ สิงหาคม 
๒๕62 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
๓. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕62 วันเริ่มสมัยประชุม วัน ท่ี                 
1 พฤศจิกายน ๒๕62 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
 
 

/นายทอน ใจดี... 



~ ๔ ~ 
 

นายทอน ใจดี  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นางรัตติยา อ่อนนวล     ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล    
   
นายทัตพงศ์ ใจดี          ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล    
 
นายทอน ใจดี  จากการเสนอก าหนดสมัย ในประเด็นท่ี 1 มีท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติ ในท่ีประชุม ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 1. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕62 วันเริ่มสมัยประชุม วัน ท่ี              

1 พฤษภาคม  ๒๕62 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
๒. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕62 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี  ๑ สิงหาคม 
๒๕62 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
๓. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕62 วันเริ่มสมัยประชุม วัน ท่ี                 
๑ พฤศจิกายน ๒๕62 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 

หากท่านใดเห็นชอบก าหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญและการก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญ และมีสมัยละกี่วัน ของปี ๒๕๖2 ตามท่ีเสนอนี้ ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบ ในประเด็นท่ี ๑ การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  

ประจ าปี ๒๕62  
1. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕62 วันเริ่มสมัยประชุม วัน ท่ี              
1 พฤษภาคม  ๒๕62 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
๒. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕62 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี  ๑ สิงหาคม 
๒๕62 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
๓. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕62 วันเริ่มสมัยประชุม วัน ท่ี                 
๑ พฤศจิกายน ๒๕62 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน (จ านวน ๑2 เสียง) 

 
นายทอน  ใจดี  ประเด็นท่ี ๒ ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอความเห็นใน 
ประธานสภาเทศบาล ประเด็นท่ี ๒ ว่าควรจะก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖3 จะเริ่ม 

เมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน และขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 

/นายจักรแก้ว... 



~ ๕ ~ 
 

นายจักร์แก้ว อ่อนนวล  กระผมขอเสนอว่าการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖3  ต้ังแต่วันท่ี ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล      เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
 
นางรัตติยา อ่อนนวล     ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล    
   
นายทัตพงศ์ ใจดี          ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล    
 
นายทอน ใจดี  จากการเสนอก าหนดสมัยแรกของ ปี 2563 จะเริ่มเมื่อใดและมีก าหนดกี่วัน ใน 
ประธานสภาเทศบาล ประเด็นท่ี 2 ของนายจักร์แก้ว อ่อนนวล  สมาชิกสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาล

ท่านใดมี  ข้อเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม ตามท่ี   
ประธานสภาเทศบาล นายจักร์แก้ว อ่อนนวล สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคือ การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก

ของปี ๒๕๖3  ต้ังแต่วันท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน ได้
โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบในประเด็นท่ี ๒ การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ      

สมัยแรกของปี ๒๕63 ต้ังแต่วัน ท่ี ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 มีก าหนด ๓๐ วัน                
(จ านวน ๑2 เสียง) 
 

   ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 

นายทอน  ใจดี  ในระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ี 5.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ต่อสภาเทศบาลต าบลเวียง ขอเชิญท่าน 
   นายกเทศมนตรีน าเสนอต่อสภาเทศบาลครับ 
 
นายถาวร  อ่อนนวล ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ี 5.1 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
นายกเทศมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ต่อสภาเทศบาลต าบลเวียง ดังนี้ครับ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 
13  พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า และวรรคหก “ให้นายกเทศมนตรีจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเป็นประจ าทุกปี...”   
ดังนั้นกระผมจึงขอแถลงรายงานแสดงผลการปฏิบั ติงานตา มนโยบายของ
นายกเทศมนตรีต าบลเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ในการประชุม    
 

/สภาเทศบาล… 
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สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2553 ข้าพเจ้าได้แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลเวียง โดยมีนโยบายหลักในการบริหารงาน 7 ประการ
ประกอบด้วย 
1. เทิดทูนและด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ด ารงไว้ซึง่การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
3. แก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน ให้เจริญก้าวหน้า 
4. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ

ผู้ด้อยโอกาส 
7. ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้สะอาดปราศจากมลพิษ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

ส าหรับปี 2561 ได้แยกการพัฒนาออกมาท้ังหมด 5 ยุทธศาสตร์ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 60 โครงการ จ านวนเงิน 16,975,904.05 บาท มีการเบิกจ่าย จ านวน 60 โครงการ จ านวนเงิน  
16,975,904.05 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 11 1,927,428.95 11 1,927,428.95 

พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 41 13,251,615.10 41 13,251,615.10 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

3 1,428,204.00 3 1,428,204.00 

รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 1 21,000.00 1 21,000.00 

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 4 347,656.00 4 347,656.00 

รวม 60 16,975,904.05 60 16,975,904.05 

 
 
 
 
 
 
 

/โดยมีรายละเอียด… 
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โดยมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่น 9,990 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลเวียง 20,000 
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าบ้านนายแก้ว ในพื้นท่ีหมู่ 3 69,800 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ออกสู่พื้นท่ีการเกษตรสายใต้บริเวณนานายณัฐ
พงษ์ ถึงนานายวีระชาติ ในพื้นท่ีหมู่ 8 

297,000 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ออกสู่พื้นท่ีการเกษตรสายทุ่งนอก ในพื้นท่ีหมู่ 9 198,000 
6 โครงการวางท่อเหล่ียม คสล.บริเวณทุ่งเคียน ในพื้นท่ีหมู่ 1 95,000 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณข้างวัดป้ี ในพื้นท่ี   หมู่ 1 226,500 

8 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าบริเวณนานายดุสิต  เวียงค า ในพื้นท่ี หมู่ 7 398,500 
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณหน้าร้านค้าชุมชน    ถึงหน้าบ้านนาย

เพชร  ในพื้นท่ีหมู่ 10 
312,000 

10 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมต่อระหว่างเขตต าบลเวียงกับ อบต.
ร่มเย็น 

86,000 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

11 โครงการจัดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ต ารวจ ทหาร 2324 อ าเภอ
เชียงค า 

38,000 

12 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารและส่ิงพิมพ์อืน่ๆ ให้แก่ท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

83,950 

13 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลเวียง 30,000 

14 โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 60,000 

15 โครงการส่งเสริมการจัดการตลาดนัดวิชาการ 30,000 

16 โครงการเปิดโลกทัศน์ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เวียง 

10,000 

17 โครงการเปิดโลกทัศน์ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง 10,000 
18 โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง 63,759.48 
19 โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง 409,205.12 
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20 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 

21 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 102,850 

22 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่า
หนังสือเรียน 

12,200 

23 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน 

12,100 

24 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

18,300 

25 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 26,015 

26 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ทต.เวียง 183,260 
 

27 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรยีนของ ทต.เวียง 241,380 

28 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาการเด็ก 15,000 

29 โครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ 20,000 

30 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน 19,975 

31 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ร้านค้าร้านช า ความ
ปลอดภัยด้านอาหารและตลาดสดน่าซื้อ 

19,680 

32 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่สตรี 20,000 

33 โครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็ก (CPMS) 4,988 

34 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 15,640 

35 โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน 14,335 

36 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์ (กิจกรรมวันเอดส์โลก) 19,965 

37 โครงการควบคุม ป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 9,250 

38 โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น 19,675 

39 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 20,000 

40 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา 12,650 
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41 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีและด้านอื่นๆ 10,000 

42 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 9,990 

43 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 20,000 

44 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตร 15,000 
 

45 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 395,000 

46 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,273,700 

47 เบ้ียยังชีพความพิการ 3,064,000 

48 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลเวียง 100,000 

49 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 112,747.50 

50 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรยีนบ้านพระนั่งดิน 436,000 

51 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรยีนบ้านปี้ 253,000 

 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

52 โครงการอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมคลองสวยน้ า
ใส 

19,990 

53 โครงการชุมชนส่งเสริมส่ิงแวดล้อมด้านการจัดการขยะในครัวเรือน 22,214 

54 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบล
เวียง 

1,386,000 

 
 
 
 
 
 

/4.ยุทธศาสตร์... 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

55 โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  (โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) 

21,000 

 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

56 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดท าแผนชุมชน 14,075 

57 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเวียงประจ าปีงบประมาณ 
2561-2564 

97,476 

58 โครงการปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ของเทศบาล 5,500 

59 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 230,605 

60 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 3 บริเวณถนนหลังวัดทราย 214,638.95 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 16,975,904.05 

    
จึงขอแถลงให้สภาเทศบาลต าบลเวียงทราบ 

 

นายทอน  ใจดี  ในระเบียบวาระท่ี 5.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปี 2561 ห้วงเดือนธันวาคม 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีน าเสนอต่อสภาเทศบาลครับ 
 

นายถาวร  อ่อนนวล ระเบียบวาระท่ี 5.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
นายกเทศมนตรี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปี 2561 ห้วงเดือนธันวาคม  แถลงต่อสภาเทศบาล

ต าบลเวียง ดังนี้ครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 
12 ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ 
 

/กระทรวงมหาด... 



~ ๑๑ ~ 
 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พ้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖4) 
ประจ าปี ๒๕61 ห้วงเดือนธันวาคม  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี ๒๕61 วันท่ี ๒5 
ธันวาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง และได้สรุปผลการประเมินสรุปได้
ดังนี้ 

เทศบาลต าบลเวียง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ  ท่ีแท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) และเทศบาลต าบลเวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) เมื่อวันท่ี ๓1 ตุลาคม ๒๕๕9 โดยในปี ๒๕61 มี
โครงการรวม 5 ยุทศาสตร์ จ านวน  ๑26 โครงการ งบประมาณ 35,548,๙2๐.- 
บาท รายละเอียดดังนี้ 

๑ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  จ านวน 36 โครงการ  
งบประมาณ 17,520,๐๐๐.- บาท 

๒.  ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม จ านวน 62 โครงการ งบประมาณ 12,912,๙2๐.- บาท 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม           
จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ ๑,655,๐๐๐.- บาท 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  จ านวน 9 
โครงการ งบประมาณ ๒45,๐๐๐.- บาท 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  จ านวน 
15 โครงการงบประมาณ 3,216,๐๐๐.- บาท  

 
 
 
 

/การจัดท างบประมาณ … 



~ ๑๒ ~ 
 

การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียง  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันท่ี 

29 กันยายน ๒๕60  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 86 
โครงการ งบประมาณ 21,572,920.- บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการที่ได้รับอนุมัติ 19 
โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,056,๐2๐.- บาท  

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม  โครงการท่ีได้รับอนุมัติ 50 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
14,070,4๐๐.- บาท 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
โครงการท่ีได้รับอนุมัติ 4 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ ๑,655,๐๐๐.- บาท 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย   โครงการท่ี
ได้รับอนุมัติ  4 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 66,๐๐๐ บาท 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
โครงการท่ีได้รับอนุมัติ 9 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ  ๑,725,๕0๐.- บาท 
การเบิกจ่าย 

ต้ังแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา
เทศบาลต าบลเวียง   ไ ด้มีการ เบิก จ่ายไปแล้ว 60 โครงการ งบประมาณ 
16,975,904.05 บาท ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ    เบิกจ่ายแล้ว  11 โครงการ                
งบประมาณ  1,927,428.95  บาท  

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม เบิกจ่ายแล้ว 41 โครงการ งบประมาณ  13,251,615.10 บาท 

    ๓. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
เบิกจ่ายแล้ว  3 โครงการ งบประมาณ 1,428,204.00 บาท 

4. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย    
เบิกจ่ายแล้ว  1 โครงการ งบประมาณ  21,๐๐๐ บาท 

    ๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
เบิกจ่ายแล้ว  4 โครงการ งบประมาณ  347,656.- บาท 

        จึงขอแถลงให้สภาเทศบาลต าบลเวียงทราบ 
 
นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 
 
 
 
 
 

/ด.ต.ทวีศักด์ิ อุ่นตาล.. 



~ ๑๓ ~ 
 

ด.ต.ทวีศักด์ิ อุ่นตาล เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันท่ี  
รองนายกเทศมนตรี 22 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ มุ่งสู่งานอาชีพ 

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยเป็น
การน าเสนอผลการด าเนินงานของสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ  โดยเทศบาลต าบลเวียง ได้ร่วมกิจกรรม 
ดังนี ้
1. กิจกรรมร้องเพลง จ านวน 2 ท่าน นักร้องชาย-หญิง ไมค์ทองค า@ฝายกวาง 
2. ร าวงย้อนยุค 
3. ส้มต าลีลา 

 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
น.ส.ณัฐชา ขันทะวงศ์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
ผู้อ านวยการกองคลัง ขอเรียนถามในท่ีประชุมสภา โครงการวางท่อ คสล. ม.9 (บริเวณหน้าบ้านนายปชัญา 

ถึง หน้าบ้านนางปี๋) จ านวน  180,000.-บาท ท่ีสภาเทศบาลต าบลเวียงอนุมัติกันเงิน 
ซึ่งโครงการนี้ยังอยู่ในแผนท่ีจะท าอยู่หรือไม่คะ 

 
นายทอน  ใจดี  โครงการวางท่อ คสล. ม.9 (บริเวณหน้าบ้านนายปัชญา ถึง หน้าบ้านนางปี๋) จ านวน  
ประธานสภาเทศบาล 180,000.-บาท ได้ท าการยกเลิกโครงการเนื่องด้วย ขาดเอกสารยินยอมของ 
   ประชาชนท่ีมีส่วนได้เสียให้ท าการวางท่อผ่านท่ีส่วนบุคคลครับ 
 
น.ส.ณัฐชา ขันทะวงศ์ ดิฉันขอให้ทางกองช่างท าบันทึกช้ีแจงเหตุผลท่ีไม่สามารถด าเนินการตามโครงการ
ผู้อ านวยการกองคลัง ด้วยค่ะ จะได้น ามาเป็นหลักฐานเพื่อจะได้ท าการยกเลิกในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
นายสมเกียรติ ไชยมงคล รับทราบ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  
 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
นายทรงพล เวียงค า      เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารสมาชิกสภา กระผมขอน าเรียนเรื่องบ้านปี้ หมู่ 10  
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ขอความอนุเคราะห์ดินลูกรัง ถมถนนทาง 

เช่ือมต่อในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลเวียง เช่ือมต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ค า 
เนื่องจากถนนเส้นทางสัญจรของ 2 ต าบล ได้รับความเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ สายท่ี
1 สายทุ่งโน เช่ือมต่อถนนสายทุ่งปี้ เช่ือมต่อบ้านดอนแก้ว สายท่ี 2 สายทุ่งหล่ม  

 
 

/เช่ือมต่อ... 



~ ๑๔ ~ 
 

เช่ือมต่อ บ้านร่องค้อม ต าบลเจดีย์ค า ซึ่งทางเทศบาลต าบลเวียงไม่มีงบประมาณใน
การด าเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจะเข้ามาด าเนินการช่วยเหลือ จึงขอ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเวียง 

 
นายทอน  ใจดี          ขอเรียนถามท่านนายกเทศมนตรี ว่าถนนสายดังกล่าว เทศบาลจะมีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล    ด าเนินการได้หรือไม ่
 
นายถาวร อ่อนนวล ถนนสายดังกล่าวไม่ได้ต้ังไว้ในแผน และไม่มีในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 
นายกเทศมนตรีฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบ ในการสัญจร    

เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ขอให้สภาแห่งนี้ได้ปรึกษาหารือกันว่า ควรจะน า
โครงการดังกล่าวเสนอความอนุเคราะห์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาต่อไปจะดี
หรือไม่ เพราะเป็นทางเช่ือมระหว่างต าบล 

 
นายทอน  ใจดี          ตามท่ีท่านนายกได้กล่าวไปแล้วนั้น กระผมขอปรึกษาหารือต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล    ว่าควรจะน าโครงการดังกล่าว ส่งขอความอนุเคราะห์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   พะเยา เพราะเป็นถนนเช่ือมระหว่างต าบล สมาชิกสภามีความเห็นว่าอย่างไร 
 
นายทรงพล เวียงค า      เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารสมาชิกสภา กระผมเสนอว่าควรจะขอความ  
สมาชิกสภาเทศบาล อนุเคราะห์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเหมาะสมแล้ว เพราะทางเทศบาลขาด 
   งบประมาณ และไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี          หากไม่มีก็ถือว่าสภาเทศบาลต าบลเวียง เห็บชอบให้ส่งโครงการขอความอนุเคราะห์ดิน 
ประธานสภาเทศบาล    ลูกรัง ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา จ านวน 2 เส้นทาง เส้นท่ี 1 ถนนสาย

ทุ่งโน เช่ือมต่อถนนสายทุ่งปี้เช่ือมต่อบ้านดอนแก้ว สายท่ี 2 สายทุ่งหล่ม เช่ือมต่อ 
บ้านร่องค้อม ต าบลเจดีย์ค า เสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
 
 
 

/นายสมเกียรติ… 



~ ๑๕ ~ 
 

นายสมเกียรติ ไชยมงคล เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอน าเรียนเรื่องการจ้าง 
ประธานสภาเทศบาล เหมาวิศวกรรับรองแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างงบประมาณเกิน 2,000,000.-บาท  
   ซึ่งการโอนเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ต้องอาศัยอ านาจของสภาเทศบาลครับ 
    
นายทอน  ใจดี          กระผมเห็นควรน าเข้าสู่การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ต่อไป
ประธานสภาเทศบาล    ครับ 
 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕62 และ ขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง  

สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา   
13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง และขอปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ 

 
ปิดประชุม   เวลา 12.3๐ น. 
 

 
        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 

          เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

           (นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์) 
     เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  22  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕62 

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


