
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 

วันพฤหัสบดี ท่ี 28 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง 
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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 
นายจักร์แก้ว 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 
นางระพีพรรณ์ เมืองมูล 

 

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 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 

ทอน ใจดี 
           แต่ง เวียงค า 

ทรงพล เวียงค า 
ใย  เมืองมูล 

วิรัตน์ เวียงค า 
ทวน ใจดี 

ยอด  สติราษฎร์ 
ทัตพงศ์ ใจดี 
บุญลือ เย็นใจ 

รัตติยา  อ่อนนวล 
จักร์แก้ว 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 
ระพีพรรณ์ เมืองมูล 

 
 

/เร่ิมประชุม… 
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เร่ิมประชุม  เวลา  13.30   น. 

เมื่อถึงเวลา  13.30  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 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี  ๒๕62 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ                
สมัยแรก คร้ังที่ 1 ประจ าปี  ๒๕62 

 
นายทอน ใจดี จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ครั้งท่ี 1 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕62 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีประเด็นท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี  
  
นายทอน ใจดี  หากไม่มี   กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕62 หากสมาชิกสภาเห็นชอบรับรอง 
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 โปรดยกมือครับ 
 
 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ           

สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕62   (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 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่  
 
นายทอน ใจดี  ญัตติ 4.1 เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่  ขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
  
นายถาวร อ่อนนวล  ตามท่ีเทศบาลต าบลเวียง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
นายกเทศมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2561 นั้น และอาศัย 

อ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ ง   และมาตรา 90 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการ 
  จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ก าหนดอัตราค่าจ้าง
ให้ผู้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในโครงการท่ีมีวงเงินเกินกว่าสอง
ล้านบาทขึ้นไปจ าเป็นต้องมีวิศวกรด าเนินการตรวจสอบและรับรองแบบแปลน
โครงการก่อสร้าง และเทศบาลต าบลเวียง มีโครงการก่อสร้างแยกตามรายละเอียดดัง
รายการต่อไปนี้ 

1.โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2562 จ านวนท้ังส้ิน 10 โครงการ 

2.โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (รายการค้างจ่าย) จ านวนท้ังส้ิน 3 โครงการ 

3.โครงการก่อสร้างใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 2 
โครงการ 

ด้วยเทศบาลต าบลเวียง ไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายในส่วนของ ค่าใช้จ่ายใน
การออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีต้องจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้างไว้ ซึ่งการด าเนินงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ นั้น ต้องมี
ค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างวิศวกรเพื่อท าการตรวจสอบและรับรองแบบแปลนโครงการ
ก่อสร้าง เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียง เป็นไปด้วยความราบรื่นและทัน
ต่อเวลา เทศบาลต าบลเวียงจึงขอโอนงบประมาณโดยมีรายการดังนี้ 
ขอโอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ซึ่งต้ังไว้จ านวน 1,282,080. -
บาท และปัจจุบันคงเหลือท้ังส้ิน 921,530.-บาท  โอนลดครั้งนี้ จ านวน 240,000.-
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 681,530.-บาท 
ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง (กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ โอนเพิ่มครั้งนี้ รวมเป็น 

 
 

/จ านวนเงิน... 
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จ านวนเงิน 240,000.-บาท เพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง (กองช่าง) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเพิ่ม 240,000.-บาท 

เนื่องด้วย การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปล่ียนไป หรือโอนไปต้ั งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 
27  

จึงขอให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 
  
นายทอน ใจดี          จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ขอโอนเพิ่ม เพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง (กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ โอนเพิ่มครั้ งนี้ รวมเป็น
จ านวนเงิน 240,000.-บาท เพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง (กองช่าง) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเพิ่ม 240,000.-บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะ
หรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้เอกชน 

นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง (กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน

ท่ีจ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง (กองช่าง)     
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (จ านวน 12 เสียง) 

 
   ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
 
นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 
    
 
 

/นายถาวร  อ่อนนวล… 



~ ๕ ~ 
 

นายถาวร  อ่อนนวล ในวันท่ี 5 มีนาคม 2562 จังหวัดพะเยาจะจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนง าเหมือง ให้องค์กร 
นายกเทศมนตรี ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 30 คน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เริ่มเดินขบวนเวลา 

16.00 น. ท่ีศาลหลักเมือง จะมีหนังสือแจ้งอีกครั้งครับ 
 
นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 
ส.ต.ท.ส าราญ ใจดี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของ
ปลัดเทศบาล  ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  
   ลูกจ้างประจ าเทศบาล และพนักงานเทศบาลต าบลเวียง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ี 1-2 มีนาคม 2562 โดยเริ่มเดินทางในวันท่ี 1 มีนาคม 2562 ณ 
อ าเภอเชียงม่วน โดยมีก าหนดการ ดังนี้ครับ 
วันศุกร์  ที่  1  มีนาคม  2562   

  เวลา  06.30 น. – 08.00 น. ออกเดินทางจากส านักงานเทศบาลต าบลเวียง    
  ถึงสถานท่ีฝึกอบรม  ณ  บ้านสวนศรัณย์  อ าเภอ

เชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 
เวลา  08.00 น. - 08.30 น.   พิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบั ติราชการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้างเทศบาล ต าบลเวียง  ประจ าปี
งบประมาณ  2562 โดย  นายถาวร  อ่อนนวล  
ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลเวียง    

เวลา  08.30  น. – 12.00 น. อบรมเรื่อง  
-  ประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-  อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เทศบาล)  และบทบาทอ านาจหน้าท่ีของสมาชิก
สภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาล) 
โดย  นายวีระเดช  กันชัย  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านมาง 

เวลา  12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00  น. – 17.30 น. อบรมเรื่อง  
-  อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เทศบาล)  และบทบาทอ านาจหน้าท่ีของสมาชิก
สภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาล) (ต่อ) 
 

/- การเสริมสร้าง... 



~ ๖ ~ 
 

- การเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ในองค์กร  ให้มีระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน  และการแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประชาชน  ตามกฎเกณฑ์ท่ี
ก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
โดย  นายวีระเดช  กันชัย  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านมาง 

เวลา  18.00 น. -    รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ณ บ้านสวนศรัณย์ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

วันเสาร์  ท่ี  2  มีนาคม  2562   

 เวลา  07.00 น. - 08.30 น. -  รับประทานอาหารเช้า 
 เวลา  08.30 น. - 09.00 น.  -  ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

เวลา  09.00  น. – 12.00 น. -  การศึกษาดูงานด้านธนาคารน้ าใต้ดิน  และด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านมาง  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

 
   **หมายเหตุ** -  ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62 และ ขอปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ 
 
ปิดประชุม   เวลา 16.00 น. 
 

 
        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 

          เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

           (นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์) 
     เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 



~ ๗ ~ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  4  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕62 

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


