
 
 
ที่ ชร 80505/ว 005       สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
         345 หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง    

           จังหวัดเชียงราย 57160 
 

        23 มีนาคม 2564 
 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ ที่ 1  
 ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง         จำนวน  1  ฉบับ 
   

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีมติในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ได้รับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ท่านทราบ จึงขอจัดส่งสำเนาประกาศสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
      
                  (นายอุดร  บัวติ๊บ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง         
 
 
งานกิจการสภา  
สำนักปลัด อบต.เวียง 
โทร/โทรสาร 053-795691 
www.abt-wiangthoeng.go.th    
 
  
 
 
 
 
 

http://www.abt-wiangthoeng.go.th/


 
 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
เรื่อง  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

**************************** 
 
  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง      
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เวียง มติที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1       
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  แล้วนั้น 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 33 วรรค 4 ที่กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิด
ประกาศรายงานการประชุมสภา ที่สภามีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

  ในการนี้ จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ประชาชนทั่วไปทราบ พร้อมทั้งได้
ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ www.abt-wiangthoeng.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
      
                  (นายอุดร  บัวติ๊บ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง         
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

**************************** 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอุดร บัวติ๊บ ประธานสภาฯ อุดร บัวติ๊บ  
2 นายปราณชัย ไชยวงค์ รองประธานสภาฯ ปราณชัย ไชยวงค์  
3 นางวนิดา ปริศนา ส.อบต. หมู่ 3 วนิดา ปริศนา  
4 นายประสิทธิ์ แจ้งชาวนา ส.อบต. หมู่ 4 ประสิทธิ์ แจ้งชาวนา  
5 นายสำนวน จันสุ ส.อบต. หมู่ 5 สำนวน จันสุ  
6 นายอินต่วน ดู่อุด ส.อบต. หมู่ 5 อินต่วน ดู่อุด  
7 นายเฉลิมเกียรติ พลเยี่ยม ส.อบต. หมู่ 6 เฉลิมเกียรติ พลเยี่ยม  
8 นายถนอม แทนจำรัส ส.อบต. หมู่ 6 ถนอม แทนจำรัส  
9 นายปภังกร วงศ์ใหญ่ ส.อบต. หมู่ 7 ปภังกร วงศ์ใหญ่  

10 นายศรีจันทร์ ชาติเวียง ส.อบต. หมู่ 8 ศรีจันทร์ ชาติเวียง  
11 นางจอมศรี คำพลงาม ส.อบต. หมู่ 9 จอมศรี คำพลงาม  
12 นางนัฐวรรณ วงศ์วุฒิ ส.อบต. หมู่ 10 นัฐวรรณ วงศ์วุฒิ  
13 นายจรูญ ไกลถิ่น ส.อบต. หมู่ 11 จรูญ ไกลถิ่น  
14 นายสงวน ทองสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ 12 สงวน ทองสิทธิ์  
15 นายบรรจง พลเสน ส.อบต. หมู่ 12 บรรจง พลเสน  
16 นายพาณิชย์ ทุมสะกะ ส.อบต. หมู่ 13 พาณิชย์ ทุมสะกะ  
17 นายสงกรานต์ ด้วงวงษ์ ส.อบต. หมู่ 16 สงกรานต์ ด้วงวงษ์  
18 นายบุญส่ง อนุกิจ ส.อบต. หมู่ 16 บุญส่ง อนุกิจ  
19 นายปัน ชาติเวียง ส.อบต. หมู่ 17 ปัน ชาติเวียง  
20 นายเกรียงทอง กองคำ ส.อบต. หมู่ 17 เกรียงทอง กองคำ  
21 นายธวัชชัย แสนสาร ส.อบต. หมู่ 18 ธวัชชัย แสนสาร  
22 นางนวลลออ อินเทียมใจ ส.อบต. หมู่ 18 นวลลออ อินเทียมใจ  
23 นายสุรชัย ไชยโย ส.อบต. หมู่ 21 สุรชัย ไชยโย  
24 นายมานพ รักเรียน ส.อบต. หมู่ 21 มานพ รักเรียน  
25 นายอิ่นคำ กองสอน ส.อบต. หมู่ 22 อ่ินคำ กองสอน  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

26 นายสุธี สิ่งของ ส.อบต. หมู่ 23 สุธ ี สิ่งของ  
27 นายสุเพียร ปันจันทร์ ส.อบต. หมู่ 24 สุเพียร ปันจันทร์  
28 นายทะนงศักดิ์ แปงคำ ส.อบต. หมู่ 24 ทะนงศักดิ์ แปงคำ  
29 นายสุทธนู เขื่อนเชียงสา ส.อบต. หมู่ 25 สุทธนู เขื่อนเชียงสา  
30 นายพิทักษ์ ผู้น้อย ส.อบต. หมู่ 25 พิทักษ์ ผู้น้อย  
31 นางจารุมาศ สวัสด ี ปลัด อบต.เวียง จารุมาศ สวัสด ี  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวินัย   ดู่อุด   ส.อบต. หมู่ที่ 22 
 2. นายมูล ดวงสุวรรณ์  ส.อบต. หมู่ที่ 23 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสวาท สมใจ นายก อบต.เวียง สวาท สมใจ  
2 นายนพดล คำน้อย รองนายกฯ อบต.เวียง นภดล คำน้อย  
3 นายเทพ เขื่อนศิริ รองนายกฯ อบต.เวียง เทพ เขื่อนศิริ  
4 นางทรงพร เขื่อนแก้ว เลขาฯ นายก อบต.เวียง ทรงพร เขื่อนแก้ว  
5 นายสุทัศน์ มาลารัตน์ ผอ.กองช่าง สุทัศน์ มาลารัตน์  
6 นางกัลยากร ไชยเมือง นักทรัพยากรชำนาญการ กัลยากร ไชยเมือง  
7 ส.อ.วิสิษฐ ์ อรินทร นักวิเคราะห์นโยบายฯ วิสิษฐ์ อรินทร  
8 นางสาวติญากร วงศ์วุฒิ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ติญากร วงศ์วุฒิ  
9 นางลักขณา บุญช่วยเหลือ เจ้าพนักงานธุรการ  ลักขณา บุญช่วยเหลือ  

10 นางชฎาพร โปธาตุ นักจัดการงานทั่วไป ชฎาพร โปธาตุ  
11 นางสาวกฤตพัชร โสภ ี พนักงานจ้าง กฤตพัชร โสภ ี  
12 นายยุทธภูม ิ เดชสม ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ยุทธภูม ิ เดชสม  
13 นายอภิชาติ ชาติคง คนงานทั่วไป อภิชาติ ชาติคง  
14 นางคริษฐา ทนันเรือน ผช.เจ้าพนักงานธุรการ คริษฐา ทนันเรือน  
15 นายวรวิทย์ ศรีธิราช ผช.เจ้าพนักงานชุมชน วรวิทย์ ศรีธิราช  
16 นายมงคล จักรวาล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกนั มงคล จักรวาล  
17 นายชูศักดิ์ ธิโนทัย คนงานทั่วไป ชูศักดิ์ ธิโนทัย  
 
สรุป 

สมาชิกสภา อบต.เวียง ทั้งหมด   33   คน 
มาประชุม    31 คน ลาประชุม 2  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   17 คน รวมทั้งสิ้น        48 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

 เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเข้านั่งประจำที่ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้  ได้ตรวจนับ
องค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียง สมัยสามัญท่ี 1 ปี พ.ศ. 2564 และดำเนินการประชุมฯ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 4 เมื่อวันที่ 25  
ประธานสภาฯ  ธันวาคม 2563 ไม่มีผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม บันทึกรายงานการประชุม จึงขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม : รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา  

3.1 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2564 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผน 
ประธานสภาฯ  พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 0561 – 2565 ฉบับที่ 1/2564 ดังนี้ 
  โครงการตามแผน ผ.02 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 1. โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 150,000 บาท 

2. โครงการปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น หมู่ที่ 5 งบประมาณ 180,000 
บาท 
3. โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 10 งบประมาณ 499,000 บาท 
4. โครงการขุดลอกลำห้วยร่องสัก หมู่ที่ 17 งบประมาณ 490,000 บาท 
5. โครงการขุดลอกร่องเปา หมู่ที่ 19 งบประมาณ 499,000 บาท 
6. โครงการขุดลอกร่องเปา หมู่ที่ 21 งบประมาณ 250,000 บาท 
7. โครงการปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น หมู่ที่ 22 งบประมาณ 209,000 
บาท 
8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 22 งบประมาณ 81,000 บาท 

  โครงการตามแผน ผ.02/1 (โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.)  
1. โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตาม

โครงการเสริมสร้างจากการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน งบประมาณ 800,000 บาท  
2. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หนองบัว หมู่ที่ 6 งบประมาณ 243,000 

บาท 
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3. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด สระหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 งบประมาณ 32,000 

บาท 
4. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด อิงหลงเหนือ หมู่ที่  6 งบประมาณ 

243,000 บาท 
5. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ร่องสักตอนบน หมู่ที่ 8 งบประมาณ 

32,000 บาท 
6. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ร่องขุ่น หมู่ที่ 5 งบประมาณ 137,000 

บาท 
7. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด สระหมู่บ้าน หมู่ที่  7 งบประมาณ 

243,000 บาท 
8. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ร่องริว หมู่ที่ 10 งบประมาณ 137,000 

บาท 
9. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ร่องข่อย หมู่ที่ 22 งบประมาณ 176,000 

บาท 
10. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ร่องจั๊ว หมู่ที่ 17 งบประมาณ 143,000 

บาท 
11. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ร่องย่าง หมู่ที่ 12 งบประมาณ 137,000 

บาท 
12. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ร่องสัก หมู่ที่ 11 งบประมาณ 176,000 

บาท 
13. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ร่องขุ่น หมู่ที่ 25 งบประมาณ 72,000 

บาท 
14. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ร่องติ้ว หมู่ที่ 22 งบประมาณ 176,000 

บาท 
15. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ร่องสักตอนบน หมู่ที่ 6 งบประมาณ 

176,000 บาท 
16. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ร่องดินแดง หมู่ที่  12 งบประมาณ 

76,000 บาท 
17. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ร่องเปา หมู่ที่ 19 งบประมาณ 76,000 

บาท 
18. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ห้วยผักแค หมู่ที่ 4 งบประมาณ 121,000 

บาท  
19. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หนองยาก หมู่ที่  18 งบประมาณ 

243,000 บาท 
20. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่ 25 งบประมาณ 497,000 บาท 
21. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่ 24 งบประมาณ 276,000 บาท 
22. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่ 17 งบประมาณ   67,000 บาท 
23. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่  7  งบประมาณ   57,000 บาท 
24. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่ 22 งบประมาณ   81,000 บาท 
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25. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่  3  งบประมาณ 129,000 บาท 
26. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่  4  งบประมาณ   15,500 บาท 
27. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่ 11 งบประมาณ   15,500 บาท 
28. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่ 12 งบประมาณ     4,600 บาท 
29. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่ 13 งบประมาณ     8,600 บาท 
30. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่   9 งบประมาณ 219,000 บาท 
31. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่  6  งบประมาณ 280,000 บาท 
32. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่  8  งบประมาณ 542,000 บาท 
33. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 

243,000 บาท 
34. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด บ้านร่องขามป้อม หมู่ที่ 9 งบประมาณ 

97,000 บาท 

นายสวาท  สมใจ : ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากต้อง 
นายก อบต.เวียง   ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ และต้องดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาและบำบัด 
   ความเดือดร้อนของราษฎร 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งผู้เข้าประชุมซักถามและอภิปรายพอสมควร แจ้งตรวจนับองค์ประชุม ครบตามองค์ 
ประธานสภาฯ   ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  29  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  

3.2 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีความจำเป็นที่ต้องโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ  ในงบลงทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร และจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นใน 

การปฏิบัติงาน โดยขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิม และโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 

  โอนเพิ่ม 
  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ  จำนวน 150,000 บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและ      

การโยธา งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  งบประมาณหลังโอนเพิ่ม  250,000 บาท 

  โอนลด 
1. โครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ำ จำนวน 50,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและ   

การโยธา งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 100,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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รวมโอนลด  150,000 บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 โอนเพิ่ม 

 โครงการวางท่อน้ำประปา หมู่ที่ 10 งบประมาณ 499,000 บาท 

 ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5 รวมยาว 
1,250 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง วางท่อตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้น 
บ้านนายประสิทธิ์  วงศ์ไชย  สิ้นสุดที่บ้าน นางสาวเบญจมาศ  ลือชัย และวางท่อพีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 รวมยาว 1,250 เมตร วางท่อตามแผนแปลนที่ 
อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่บ้าน นางสุปราณี  ธรรมพิทักษ์  สิ้นสุดที่โรงเรียนบ้านใหม่
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

โอนลด 
1. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่  10 จำนวน 250,000 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างอาคารต่าง ๆ 
2. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จำนวน 249,000 บาท แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง        
สาธารณปูการ 

รวมโอนลด 499,000 บาท 

โอนเพิ่ม 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท 
จำนวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,600 บาท แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์ 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อ
นาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

โอนลด 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน จำนวน 8,600 
บาท 
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นายสวาท  สมใจ : ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณ  
นายก อบต.เวียง    

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  29  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  

นายอุดร  บัวติ๊บ : สั่งพักการประชุม 12.00 – 13.00 น. 
ประธานสภาฯ   

  3.3 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้รับหนังสือขอรับความช่วยเหลือจากราษฎรให้แก้ไข 
ประธานสภาฯ  ปัญหาความเดือดร้อน และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ดำเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าปัญหา
ดังกล่าว เป็นปัญหาเรื้องรังสะสมมานาน สมควรให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของ 
อบต.เวียง และโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบให้เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 
  ปริมาณงาน  จุดที่  1  ขุดวางท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3  นิ้ว  ชั้น  8.5  รวมยาว  

860.00  เมตร  อุปกรณ์ติดตั้ง ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  เริ่มต้นที่ระบบสูบน้ำประปาตลิ่งแม่น้ำอิง  
สิ้นสุดที่ระบบประปาหมู่บ้าน 

  งบประมาณ  150,000.-บาท 

2. โครงการปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น  หมู่ที่  5 
  ปริมาณงาน  ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น   
  จุดที่  1  ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  รวมยาว  1,200.00  เมตร  รวมมีพ้ืนที่ถนนลูกรัง

ปรับเกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า จำนวน  7,200.00  ตารางเมตร  ปรับเกรดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกำหนด  เริ่มต้นที่นา  นายยงยุทธ  ภักดีภัทรสกุล  สิ้นสุดที่นา   

  นายบุญทำ  ไชยวงศ์  และ 
  จุดที่  2  ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น  ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  รวมยาว  510.00  

เมตร  รวมมีพ้ืนที่ถนนลูกรังปรับเกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า  จำนวน  3,060.00  ตาราง
เมตร  ปรับเกรดตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด  เริ่มต้นที่นา  นายยรรยง  จิน๊ะ  สิ้นสุด
ที่นา  นายสวาท  ไกลถิ่น  และ 
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  จุดที่  3  ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  รวมยาว  425.00  

เมตร  รวมมีพ้ืนที่ถนนลูกรังปรับเกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า จำนวน  1,700.00  เมตร  
ปรับเกรดตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  
1  ป้าย เริ่มต้นที่นา  นายสวาท  ไกลถิ่น สิ้นสุดที่นา นายประพันธ์  วงศ์ไชย 

  งบประมาณ  180,000.-บาท 

3. โครงการขุดลอกลำห้วยสัก  หมู่ที่  17 
  ปริมาณงาน  ขุดลอกลำห้วย  ขนาดปากกว้าง  6.00  เมตร  ท้องกว้าง  4.00  เมตร  ยาว

รวม  1,625.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00  เมตร  หรือรวมมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  
13,560.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ขุด
ลอกตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด  เริ่มต้นที่นา  นางสาวไส  หมอป่า  สิ้นสุดที่นา  
นายบุญย้าย  หน่อหล้า 

  งบประมาณ  490,000.-บาท 

4. โครงการขุดลอกร่องเปา  หมู่ที่  19 
  ปริมาณงาน  
  จุดที่  1  ขุดลอก ขนาดปากกว้าง  6.00  เมตร  ท้องกว้าง  3.00  เมตร  ยาวรวม  

130.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า  จำนวน  
1,656.00  ลูกบาศก์เมตร  และ 

  จุดที่  2  ขุดลอก ขนาดปากกว้าง  6.00  เมตร  ท้องกว้าง  3.00  เมตร  ยาวรวม  
60.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า  จำนวน  
755.00  ลูกบาศก์เมตร  และ 

  จุดที่  3  ขุดลอก ขนาดปากกว้าง  18.00  เมตร  ท้องกว้าง  16.00  เมตร  ยาวรวม  
20.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า  จำนวน  
940.00  ลูกบาศก์เมตร  และ 

  จุดที่  4  ขุดลอก ขนาดปากกว้าง  8.00  เมตร  ท้องกว้าง  6.00  เมตร  ยาวรวม  
325.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า  จำนวน  
6,006.00  ลูกบาศก์เมตร  และ 

  จุดที่  5  ขุดลอก ขนาดปากกว้าง  6.00  เมตร  ท้องกว้าง  3.00  เมตร  ยาวรวม  
95.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า  จำนวน  
1,130.50  ลูกบาศก์เมตร  และ 

  จุดที่  6  ขุดลอก ขนาดปากกว้าง  3.00  เมตร  ท้องกว้าง  2.50  เมตร  ยาวรวม  
190.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า  จำนวน  
1,339.50  ลูกบาศก์เมตร  และ 

  จุดที่  7 ขุดลอก ขนาดปากกว้าง  4.00  เมตร  ท้องกว้าง  3.00  เมตร  ยาวรวม  
220.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า  จำนวน  
1,959.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1  ป้าย ขุดลอก
ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่นา นายวีระศักดิ์  พลหาญ  สิ้นสุดที่นา  นาย
ณรงค์ฤทธิ์  ทองยา   

  งบประมาณ  499,000.0-บาท 



~ ๙ ~ 
 

 
 

5. โครงการขุดลอกร่องเปา  หมู่ที่  21 
  ปริมาณงาน  ขุดลอกร่องขนาดปากกว้าง 6.00  เมตร  ท้องกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  

395.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  4.00  เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า  6,950.00  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย ขุดลอกตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่สวน นางบุญชอน  อินทะเขื่อน  สิ้นสุดที่นา  นายวัง  ณ   
เมืองนิล 

  งบประมาณ  250,000.-บาท 
 

6. โครงการปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น หมู่ที่  22 
  ปริมาณงาน  ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น 
  จุดที่  1  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  รวมยาว  440.00  เมตร  รวมมีพ้ืนที่ถนนลูกรังปรับ

เกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า  จำนวน  1,760.00  ตารางเมตร  ปรับเกรดตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงกำหนด  เริ่มต้นที่บ้าน นายสุดเด็ด  บัญทา  สิ้นสุดที่สวน  นายวิเชียร  ธิโนชัย  
และ 

  จุดที่  2  ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  รวมยาว  346.00  
เมตร  รวมมีพ้ืนที่ถนนลูกรังปรับเกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า  จำนวน  1,211.00  ตาราง
เมตร  ปรับเกรดตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด  เริ่มต้นที่สวน นายวิเชียร ธิโนชัย  
สิ้นสุดที่สวน  นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ  และ 

  จุดที่  3  ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  รวมยาว  1,125.00  
เมตร  รวมมีพ้ืนที่ถนนลูกรังปรับเกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า  จำนวน  4,500.00  ตาราง
เมตร  ปรับเกรดตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด  เริ่มต้นที่นา นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ   
สิ้นสุดที่นา  นางสุนีย์  เสาร์ทองคำ  และ 

  จุดที่  4  ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  รวมยาว  960.00  
เมตร  รวมมีพ้ืนที่ถนนลูกรังปรับเกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า  จำนวน  3,840.00  ตาราง
เมตร  ปรับเกรดตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด  เริ่มต้นที่นา นางสาวขนิษฐา  นาม
เมือง สิ้นสุดที่นา  นายประยูร  เดชสม  และ 

  จุดที่  5  ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  รวมยาว  285.00  
เมตร  รวมมีพ้ืนที่ถนนลูกรังปรับเกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า  จำนวน  1,140.00  ตาราง
เมตร  ปรับเกรดตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด  เริ่มต้นที่นา นายประยูร  เดชสม  
สิ้นสุดที่นา  นายโรจน์  กันแก้ว  และ 

  จุดที่  6  ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  รวมยาว  280.00  
เมตร  รวมมีพ้ืนที่ถนนลูกรังปรับเกรดบดทับแน่นไม่น้อยกว่า  จำนวน  1,400.00  ตาราง
เมตร  ปรับเกรดตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน  1  ป้าย  เริ่มต้นที่นา  นายโรจน์  กันแก้ว  สิ้นสุดที่ถนนลูกรังเชื่อม  หมู่ที่  6  

  งบประมาณ  209,000.-บาท 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 

7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่  22 
  ปริมาณงาน 
  ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  500.00  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  รวมมีปริมาณดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า  จำนวน  400.00  
ลูกบาศก์เมตร  รวมมีพ้ืนที่ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อยกว่า  จำนวน  2,000.00  ตาราง
เมตร  ปรับปรุงตามแบบแปลนที่  อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่นา นางสุนีย์  เสาร์ทองคำ  
สิ้นสุดที่นา  นางสาวขนิษฐา  นามเมือง 

  งบประมาณ  81,000.-บาท 

  รวมงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งส้ิน  1,859,000.-บาท 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 

 

1.  ข้อมูลเงินสะสม/ส ำรองรำยจ่ำยท่ีจ ำเป็น ณ วันท่ี  1  กุมภำพันธ์  2564

2.  ทุนส ำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2564 จ ำนวน บำท
3.  รำยละเอียดโครงกำรท่ีใช้เงินสะสม

จ ำนวน จ ำนวนเงิน วันท่ี วันท่ีลงนำม กำรใช้ กำรใช้ หมำยเหตุ
(โครงกำร) สะสมท่ีใช้ เสนอต่อ ก่อหน้ี ยำงพำรำ แรงงำน

(บำท) สภำท้องถ่ิน ผูกพัน (ต้น) (คน)
2 1.  โครงกำรขุดลอกร่องไคร้ หมู่ท่ี 24 499,000.00      25 ธ.ค. 63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 4

2.  โครงกำรขุดลอกร่องย่ำง หมู่ท่ี 12 499,700.00      25 ธ.ค. 63 พ.ศ. 2563

ลว. 25 ธ.ค. 63

       ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
       ให้แก่ชุมชน

       ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือด าเนินการนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หน่วย : บำท

เงินสะสมท่ีน ำไปใช้ได้ ณ ส ำรองจ่ำยเงินสะสม คงเหลือเงินสะสม ส ำรองงบบุคลำกร ส ำรองกรณี คงเหลือเงินสะสม
ท่ีน ำไปใช้จ่ำยได้

ยอดเงิน และหักเงินสะสม ด ำเนินกำรหรือ ณ ปัจจุบัน -10%
ปัจจุบันหลังจำกตรวจสอบ ท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ ท่ีน ำไปใช้ได้ (ประมำณ 6 เดือน) เงินสะสมคงเหลือ สำธำรณภัย

ก.ส.อ.แล้ว หรือยังไม่ได้เบิกจ่ำย
ท่ีต้องส่งฝำก ก.ส.ท.หรือ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

(7) = (5) - (6)

23,043,840.16        998,700.00                 22,045,140.16        8,747,664.00              13,297,476.16              6,437,040.00           6,860,436.16          

(1) (2) (3) = (1) - (2) (4) (5) = (3) - (4) (6)

26,220,945.77            

ประเภทโครงกำรท่ี ช่ือโครงกำร/กิจกรรม วงเงินท่ีลงนำมในสัญญำ
ด ำเนินกำร ท่ีด ำเนินกำร

ก่อหน้ี เบิกจ่ำย

       ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
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นายสวาท  สมใจ : ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อน  
นายก อบต.เวียง  ของประชาชนอย่างแท้จริง ภายหลังจาก อบต.เวียงได้รับหนังสือขอรับความช่วยเหลือได้ 
  มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพบว่าโครงการดังกล่าวเป็นปัญหา 
  ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

นายอุดร  บัวติ๊บ : มอบให้เลขานุการชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

นางจารุมาศ สวัสดี : ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
เลขานุการสภาฯ  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 

ปัจจุบัน ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก 
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้   

1) อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและ 
สังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ 
ที่ทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรส่วนท้องถิ่นแต่จะพิจารณาตาม 
ระเบียบแล้ว 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 
ไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
นั้นเป็นอันพับไป 

   ทั้งนี้ให้มียอดเงินสะสมเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณี 
ฉุกเฉินที่มี สาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงสถานการณค์ลังและ 
เสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนนำเงินสะสมไปใช้จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สำรองเงินสะสมในกรณีที่ค่าใช้จ่ายบุคลากร รายจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้แก่ประชาชน  
กรณีเกิดสาธารณภัย ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560  
เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เวียงมียอด 
เงินสะสม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 23,043,840.16 บาท สำรอง 
งบบุคลากร จำนวน 8,747,664.00 บาท  สำรองกรณีสาธารณภัย 6,437,040.00  
บาท คงเหลือยอด เงินสะสมที่นำมาไปใช้ได้ 6,860,436.16 บาท 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  29  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  
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3.4 ขอความเห็นชอบคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
ประธานสภาฯ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น ให้มีทิศทางท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนา 
  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน 
  ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมาจากหลายภาคส่วนและให้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จำนวน 1 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ 

นายประสิทธิ์ แจ้งชาวนา : ขอเสนอ นายอุดร  บัวติ๊บ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยมี 
ส.อบต.  นายอินต่วน ดู่อุด และนายสำนวน  จันสุ  เป็นผู้รับรอง 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งให้เสนอชื่อเพ่ิมเติม ไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิมเติม จึงขอมติจากผู้เข้าประชุม 
ประธานสภาฯ    

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  29  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  

  3.5 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ประธานสภาฯ  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดว่าจะมีกี่สมัย  
  แต่ละสมัยมีกำหนดเริ่มเม่ือใด มีจำนวนกี่วัน 

นายปราณชัย  ไชยวงศ์ : เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ดังนี้ 
รองประธานสภาฯ  สมัยที่ 2 วันที่ 16 – 30 มีนาคม 2564 
  สมัยที่ 3 วันที่  16 – 30 พฤษภาคม 2564 
  สมัยที่ 4 วันที่    1 – 15 สิงหาคม 2564 
  สมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  29  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
  ฯลฯ  



~ ๑๔ ~ 
 

 
เลิกประชุม เวลา 13.50 น. 
 

 
     ลงชื่อ      จารุมาศ  สวัสดี      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               (นางจารุมาศ  สวัสดี) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 
 

(ลงชื่อ)      นัฐวรรณ  วงศ์วุฒิ  ประธานคณะกรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางนัฐวรรณ  วงศ์วุฒิ) 

 
(ลงชื่อ)     ถนอม  แทนจำรัส  คณะกรรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายถนอม  แทนจำรัส) 

 
(ลงชื่อ)        วนิดา  ปริศนา  คณะกรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางวนิดา  ปริศนา) 
 

             สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
             สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4    เมื่อวันที่......................................................... 

 

         (ลงชื่อ)    อุดร  บัวติ๊บ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

             (นายอุดร  บัวติ๊บ) 
         ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 


