
 
 
ที่ ชร 80505/ว 013       สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
         345 หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง    

           จังหวัดเชียงราย 57160 
 

        25 พฤษภาคม 2564 
 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ ที่ 2  
 ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง         จำนวน  1  ฉบับ 
   

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีมติในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้รับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2564 เรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ท่านทราบ จึงขอจัดส่งสำเนาประกาศสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

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

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


 
 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
เรื่อง  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

**************************** 
 
  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง      
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียง มติที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2       
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 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  2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2564 ให้ประชาชนทั่วไปทราบ พร้อมทั้งได้
ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ www.abt-wiangthoeng.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
      
                  (นายอุดร  บัวติ๊บ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง         
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่  22 มีนาคม  2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

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

ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอุดร บัวติ๊บ ประธานสภาฯ อุดร บัวติ๊บ  
2 นายปราณชัย ไชยวงค ์ รองประธานสภาฯ ปราณชัย ไชยวงค ์  
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 นายวินัย   ดู่อุด ส.อบต. หมู่ที่ 22 วินัย   ดู่อุด  
27 นายสุธี สิ่งของ ส.อบต. หมู่ 23 สุธ ี สิ่งของ  
28 นายสุเพียร ปันจันทร์ ส.อบต. หมู่ 24 สุเพียร ปันจันทร์  
29 นายทะนงศักดิ์ แปงคำ ส.อบต. หมู่ 24 ทะนงศักดิ์ แปงคำ  
30 นายสุทธนู เขื่อนเชียงสา ส.อบต. หมู่ 25 สุทธนู เขื่อนเชียงสา  
31 นายพิทักษ์ ผู้น้อย ส.อบต. หมู่ 25 พิทักษ์ ผู้น้อย  
32 นางจารุมาศ สวัสด ี ปลัด อบต.เวียง จารุมาศ สวัสด ี  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายมูล  ดวงสุวรรณ์    สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ 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 นางปราณี อ้ึงตระกูล จพง.ธุรการชำนาญงาน ปราณี อ้ึงตระกูล  
14 นางคริษฐา ทนันเรือน ผช.เจ้าพนักงานธุรการ คริษฐา ทนันเรือน  
15 นายวรวิทย์ ศรีธิราช ผช.เจ้าพนักงานชุมชน วรวิทย์ ศรีธิราช  
16 นางศิรินาท สุขเจริญ นวก.ตรวจสอบภายใน ศิรินาท สุขเจริญ  
17 นางสาวนิศารัตน์ ผัดเรือน จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน นิศารัตน์ ผัดเรือน  
 
สรุป 

สมาชิกสภา อบต.เวียง ทั้งหมด   32   คน 
มาประชุม    31 คน ลาประชุม 1  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   17 คน รวมทั้งสิ้น        48 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

 เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเข้านั่งประจำที่ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้        
ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกล่าวเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญท่ี 2 ปี พ.ศ. 2564 และดำเนินการประชุมฯ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอุดร  บัวติ๊บ : 1. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2564 
ประธานสภาฯ   ในห้วงเดือนมีนาคม 2564  

       ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเทิงกำหนดการจัดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง     
เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการจัดเตรียมสถานที่ กำหนดการตอนนี้อยู่ระหว่างลงนาม 
นายอำเภอเทิงได้จัดส่งกำหนดการมายัง อบต.เวียง จึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเวียงทุกท่านทราบ 

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝายมีชีวิต  
             ด้วยสภาเด็กและเยาวชนตำบลเวียง ร่วมกับตำบลเวียง และองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการฝายมีชีวิต ณ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 11 ตำบลเวียง 
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 ในการนี้ขอเรียนเชิญ   
ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1 เมื่อวันที่ 16  
ประธานสภาฯ  กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม บันทึกรายงานการประชุม จึงขอมติที่

ประชุม 

ที่ประชุม : รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา  

3.1 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 
2/2564 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้รับข้อหารือจากผู้นำชุมชนและประชาชนตำบล 
ประธานสภาฯ  เวียง ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แต่เนื่องจากโครงการที่เสนอมาไม่ได้บรรจุไว้ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) จึงขออนุมัตินำโครงการดังกล่าวบรรจุใน
แผนฯ เพ่ือให้สภา อบต.เวียง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
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บัญชีสรุปโครงการ ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 

 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 

1 โครงการขุดลอกสระน้ำ
สาธารณประโยชน์  หมู่ที่ 
7 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 40.00 เมตร ท้องกว้าง 35.00 เมตร ยาว
รวม 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร เริ่มต้นที่สระน้ำ
สาธารณประโยชน์ สิ้นสุดที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 

370,000 

2 โครงการขุดลอกร่องติ้ว  
หมู่ที่ 8 

จุดที่ 1 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร ท้องกว้าง 4.00 เมตร 
ยาวรวม 495.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
จุดที่ 2 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 4.00 เมตร ท้องกว้าง 3.00 เมตร 
ยาวรวม 125.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร   
จุดที่ 3 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 3.00 เมตร ท้องกว้าง 2.00 เมตร 
ยาวรวม 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  
เริ่มต้นที่นานายเติง  ดู่อุ๊ด  สิ้นสุดที่นานางจงรักษ์  มูลติปฐม 

300,000 

3 โครงการขุดลอกสระน้ำ
หมู่บ้าน  หมูท่ี่ 12 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 40.00 เมตร ท้องกว้าง 36.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
สถานที่ดำเนินการ สระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

499,500 

4 โครงการขุดลอกลำห้วย
หลวงตอนล่าง  หมู่ที่ 13 

จุดที่ 1 ขุดลอกปากกว้าง 30.00 เมตร ท้องกว้าง 26.00 เมตร ยาว
รวม 95.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
จุดที่ 2 ขุดลอกปากกว้าง 12.00 เมตร ท้องกว้าง 8.00 เมตร ยาว
รวม 125.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
สถานที่ดำเนินการ ลำห้วยหลวงตอนล่าง หมู่ที่ 13 

250,000 

5 โครงการขุดลอกหนองน้ำ
ลัด หมู่ที่ 16 

ขุดลอกปากกว้าง 60.00 เมตร ท้องกว้าง 50.00 เมตร ยาวรวม 
65.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร สถานที่ดำเนินการ หนองน้ำลัด 
หมู่ที่ 16 

300,000 

6 โครงการขุดลอกหนองยาว  
หมู่ที่ 18 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 35.00 เมตร ท้องกว้าง 30.00 เมตร ยาว 
235.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
เริ่มต้นที่นานายจำนงค์ ศิริใจ  สิ้นสุดที่นานายฉลวย  เชิงน้ำ 

448,000 

7 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 6 

จุดที่ 1 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
รวมยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร เริ่มต้นที่สวนนาง
บัวไหล อิ่นแก้ว สิ้นสุดที่สวนนายจันทร์ ศรีแปลงวงค์ และ 
จุดที่ 2 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
รวมยาว 1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร เริ่มต้นที่สวนนาย
จำรอง  คงศรี  สิ้นสุดที่สวนนายสันต์  ศรเีกื้อกลิ่น และ 
จุดที่ 3 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
รวมยาว 570.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร   เริ่มต้นที่สวนนาย
สุรกิจ  มะโนชัย  สิ้นสุดที่สวนนายหลอง  นามจุมจัง และ 
จุดที่ 4 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
รวมยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร เริ่มต้นที่สวนนาย
วิบูลย์  วงค์นารัฐ  สิ้นสุดที่สวนนายจริญ  กรดแก้ว และ 

499,000 



~ ๕ ~ 
 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
  จุดที่ 5 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 

รวมยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร เริ่มต้นที่นานาย
ประภาษ  แสงสุข สิ้นสุดที่นานายเสาร์  สูตรไชย 

 

8 โครงการปรับปรุ งถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 17 

จุดที่ 1 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 820.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร เริ่มต้นที่บ้านนายอินตุ้ม  
อำนาจศาล  สิ้นสุดที่นานางม้อน  แก้วกันใจ และ 
จุดที่ 2 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร เริ่มต้นที่นานางป้าน ลาภ
ยศ  สิ้นสุดที่ฌาปนสถานบ้านห้วยไคร้  

238,000 

9 โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 7 

ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เริ่มต้นที่สวนนายเคน  หนูจันทร์ สิ้นสุด
ที่นานายอุดม  วงศ์ใหญ่ และ 
จุดที่ 2 ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เริ่มต้นที่บ้านนายเปลี่ยน  จันทร์ทูล  
สิ้นสุดที่บ้านนายบุญจันทร์  บุญหาร 

240,000 

10 โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 11 

ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เริ่มต้นที่สวนนายศรีทอง ทะนันไชย 
สิ้นสุดที่สวนนายอิ่นคำ  กองสอน และ 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10เมตร เริ่มต้นที่สวนนายประเสริฐ พิมพา สิ้นสุดที่นานางบัวคำ   
ธิโนชัย และ 
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร เริ่มต้นที่นานางใส  ธิโนชัย  สิ้นสุดที่นานายสวาท  สิ่งของ 

260,000 

11 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ 
สถานีสูบน้ำบ้านห้วยระ
เมศ  หมู่ที่ 23 

ปรับปรุงติดตั้งประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด Ø 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด และติดตั้งท่อส่งน้ำเหล็กขนาด Ø 600 มม. 
หนา 6 มม. ยาว 13.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ ง สถานที่
ดำเนินการ ระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านห้วยระเมศ  หมู่ที่ 23 

300,000 

12 โครงการก่อสร้างธนาคาร
น้ ำใต้ดินแบบระบบปิด  
หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดนิ จำนวน  29  จุด  ขนาดกวา้ง  0.50 เมตร  
ยาวรวม  400.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร เริ่มต้นที่บ้านนางมาลัย   โพธิ์ดี  
สิ้นสุดที่บา้นนายอนนัต์  ปริศนา 
 

250,000 

13 โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกบดอัดแน่น บ้านร่อง
ริว หมู่ที่ 12 เชื่อต่อตำบล
สั น ท ราย งาม  ห มู่ ที่  2  
อ ำ เ ภ อ เทิ ง  จั ง ห วั ด
เชียงราย 

ปรับปรุงถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง 6.00  เมตร   ยาว 1,360.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.70  เมตร  เริ่มต้นที่บ้านร่องริว  หมู่ที่  12 
เชื่อมต่อตำบลสันทรายงาม หมู่ที่ 2  อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

500,000 



~ ๖ ~ 
 

 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
14 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ

น้ำ บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5 
ขุดลอกขนาดปากกว้าง 75.00 เมตร ท้องกว้าง 70.00  เมตร ยาว 
125.00  เมตร  ลึก 2.00   เมตร  สถานที่ดำเนินการอ่างเก็บน้ำ
บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5 

500,000 

15 โครงการก่อสร้างธนาคาร
น้ำใต้ดินแบบเปิดอ่างเก็บ
น้ำห้วยไคร้  หมู่ที่ 3 

ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 90.00  เมตร  ลึกเฉลี่ยจากพ้ืนดิน
เดิม 1.50   เมตร ลาดเอียง 1:1 จำนวน 2 บ่อ และเจาะสะดือบ่อ 
ขนาดปากกว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00  เมตร ลึก 5.00 เมตร 
จำนวน 2  บ่อ สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 

500,000 

16 โครงการก่อสร้างโรงอบ
พลังงานแสงอาทิตย ์

โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์  จำนวน  1  โรง 502,920 

รวม 15  โครงการ  5,957,420 
 
 

นายสวาท  สมใจ : ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาตำบล เนื่องจากโครงการดังกล่าว 
นายก อบต.เวียง  เป็นปัญหาเร่งด่วนและไม่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบล จึงต้องนำบรรจุแผน

เพ่ือโอนงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงขอรับการสนับสนุน
ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 
นายอุดร  บัวติ๊บ  : แจ้งผู้เข้าประชุมซักถามและอภิปรายพอสมควร แจ้งตรวจนับองค์ประชุม ครบตามองค์ 
ประธานสภาฯ   ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  30  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  

3.2 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีความจำเป็นที่ต้องโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ  ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 

  โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) กองช่าง 
โอนลด 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน       
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล      
หมู่ที่ 23 เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 23 ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 120.00  เมตร จำนวน 1.00 บ่อ จำนวนน้ำ       
 



~ ๗ ~ 
 

 
 
ไม่น้อยกว่า 5.00 ลบ.ม. ต่อ 1 ชม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 
ป้าย ขุดเจาะตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด สถานที่ดำเนินการ ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 23  งบประมาณ  250,000.-บาท 
โอนลด  250,000.-บาท 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน        
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.     
หมู่ที่ 8 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ถนนคสล. 
154.00  ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด  เริ่มต้นที่บ้าน 
นางพรรษา  คำติ๊บ  สิ้นสุดที่บ้าน นายอรุณ  ศรีวิราช  จุดที่  2  ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  3.50  เมตร ยาว 18.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร มีพ้ืนที่ถนน คสล. 63.00 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ
แปลนที่       อบต.เวียงกำหนด  เริ่มต้นที่บ้าน นางพิกุล  แปงคำ  สิ้นสุดที่บ้าน นาง
พิกุล  แปงคำ  จุดที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร       มีพ้ืนที่ถนน คสล. 100.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงกำหนด  เริ่มต้นที่บ้าน นายบุญส่ง  หน่อคำหล้า สิ้นสุดที่บ้าน นายสุเทพ  
สิ่งของ  จุดที่  4  ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนที่ถนน คสล. 60.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงกำหนด เริ่มต้นที่บ้าน  นางสุมลฑา  นิลประดิษฐ์  สิ้นสุดที่บ้าน นางสุมลฑา  นิล
ประดิษฐ์  -เป็นไปตามาพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา  16 (2) การจัดให้มีและ
บำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ และทางระบายน้ำ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2563 หน้า  34  ลำดับที่ 3  
งบประมาณ  250,000.-บาท 
โอนลด  250,000.-บาท      

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ           
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่า
ออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่าย
เป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย.58 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือ มท.0808.2/ว1657 ลว. 16 ก.ค. 56 เรื่อง รูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) (หนังสือด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว1752 ลว.6 ส.ค.56   
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 14 คำอธิบาย 
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สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขใหม่ สำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานเฉพาะงาน
ก่อสร้างอาคารเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535) งบประมาณ 
150,000.-บาท 
โอนลด  จำนวน  110,000.-บาท  
รวมโอนลดทั้งหมด  จำนวน  610,000.-บาท  

โอนเพิ่ม เพื่อตั้งเป็นรายจ่ายใหม่  
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1.1 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ  สถานีสูบน้ำบ้านห้วยระเมศ  หมู่ที่  23  
ปริมาณงาน ปรับปรุง ติดตั้งประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด Ø 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
จำนวน 1  ชุด และติดตั้งท่อส่งน้ำเหล็ก ขนาด Ø 600 มม. หนา 6 มม. ยาว 13.00  
เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที่ กำหนด สถานที่ ดำเนินการ ระบบส่ งน้ ำ ของสถานีสูบน้ ำ            
บ้านห้วยระเมศ หมู่ที่  23 
โอนเพิ่ม  300,000.-บาท 

1.2 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด  หมู่ที่  8 
ปริมาณงาน ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน  29  จุด  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  
ยาวรวม  40.00  เมตร  ลึก  1.00  เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  เริ่มต้นที่บ้าน        
นางมาลัย  โพธิ์ดี  สิ้นสุดที่บ้าน นายอนันต์  ปริศนา 
โอนเพิ่ม  250,000.-บาท 
โอนเพิ่ม 

2. แผนเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบดำเนินการ     
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าติดตั้งประปา, ค่าติดตั้งโทรศัพท์, ค่าจ้างเหมาล้างอัด
ขยายภาพถ่าย, ค่าจ้างจัดทำเกสารจุลสารต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแม่บ้านในการทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมายาม
รักษาความปลอดภัยสำนักงาน ฯลฯ โอนเพ่ิม 60,000.- บาทงบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 152,000.-บาท 
โอนเพิ่ม  60,000.-บาท 
รวมโอนเพิ่มทั้งหมด  610,000.-บาท 
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  โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  กองคลัง 

  - แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. โต๊ะทำงาน ราคา 5,000.-บาท 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. 
  - ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
   - วัสดุทำจากเหล็กเคลือบด้วยสีกันสนิมและเคลือบด้วย EPOXY 
  - มีลิ้นชักเก็บของด้านขวาไม่น้อยกว่า 3 ช่อง และตรงกลางด้านบนอย่างน้อย 1 ช่อง 

มีกุญแจล๊อกทุกอย่าง 
  รวมขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน 5,000.-บาท 

  โอนลด 
  - แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  โอนลด 5,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ  16,400.-บาท 
  รวมขอโอนลด 5,000.-บาท 

นายสวาท  สมใจ : ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
นายก อบต.เวียง   พ.ศ. 2564 เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎร 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  30  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  

  3.3 ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน  
ประธานสภาฯ  แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จำนวนพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน 82.6 ตารางวา แปลง  
  “ป่าทุ่งต้นศรี” เพ่ือก่อสร้างอาคาร อาคารสำนักงาน อบต.เวียง ต่อมาพ้ืนที่ดังกล่าว  

ไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวในการจัดการบริการสาธารณะให้แก่ราษฎร 
ประกอบกับพ้ืนที่บางส่วนที่ขออนุญาตเดิมถูกเวนคืน ตามพระราชกฎษฎีกาเวนคืน
ที่ดิน เพ่ือก่อสร้างทางหลวง ทำให้มีรูปแผนที่คลาดเคลื่อนจากเดิม ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และรองรับการให้บิการประชาชน อบต.เวียงจึงมี  
ความประสงค์จะยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่า แห่ง พ.ร.บ .ป่ าไม้          
พ.ศ. 2484 จำนวน 9 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา รายละเอียดตามผังบริเวณแสดง   
แนวเขตขออนุญาตใช้พื้นที่ตามท่ีได้นำเสนอให้ทุกท่านทราบ 
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นายสวาท  สมใจ : ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าแห่ง พ.ร.บ.  
นายก อบต.เวียง  ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เนื่องจากผังบริเวณเปลี่ยนไปจากเดิม จากการถูกเวนคืนที่ดินและ

เพ่ือรองรับสิ่งก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยได้จัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของราษฎร   
หมู่ 12 เรียบร้อยแล้ว ไม่มีผู้คัดค้าน 

นายนพดล  คำน้อย : ได้ชี้แจงว่า ผู้ใหญ่บ้านร่องริว หมู่ 12 ได้จัดประชุมประชาคมราษฎร เมื่อวันที่ 5  
รองนายก อบต.  มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบให้ อบต.เวียงใช้พ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือรองรับ

ความเจริญและให้บริการประชาชน 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  30  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  

  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

3.4 ขอความเห็นชอบการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลง “ป่าทุ่งต้น
ศรี” 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลง 
ประธานสภาฯ  “ป่าทุ่งต้นศรี” เพ่ือก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.เวียง จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 82.6 

ตารางวา ต่อมาได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ดิน ให้ยื่นขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์แปลง “ป่าทุ่งต้นศรี” เนื่องจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ล่วงเลยมานาน 
จึงต้องพิจารณาเรื่องนั้นใหม่ จึงได้แจ้งให้ อบต.เวียงดำเนินการเป็นเรื่องใหม่ เพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

นายสวาท  สมใจ : ได้ชี้แจงกรณีการถอนสภาพตามบทบัญญัติในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
นายก อบต.เวียง  มีผลทำให้ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่ดินที่ได้มีการหวงห้ามหรือสงวนไว้  

ตามความต้องการของทบวงการเมือง ซึ่งมิได้ตกเป็นที่ราชพัสดุ เปลี่ยนสถานะหรือ  
พ้นสภาพจากการเป็นที่ดินนั้น ๆ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน โดยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียง จะต้องจัดประชุมประชาคมราษฎรในพ้ืนที่ เพ่ือขอถอนสภาพที่
สาธารณะแปลง “ป่าทุ่งต้นศรี”  โดยราษฎรหมู่ 12 ให้ความเห็นชอบใช้ที่ดินแปลง
ดังกล่าว จำนน 9 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา ตามรูปแบบแผนที่ที่นำไปขออนุญาต ต่อมา
จึงนำมาขอความเห็นชอบต่อสภา อบต.เวียง เมื่อสภา อบต.เวียง มีมติเห็นชอบให้ถอน
สภาพที่ดินดังกล่าว ตามรูปแผนที่พิกัดที่ตั้งโซน 470  62726.31 ม.ตะวันออก 
2179222.87 ม.เหนอื ละตจิูด 19.704161° ลองติจูด 100.214306° 
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นายสงวน  ทองสิทธิ์ : ชี้แจงที่ประชุมราษฎร หมู่ 12 ไม่ขัดข้องและเห็นชอบให้ อบต.เวียง ถอนสภาพที่ดิน  
ส.อบต. หมู่ 12  เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน อาคารป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย ฯลฯ 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  30  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  

  3.5 ขอความเห็นชอบ การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2553 แปลง “ป่าทุ่งต้นศรี” 

นายอุดร  บัวติ๊บ : สืบเนื่องจากวาระที่ 3.4 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้มีมติเห็นชอบให้ 
ประธานสภาฯ  ถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลง “ป่าทุ่งต้นศรี” จำนวนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 

97 ตารางวา โดยรายละเอียดตามแผนผังบริเวณ พิกัดที่ตั้ง โซน 470  62726.31 
ม.ตะวันออก 2179222.87 ม.เหนือ ละติจูด  19 .704161 ° ลองติจูด 
100.214306° นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมีความจำเป็นจะขอใช้พ้ืนที่
ดังกล่าวเพ่ือเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน อบต.เวียง และเพ่ือรองรับการให้บริการ
ประชาชน ดังนั้นจึงได้จัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของราษฎร หมู่ 12 
ตำบลเวียง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ใช้พ้ืนที่ตามแผนผัง
ดังกล่าว และต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
เพ่ือให้ความเห็นชอบใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. 2543 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  30  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  
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  3.6 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้ขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไข 
ประธานสภาฯ  ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร ดังนี้ 

1. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7     
ปริมาณงาน     ขุดลอก ขนาดปากกว้าง 40.00 เมตร ท้องกว้าง 35.00 เมตร     
ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 .00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,350.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย     
ขุดลอกตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่ สระน้ำสาธารณประโยชน์ สิ้นสุด
ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7  (งบประมาณ  370,000.-  บาท)  

 2. โครงการขุดลอกร่องติ้ว หมู่ที่  8     
ปริมาณงาน     จุดที่ 1 ขุดลอก ขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร ท้องกว้าง 4.00 เมตร 
รวมยาว 495.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 
7,046.00 ลูกบาศก์เมตร และ จุดที่  2 ขุดลอก ขนาดปากกว้าง 4.00 เมตร      
ท้องกว้าง 3.00 เมตร รวมยาว 125.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 1,222.00 ลูกบาศก์เมตร และ จุดที่  3 ขุดลอก ขนาด
ปากกว้าง 3.00 เมตร ท้องกว้าง 2.00 เมตร รวมยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 
เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 190.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ขุดลอกตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด 
เริ่มต้นที่นา นายเติง  ดู่อุ๊ด สิ้นสุดที่นา นางจงรักษ์  มูลติปฐม  
(งบประมาณ  300,000.-  บาท)  

 3. โครงการขุดลอกสระน้ำหมู่บ้าน  หมู่ที่  12     
ปริมาณงาน     ขุดลอก ขนาดปากกว้าง 40.00 เมตร ท้องกว้าง 36.00 เมตร       
ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 .00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,737.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ขุด
ลอกตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด สถานที่ดำเนินการ สระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12    

 (งบประมาณ  499,500.-  บาท)  

 4. โครงการขุดลอกลำห้วยหลวงตอนล่าง หมู่ที่  13     
ปริมาณงาน     จุดที่ 1 ขุดลอก ปากกว้าง 30.00 เมตร ท้องกว้าง 26.00 เมตร   
ยาวรวม 95.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 
4,669.00 ลูกบาศก์เมตร และ จุดที่ 2 ขุดลอก ปากกว้าง 12.00 เมตร ท้องกว้าง 
8.00 เมตร ยาวรวม 125.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวม 
ไม่น้อยกว่า 2,348.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 
ป้าย ขุดลอกตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด สถานที่ดำเนินการ ลำห้วยหลวง
ตอนล่าง หมู่ที่ 13   (งบประมาณ  250,000.-  บาท)  
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 5. โครงการขุดลอกหนองน้ำลัด หมู่ที่  16     
ปริมาณงาน     ขุดลอก ปากกว้าง 60.00 เมตร ท้องกว้าง 50.00 เมตร ยาวรวม 
65.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 8,904.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ขุดลอกตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกำหนด สถานที่ดำเนินการ หนองน้ำลัด หมู่ที่ 16   
(งบประมาณ  300,000.-  บาท) 

 6. โครงการขุดลอกหนองยาว  หมู่ที่  18     
ปริมาณงาน     ขุดลอก ขนาดปากกว้าง 35.00 เมตร ท้องกว้าง 30.00 เมตร ยาว 
235.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,378.00 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ขุดลอกตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่นา นายจำนงค์  ศิริใจ สิ้นสุดที่นา นายฉลวย  เชิงน้ำ  
(งบประมาณ  448,000.-  บาท)  

 7. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่ที่  7     
ปริมาณงาน     ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 105.00 ลูกบาศก์เมตร 
รวมมีพ้ืนที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่สวน นายเคน  หนูจันทร์ สิ้นสุดที่นา นายอุดม  วงศ์ใหญ่ 
และ จุดที่ 2 ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร    
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 160.00 ลูกบาศก์เมตร รวมมี
พ้ืนที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่บ้าน            
นายเปลี่ยน  จันทร์ทูล สิ้นสุดที่บ้าน นายบุญจันทร์  บุญหาร  
(งบประมาณ  240,000.-  บาท) 

 8. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่ที่  11     
ปริมาณงาน     ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 63.00 ลูกบาศก์เมตร 
รวมมีพ้ืนที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบแปลน      
ที่ อ บต .เวี ย งกำห นด  เริ่ ม ต้ นที่ ส วน  น ายศรีท อ ง  ท ะนั น ไช ย  สิ้ น สุ ดที่ ส วน                  
นายอ่ินคำ  กองสอน และ จุดที่ 2  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร    
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 144.00 ลูกบาศก์เมตร รวมมี
พ้ืนที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงกำหนด เริ่มต้นที่สวน นายประเสริฐ  พิมพา สิ้นสุดที่นา นายบัวคำ  ธิโนชัย และ 
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 72.00 ลูกบาศก์เมตร รวมมีพ้ืนที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 
720.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรับปรุงตาม 
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แบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่นา นางใส  ธิโนชัย  สิ้นสุดที่นา นายสวาท  
สิ่งของ  (งบประมาณ  260,000.-  บาท) 

 9. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่  6     
ปริมาณงาน     จุดที่ 1 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อย
กว่าจำนวน  720.00 ลูกบาศก์เมตร รวมมีพ้ืนที่ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อยกว่า จำนวน 
3,600.00 ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่สวน  
นางบัวไหล  อ่ินแก้ว  สิ้นสุดที่สวน นายจันทร์  ศรีแปลงวงค์ และ จุดที่ 2  ปรับเกรด
ถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่าจำนวน  660.00 ลูกบาศก์
เมตร รวมมีพ้ืนที่ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อยกว่า จำนวน 3,300.00 ตารางเมตร 
ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่สวน นายจำรอง  คงศรี  สิ้นสุดที่
สวน นายสันต์  ศรีเกื้อกลิ่น และ จุดที่ 3  ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรัง
บดทับแน่นไม่น้อยกว่าจำนวน  342.00 ลูกบาศก์เมตร รวมมีพ้ืนที่ปรับปรุงถนนลูกรัง
ไม่น้อยกว่า จำนวน 1,710.00 ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กำหนด เริ่มต้นที่สวน นายสุรกิจ  มะโนชัย  สิ้นสุดที่สวน นายหลอง  นามจุมจัง และ  
จุดที่ 4  ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 600.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่าจำนวน         
360.00 ลูกบาศก์เมตร รวมมีพ้ืนที่ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อยกว่า จำนวน 1,800.00 
ตารางเมต ร ป รับ ป รุ งต ามแบบ แป ลนที่  อบ ต .เวี ย งก ำหน ด  เริ่ ม ต้ น ที่ ส วน                
นายวิบูลย์  วงค์นารัฐ  สิ้นสุดที่สวน นายจริญ  กรดแก้ว และ จุดที่ 5  ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่าจำนวน 360.00 ลูกบาศก์เมตร  
รวมมีพ้ืนที่ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อยกว่า จำนวน 1,800.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด 
เริ่มต้นที่นา นายประภาษ  แสงสุข  สิ้นสุดที่นา นายเสาร์  สูตรไชย   
(งบประมาณ  499,000.-  บาท) 

 10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่  17     
ปริมาณงาน     จุดที่ 1 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 820.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อย
กว่าจำนวน  984.00 ลูกบาศก์เมตร รวมมีพ้ืนที่ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อยกว่า จำนวน 
3,280.00 ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่บ้าน 
นายอินตุ้ม  อำนาจศาล  สิ้นสุดที่นา นางม้อน  แก้วกันใจ และ จุดที่ 2  ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่าจำนวน  180.00 ลูกบาศก์เมตร  
 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
รวมมีพ้ืนที่ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อยกว่า จำนวน 600.00 ตารางเมตร ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  
 
เริ่มต้นที่นา นางป้าน  ลาภยศ สิ้นสุดที่ ฌาปนสถานบ้านห้วยไคร้   
(งบประมาณ  238,000.-  บาท) 

 

 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  3,404,500.- บาท (-สามล้านสี่แสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
 

นายสวาม  สมใจ : ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาและบำบัดความ 
นายก อบต.เวียง  เดือดร้อนให้แก่ประชาชน อย่างแท้จริง อบต.เวียง ได้รับหนังสือขอรับความช่วยเหลือ 

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพบว่าโครงการดังกล่าวเป็น
ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และที่ตั้งโครงการอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำเนินกิจการนอกเขตได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 
 

 



~ ๑๙ ~ 
 

 
 
 
 
 
 

 



~ ๒๐ ~ 
 

 
 

นายอุดร  บัวติ๊บ : มอบให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ    

นางจารุมาศ  สวัสดี : ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
เลขานุการสภาฯ  การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุญาตจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1) อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชน

และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กิจการที่ทำ เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั้ งนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กำหมายกำหนด 

2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพบัไป 
 ทั้งนี้ให้มียอดเงินสะสมเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงสถานการณ์คลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้นก่อนนำเงินสะสมไปใช้จ่าย ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสำรองเงินสะสม ในกรณีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รายจ่ายประจำปีจะต้อง
จ่ายให้แก่ประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัย ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว7272 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ อบต.เวียง มียอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 19 มีนาคม
2564 จำนวน 22 ,088 ,840 .16  บาท สำรองงบบุ คลากร จำนวน 
8,747,664.00 บาท สำรองกรณีสาธารณภัย 6,437,040.00 บาท คงเหลือ
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ 5,045,136.16 บาท 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  30  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
   

นายสุเพียร  ปันจันทร์ : สอบถามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากมีการปักเสาไฟฟ้า  
ส.อบต. หมู่ 24  เพียงฝั่งเดียว ส่งผลให้ราษฎรอีกฝั่งถนนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ 
 



~ ๒๑ ~ 
 

 

นายนพดล  คำน้อย : ชี้แจงโครงการดังกล่าว เป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง ปัจจุบัน 
รองนายก อบต.  ได้รับงบประมาณมาจำนวน 3,000,000.-บาท จึงสามารถปักเสา คสล.ได้เพียง 
  ฝั่งเดียว อนาคตจะมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและขยายเขตเพ่ิมมากข้ึน 
 
เลิกประชุม เวลา 15.00 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  
             สมัยสามัญ สมัยที่ 1  เมื่อวันที่......................................................... 

 

         (ลงชื่อ)    อุดร  บัวติ๊บ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

             (นายอุดร  บัวติ๊บ) 
         ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 


