
 
 
ที่ ชร 80505/ว 023       สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
         345 หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง    

           จังหวัดเชียงราย 57160 
 

        16  สิงหาคม  2564 
 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ ที่ 4  
 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง         จำนวน  1  ฉบับ 
   

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีมติในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564      
ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 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 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

**************************** 
 
  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง      
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียง มติที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 
4 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 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 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ให้ประชาชนทั่วไปทราบ พร้อมทั้งได้
ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ www.abt-wiangthoeng.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
      
                  (นายอุดร  บัวติ๊บ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง         
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 

เมื่อวันที่  4 สิงหาคม  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  
26 นายวินัย   ดู่อุด ส.อบต. หมู่ 22 วินัย   ดู่อุด  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 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 นางสาวณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์ จพง.ธุรการ ณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์  
7 ส.อ.วิสิษฐ ์ อรินทร นักวิเคราะห์นโยบายฯ ส.อ.วิสิษฐ ์ อรินทร  
8 นายอัครเดช ผาสิงห์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อัครเดช ผาสิงห์  
9 นางลักขณา บุญช่วยเหลือ จพง.ธุรการ ลักขณา บุญช่วยเหลือ  

10 นางชฎาพร โปธาตุ นักจัดการบริหารทั่วไป ชฎาพร โปธาตุ  
11 นางสาวกฤตพัชร โสภ ี ผช.จพง.ธุรการ กฤตพัชร โสภ ี  
12 นางคริษฐา ทนันเรือน ผช.จพง.ธุรการ คริษฐา ทนันเรือน  
 
สรุป 

สมาชิกสภา อบต.เวียง ทั้งหมด   32   คน 
มาประชุม    32 คน ลาประชุม 1  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   12 คน รวมทั้งสิ้น        44 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

 เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเข้านั่งประจำที่ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้        
ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกล่าวเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญท่ี 4 (ครั้งที่ 1) ปี พ.ศ. 2564 และดำเนินการประชุมฯ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอุดร  บัวติ๊บ : 1. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 65  
ประธานสภาฯ   ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 

65 เรื่อง กำหนดสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) แยกราย
อำเภอ ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์
ฉุกเฉินได้ทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข โดยมีจำนวนผู้
ติดเชื้อรายใหม่ที่ไม่แสดงอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงมา 
ส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และอาจส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ของผู้ป่วยและประชาชน ทำให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง เพ่ือให้การบริหาร
สถานการณ์และการป้องกันการแพร่ระบาดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนด
สถานที่กักตัวในชุมชน (Community Isolation) แยกรายอำเภอ อำเภอเทิง ได้จัดตั้ง
สถานที่แยกกักตัวในชุมชน ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิง และมอบหมาย
ให้อำเภอเทิง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) จัดตั้งสถานที่
แยกกักตัวในชุมชน เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายหรือ
ดำเนินการนสถานที่แยกกักตัวในชุมชน โดยบูรณาการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกันตาม
ความเหมาะสม ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน ตามที่
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ร้องขอ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 เมื่อวันที่ 24  
ประธานสภาฯ  พฤษภาคม 2564 ไม่มีผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม บันทึกรายงานการประชุม จึงขอมติที่

ประชุม 

ที่ประชุม : รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา  

3.1 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

นายอุดร  บัวติ๊บ : มอบให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

นางจารุมาศ  สวัสดี : ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 45  
เลขานุการสภาฯ  ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว

ได้ ยกเว้นญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และใน
การพิจารณาวาระ 2 ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
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นายสวาท  สมใจ : ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
นายก อบต.เวียง  พ.ศ. 2565 และชี้แจงหลักการและเหตุในขั้นรับหลักการในวาระ 1 ดังนี้ 

   ประมาณการรายรับ   63,909,000.00 บาท 
   ประมาณการรายจ่าย   63,909,000.00 บาท 

  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้มอบให้แก่ทุกท่านก่อนเข้าประชุมล่วงหน้า โดยประมาณ
การรายรับ ดังนี้ 

  หมวดภาษีอากร     800,000.00 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  851,000.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    401,000.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      10,000.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน         1,000.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร         27,846,000.00 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        34,000,000.00 บาท 
    รวม         63,909,000.00 บาท 

  โดยประมาณการรายจ่าย ดังนี้ 

  งบกลาง          22,862,774.00 บาท 
  งบบุคลากร          20,566,160.00 บาท 
  งบดำเนินงาน         11,389,766.00 บาท 
  งบลงทุน            6,795,300.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน           2,295,000.00 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น      - บาท 
    รวม         63,909,000.00 บาท 

  โดยมีประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน ดังนี้ 

  แผนงานงบกลาง         22,862,774.00 บาท 
  แผนงานบริหารทั่วไป         15,708,300.00 บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน         2,036,860.00 บาท 
  แผนงานการศึกษา           8,658,366.00 บาท 
  แผนงานสาธารณสุข           1,149,000.00 บาท 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์     872,000.00 บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน    560,000.00 บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     90,000.00 บาท 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 218,000.00 บาท 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          8,305,900.00 บาท 
  แผนงานการเกษตร            3,447,800.00 บาท 
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นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งผู้เข้าประชุมซักถามและอภิปราย 
ประธานสภาฯ 

นายพาณิชย์ ทุ่มสะกะ : สอบถามจากเอกสาร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลเวียง  
ส.อบต. หมู่ 13  กรณีจุดสิ้นสุดโครงการ 

นายสวาท  สมใจ : ชี้แจงอาจะเกิดจากการพิมพ์ผิด จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
นายก อบต.เวียง 

นายอุดร  บัวติ๊บ  : แจ้งผู้เข้าประชุมซักถามและอภิปรายพอสมควร แจ้งตรวจนับองค์ประชุม ครบตามองค์ 
ประธานสภาฯ   ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  30  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  
 
ประธานสั่งพักการประชุม เวลา 12.00 – 13.00 น. 

3.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งที่ประชุม เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3-5 คน 
ประธานสภาฯ   

นายสำนวน  จันสุ : เสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งให้เสนอเพ่ิมเติม หากไม่มีผู้ใดเสนอจึงให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 
ประธานสภาฯ  5 คน และให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติทีละตำแหน่ง 

นายอินต่วน  ดู่อุด : เสนอ นายถนอม  แทนจำรัส โดยมีผู้รับรอง 
ส.อบต. หมู่ 5  1. นางวนิดา ปริศนา 
  2. นายศรีจันทร์ ชาติเวียง 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งให้เสนอชื่อเพ่ิมเติม ไม่มีผู้เสนอ  ดังนั้น นายถนอม  แทนจำรัส ได้รับเลือกเป็น 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

นายสุเพียร  ปันจันทร์ : เสนอ นางวนิดา  ปริศนา โดยมีผู้รับรอง คือ 
ส.อบต. หมู่ 24  1. นางณัฐวรรณ วงศ์วุฒิ 
  2. นางจอมศรี คำพลงาม 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งให้เสนอชื่อเพ่ิมเติม ไม่มีผู้เสนอ  ดังนั้น นางวนิดา  ปริศนา  ได้รับเลือกเป็น 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
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นายพาณิชย์ ทุมสะกะ: เสนอ นายประสิทธิ์  แจ้งชาวนา  โดยมีผู้รับรอง คือ 
ส.อบต. หมู่ 13  1. นายสุเพียร  ปันจันทร์ 
  2. นายอิ่นคำ กองสอน 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งให้เสนอชื่อเพ่ิมเติม ไม่มีผู้เสนอ  ดังนั้น นายประสิทธิ์  แจ้งชาวนา ได้รับเลือก 
ประธานสภาฯ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

นายถนอม แทนจำรัส : เสนอ นายสำนวน  จันสุ  โดยมีผู้รับรอง คือ 
ส.อบต. หมู่ 6  1. นายประสิทธิ์ แจ้งชาวนา 
  2. นายเกรียงทอง กองคำ 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งให้เสนอชื่อเพ่ิมเติม ไม่มีผู้เสนอ  ดังนั้น นายสำนวน  จันสุ  ได้รับเลือกเป็น 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

นายอรุณ  ไกลถิ่น : เสนอ นางณัฐวรรณ  วงศ์วุฒิ  โดยมีผู้รับรอง คือ 
ส.อบต. หมู่ 6  1. นายสุธี  สิ่งของ 
  2. นายทนงศักดิ์ แปงคำ 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งให้เสนอชื่อเพ่ิมเติม ไม่มีผู้เสนอ  ดังนั้น นางณัฐวรรณ  วงศ์วุฒิ  ได้รับเลือกเป็น 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 

  หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่านใด มีความประสงค์ขอแปรญัตติให้
ยื่นคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตั้งแต่ วันที่ 5 – 6 สิงหาคม และ
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

  ประธานฯ นัดหมายการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ 13 
สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียง 

นางจารุมาศ สวัสดี : นัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 5 ท่าน ประชุมในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 
เลขานุการสภาฯ  15.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

  3.3  ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2564 เพ่ือควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้ 
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นายสวาท  สมใจ : ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากปัจจุบัน 
นายก อบต.เวียง  ในพ้ืนที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รุนแรง จำเป็นต้อง

ดำเนินการเพื่อควบคุมป้องกันโรค 

นายอุดร  บัวติ๊บ  : แจ้งผู้เข้าประชุมซักถามและอภิปรายพอสมควร แจ้งตรวจนับองค์ประชุม ครบตามองค์ 
ประธานสภาฯ   ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  30  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องอ่ืนๆ 
  - ไม่มี 
 
เลิกประชุม เวลา 14.45 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 3  เมื่อวันที่......................................................... 

 

         (ลงชื่อ)    อุดร  บัวติ๊บ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

             (นายอุดร  บัวติ๊บ) 
         ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 


