
 
 
ที่ ชร 80505/ว 027       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 2) พ.ศ. 2564 

เมื่อวันที่  13  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 นายศรีจันทร์ ชาติเวียง ส.อบต. หมู่ 8 ศรีจันทร์ ชาติเวียง  

10 นางจอมศรี คำพลงาม ส.อบต. หมู่ 9 จอมศรี คำพลงาม  
11 นางนัฐวรรณ วงศ์วุฒิ ส.อบต. หมู่ 10 นัฐวรรณ วงศ์วุฒิ  
12 นายจรูญ ไกลถิ่น ส.อบต. หมู่ 11 จรูญ ไกลถิ่น  
13 นายสงวน ทองสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ 12 สงวน ทองสิทธิ์  
14 นายบรรจง พลเสน ส.อบต. หมู่ 12 บรรจง พลเสน  
15 นายพาณิชย์ ทุมสะกะ ส.อบต. หมู่ 13 พาณิชย์ ทุมสะกะ  
16 นายสงกรานต์ ด้วงวงษ์ ส.อบต. หมู่ 16 สงกรานต์ ด้วงวงษ์  
17 นายบุญส่ง อนุกิจ ส.อบต. หมู่ 16 บุญส่ง อนุกิจ  
18 นายปัน ชาติเวียง ส.อบต. หมู่ 17 ปัน ชาติเวียง  
19 นายเกรียงทอง กองคำ ส.อบต. หมู่ 17 เกรียงทอง กองคำ  
20 นายธวัชชัย แสนสาร ส.อบต. หมู่ 18 ธวัชชัย แสนสาร  
21 นางนวลลออ อินเทียมใจ ส.อบต. หมู่ 18 นวลลออ อินเทียมใจ  
22 นายสุรชัย ไชยโย ส.อบต. หมู่ 21 สุรชัย ไชยโย  
23 นายมานพ รักเรียน ส.อบต. หมู่ 21 มานพ รักเรียน  
24 นายอิ่นคำ กองสอน ส.อบต. หมู่ 22 อ่ินคำ กองสอน  
25 นายวินัย   ดู่อุด ส.อบต. หมู่ 22 วินัย   ดู่อุด  
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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. นายปภังกร  วงศ์ใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ 7 
2. 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    31 คน ลาประชุม 2  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   12 คน รวมทั้งสิ้น        43 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

 เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเข้านั่งประจำที่ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้        
ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกล่าวเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญท่ี 4 (ครั้งที่ 2) ปี พ.ศ. 2564 และดำเนินการประชุมฯ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  1. การลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ 
ประธานสภาฯ   ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบลงทะเบียน
ขอรับความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน 
ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน     
จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของ ให้แก่ผู้เดือดร้อนต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 

  1.2 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นจากยุทธศาสตร์  
ประธานสภาฯ  ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายอุดร  บัวติ๊บ : แจ้งให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4 (ครั้งที่ 1)  
ประธานสภาฯ  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ไม่มีผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม บันทึกรายงานการประชุม จึงขอ

มติที่ประชุม 

ที่ประชุม : รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ขอความเห็นชอบโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของ
เทศบาลตำบลสันทรายงาม 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ตามท่ี เทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้ขอความอนุเคราะห์เห็นชอบโครงการป้องกัน 
ประธานสภาฯ  และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง บริเวณแม่น้ำอิง บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 1 และ

บ้านสันทราย หมู่  7 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยการ
ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือนั้น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เวียง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 มีมติให้เลื่อนการ
พิจารณาออกไป เนื่องจากไม่ได้จัดประชุมประชาคมราษฎรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
เกรงว่าการดำเนินโครงการอาจส่งผลกระทบต่อราษฎร ต่อมา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านร่องริว 
หมู่ 12 ได้จัดประชุมประชาคมราษฎร ในวันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และ
มีผู้แทนเทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้ร่วมประชุมชี้แจงโครงการดังกล่าว ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าว 

 
นายสงวน  ทองสิทธิ์ : ได้ชี้แจงว่ามีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎร และที่
ประชุมมีมติเห็นชอบ 

นายอุดร  บัวติ๊บ  : แจ้งผู้เข้าประชุมซักถามและอภิปรายพอสมควร แจ้งตรวจนับองค์ประชุม ครบตามองค์ 
ประธานสภาฯ   ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  29  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  

3.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. - วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา  

  16.30 น. และปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ และได้ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียง และมีมติให้คงร่างเดิม 
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ที่ประชุม : ไม่มีผู้ซักถามและอภิปราย 

นายอุดร  บัวติ๊บ  : ตรวจนับองค์ประชุม ครบตามองค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ    

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  29  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง 
   
  3.3 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  วาระท่ี 3 ขั้นรับหลักการ 

นายอุดร  บัวติ๊บ : มอบให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชี้แจงระเบียบข้อบังคับ 
ประธานสภาฯ  การประชุมสภา  

นางจารุมาศ สวัสดี : ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการฯ   

นายอุดร  บัวติ๊บ  : ตรวจนับองค์ประชุม ครบตามองค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ    

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  29  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา 

   4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายอุดร  บัวติ๊บ  : ด้วย บ้านห้วยระเมศ หมู่ที่ 23 ตำบลเวียง อำเภอเทิง ได้จัดประชุมประชาคม 
ประธานสภาฯ  หมู่บ้าน เพ่ือขอโอนงบประมาณรายจ่าย ตามโครงการปรับปรุงท่อจ่ายสถานีสูบน้ำ   
  บ้านห้วยระเมศ หมู่ที่ 23 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยผันน้ำจากแม่น้ำลาวมาสู่ 

อ่างเก็บน้ำห้วยริว เพ่ือผลิตน้ำประปา ปัจจุบันน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยริว มีปริมาณ
เพียงพอสำหรับผลิตประปา และหมดความจำเป็นในการทำโครงการดังกล่าว  
จึงเห็นชอบให้โอนงบประมาณตามโครงการดังกล่าวไปดำเนินการ ขุดลอกบ่อบาดาล
แทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
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 1.1 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ บ้านห้วยระเมศ หมู่ที่ 23 ปริมาณ
งาน ปรับปรุง ติดตั้งประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรับปรุง ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง กำหนด สถานที่ดำเนินการ ระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำ 
บ้านห้วยระเมศ หมู่ที่ 23  

รวมโอนลด 250,000 บาท 

โอนเพิ่ม 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน       
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 23 เพ่ือจ่าย
เป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 23 ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 120.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ จำนวนน้ำไม่น้อยกว่า 5.0 
ลูกบาศก์เมตรต่อ 1 ชั่วโมง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย       
ขุดเจาะตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกำหนด สถานที่ดำเนินการ
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 23 งบประมาณ 250,000 บาท 

รวมโอนเพิ่ม 250,000 บาท 

นายอุดร  บัวติ๊บ  : แจ้งผู้เข้าประชุมซักถามและอภิปราย 
ประธานสภาฯ 

นายสุธี  สิ่งของ : ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณ เนื่องจาก เดิมที่น้ำใน 
ส.อบต. หมู่ 23   อ่างห้วยริว มีปริมาณน้อย เนื่ องจากภาวะฝนแล้งและขอโอนงบประมาณไป

จัดทำโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ ต่อมา เข้าสู่ฤดูฝน น้ำในอ่างห้วยริว  อยู่ในระดับสูง
และมีน้ำเพียงพอในการผลิตน้ำประปา บ้านห้วยระเมศจึงได้ประชุมประชาคมและมีมติ
ให้โอนงบไปจัดทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 

นายอุดร  บัวติ๊บ  : ตรวจนับองค์ประชุม ครบตามองค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ    

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  29  เสียง 
  ไมเ่ห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง 
 
  4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

นายอุดร  บัวติ๊บ  : ด้วยบ้านห้วยไคร้เก่า หมู่ 8 ตำบลเวียง ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือขอ 
ประธานสภาฯ  เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโครงการถนนไร้คลอง บ้านห้วยไคร้เก่า หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง 

เนื่องจากที่ตั้งโครงการเดิมอยู่ติดรั้วบ้านของราษฎร หากดำเนินการขุด อาจทำให้
ทรัพย์สินของราษฎรเสียหาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  ข้อความเดิม 

  โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แบบระบบปิด หมู่ที่ 8 
  ปริมาณงาน ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 29 จุด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว

รวม 400 เมตร ลึก 1.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เวียง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เริ่มต้นที่บ้าน  

  นางมาลัย  โพธิ์ดี  สิ้นสุด บ้าน นายอนันต์  ปริศนา  งบประมาณ 250,000 บาท 

  ข้อความใหม่ 

  โครงการก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน แบบระบบปิด หมู่ที่ 8 
  ปริมาณงาน ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แบบระบบปิด จุดที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ยาว

รวม 138.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร และจุดที่  2 กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 
151.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร และจุดที่ 3 กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 111.00 
เมตร ลึก 1.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง กำหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เริ่มต้นที่บ้าน นายกล  สุทธะ 
สิ้นสุดที่บ้าน นายเตี่ยม  เขื่อนเชียงสา  งบประมาณ 250,000 บาท 

นายจันทร์ ชาติเวียง :  ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเดิม มีพ้ืนที่ 
ส.อบต. หมู่ 8  แคบ และอยู่ติดรั้วบ้านราษฎร และช่วงนี้เป็นฤดูฝน ดินชุ่มน้ำ อาจทำให้รั้วบ้านของ

ราษฎรเสียหาย 

นายอุดร  บัวติ๊บ  : แจ้งผู้เข้าประชุมซักถามและอภิปรายพอสมควร แจ้งตรวจนับองค์ประชุม ครบตามองค์ 
ประธานสภาฯ   ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  29  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  

ประธานสั่งปิดการประชุมเวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

  4.3 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

นายอุดร  บัวติ๊บ  : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 –  
ประธานสภาฯ   2570 โดยนำโครงการมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และได้จัดประชุมประชาคม

ตำบลและด้วยกรรมการพัฒนาฯ ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามเอกสารร่างแผนที่ส่งมอบให้ผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
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นายสวาท  สมใจ : ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนฯ ทุกโครงการเป็นโครงการที่มีอยู่ในอำนาจ 
นายก อบต.เวียง  หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่ 

นายอุดร  บัวติ๊บ  : แจ้งผู้เข้าประชุมซักถามและอภิปรายพอสมควร แจ้งตรวจนับองค์ประชุม ครบตามองค์ 
ประธานสภาฯ   ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  29  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง  

  4.4 ขอความเห็นชอบโครงการขุดลอกหนองปลาขาว 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ขอความ 
ประธานสภาฯ  อนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยดำเนินการขุด 

ลอกหนองปลาขาว เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ ในคราว
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยที่
ประชุมมีมติให้ดำเนินการขุดลอกหนองปลาขาวดังกล่าว 

นายสวาท  สมใจ : ชี้แจงกรณีหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ดำเนินการขุดลอก เนื่องจากราษฎร 
นายก อบต.เวียง  ขาดแคลนน้ำใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง และกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบ 

ว่าด้วยการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดจ้างเอกชนเพ่ือดำเนินการขุดลอกหรือนำกรวด หิน ดิน ทราย   
ที่ได้จากการขุดลอก เป็นค่าจ้างเอกชน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดูแลรักษาและคุ้มป้องกันที่ดิน อันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน  
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สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้นายอำเภอและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการดูแลรักษาและป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่ชายตลิ่ ง ป่าช้า ทางบก ทางน้ำ 
สวนสาธารณะ เป็นต้น โดยมีปริมาณงานขุดลอก ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ท้องกว้าง 
25.00 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อย
กว่า 26,400 บาท ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง กำหนด 

นายอุดร  บัวติ๊บ  : แจ้งผู้เข้าประชุมซักถามและอภิปรายพอสมควร แจ้งตรวจนับองค์ประชุม ครบตามองค์ 
ประธานสภาฯ   ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  29  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง 

  4.5  ขอทำกิจการนอกเขต 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลต้า ได้ขอทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้า 
ประธานสภาฯ  โดยจะดำเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก และถนนลูกรัง เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรในพื้นที่ 

ตำบลต้า โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมถนนพ้ืนที่การเกษตร      
ที่ชำรุดเสียหาย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตร โดยเป็นพ้ืนที่เชื่อมระหว่าง บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่  5 ตำบลต้า และบ้าน     
ห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง 

นายสวาท  สมใจ : ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข 
นายก อบต.เวียง   เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการ 
  นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับ อปท.อื่น เพ่ือทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ 
  เมื่อได้รับความยินยอมจากสภา อปท. และกิจการนับเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและ 
  เป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน 

นายเฉลิมเกียรติ พลเยี่ยม : ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราษฎร โดยเฉพาะเกษตรกรที่ใช้เส้นทาง 
ส.อบต. หมู่ 6  ดังกล่าว และมีราษฎรหมู่ที่ 6 จำนวนหนึ่งที่ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว ในการสัญจร 
  สู่พื้นที่การเกษตร ควรให้การสนับสนุนในการดำเนินการ 

นายอุดร  บัวติ๊บ  : แจ้งผู้เข้าประชุมซักถามและอภิปรายพอสมควร แจ้งตรวจนับองค์ประชุม ครบตามองค์ 
ประธานสภาฯ   ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  29  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
  - ไม่มี 
 
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 4 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่......................................................... 

 

         (ลงชื่อ)    อุดร  บัวติ๊บ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

             (นายอุดร  บัวติ๊บ) 
         ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 


