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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 

วันที่  7  มิถุนายน  2565 
เวลา 09.30 น.  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

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

ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอุดร บัวติ๊บ ประธานสภาฯ อุดร บัวติ๊บ  
2 นายศรีจันทร์  ชาติเวียง รองประธานสภาฯ ศรีจันทร์  ชาติเวียง  
3 นางวนิดา  ปริศนา ส.อบต. หมู่ 3 วนิดา  ปริศนา  
4 นายสิงห์คำ   เชิงดอย ส.อบต. หมู่ 4 สิงห์คำ   เชิงดอย  
5 นายประวิทย์   แสงปาก ส.อบต. หมู่ 6 ประวิทย์   แสงปาก  
6 นายสุบรรณ์   เฉลิมศิริ ส.อบต. หมู่ 9 สุบรรณ์   เฉลิมศิริ  
7 นางสุดา   วงศ์วุฒิ ส.อบต. หมู่ 10 สุดา   วงศ์วุฒิ  
8 นายจรูญ   ไกลถิ่น ส.อบต. หมู่ 11 จรูญ   ไกลถิ่น  
9 นายสงวน   ทองสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ 12 สงวน   ทองสิทธิ์  

10 นายสายใจ   เพชรดง ส.อบต. หมู่ 13 สายใจ   เพชรดง  
11 นายสุวิทย์   จำศักดิ์ ส.อบต. หมู่ 16 สุวิทย์   จำศักดิ์  
12 นายเกรียงทอง   กองคำ ส.อบต. หมู่ 17 เกรียงทอง   กองคำ  
13 นายทองดำ   ทัพสุริย์ ส.อบต. หมู่ 18 ทองดำ   ทัพสุริย์  
14 นายธีรศักดิ์   ทนุตัน ส.อบต. หมู่ 19 ธีรศักดิ์   ทนุตัน  
15 นางพิสมัย   ประมวล ส.อบต. หมู่ 21 พิสมัย   ประมวล  
16 นายอรุณ   ไกลถิ่น ส.อบต. หมู่ 22 อรุณ   ไกลถิ่น  
17 นายสุธี   สิ่งของ ส.อบต. หมู่ 23 สุธี   สิ่งของ  
18 นายธีรพงศ์   หมอป่า ส.อบต. หมู่ 24 ธีรพงศ์   หมอป่า  
19 นายพงศ์ชยนต์   แปงคำ ส.อบต. หมู่ 25 พงศ์ชยนต์   แปงคำ  
20 นางจารุมาศ สวัสด ี เลขานุการสภาฯ จารุมาศ สวัสด ี  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสวาท สมใจ นายก อบต.เวียง สวาท สมใจ  
2 นายเทพ เขื่อนศิริ รองนายกฯ เทพ เขื่อนศิริ  
3 นายอินต่วน ดู่อุ๊ด รองนายกฯ อินต่วน ดู่อุ๊ด  
4 นางทรงพร เขื่อนแก้ว เลขานุการนายกฯ ทรงพร เขื่อนแก้ว  
5 นางสาวขวัญฤทัย อุตเจริญ ทางหลวงชนบทเชียงราย ขวัญฤทัย อุตเจริญ  
6 นายอริย์ธัช เจนวนิชยานนท์ ที่ปรึกษาทางหลวงชนบทเชียงราย อริย์ธัช เจนวนิชยานนท์  
7 นายนรินทร ตุ้มเบญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป นรินทร ตุ้มเบญ  
8 นางสาวนงคราญ เรือนสิทธิ์ เจ้าพนักงานพัสดุ นงคราญ เรือนสิทธิ์  
9 นายชาญ เพียรแต่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ชาญ เพียรแต่ง  

10 นายอธิพัชร์ โฉมแดง ผอ.ส่วนอุทก เชียงราย อธิพัชร์ โฉมแดง  
11 นายศรีทศ หมอป่า ผญบ.ม. 25 ศรีทศ หมอป่า  
12 ส.อ.วิสิษฐ ์ อรินทร นักวิเคราะห์ฯ ส.อ.วิสิษฐ ์ อรินทร  
13 นายสุทัศน์ มาลารัตน์ ผอ.กองช่าง สุทัศน์ มาลารัตน์  
14 นายวิชัย วงศาสตร์ ผญบ.ม. 16 วิชัย วงศาสตร์  
15 นางสาวณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์  

 

สรุป 

มาประชุม    20 คน ลาประชุม -  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   15 คน รวมทั้งสิ้น        35 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

 เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเข้านั่งประจำที่ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้ตรวจ
นับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 และดำเนินการประชุมฯ ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  1.1  แนะนำตัวข้าราชการที่โอน (ย้าย) มาใหม่  
นายนรินทร  ตุ้มเบญ : ได้กล่าวแนะนำตนเอง นายนรินทร  ตุ้มเบญ  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
  ย้ายมาจากเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง 
  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

น.ส.นงคราญ เรือนสิทธิ์ : ได้กล่าวแนะนำตนเอง นางสาวนงคราญ  เรือนสิทธิ์  ตำแหน่ง ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ 
  บรรจุครั้งแรก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 
  ก่อนหน้านั้นทำงานในตำแหน่ง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัด 
  เชียงราย 
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 1.2  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้มีมติเห็นชอบ ให้มีการเลือกตั้ง 
ประธานสภาฯ     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่  
     2 มิถุนายน 2565 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565  
   และกำหนดระยะเวลารับสมัครเลือกตั ้ง ตั ้งแต่ว ันที ่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 เวลา    

08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จึงขอประชาสัมพันธ์
ให้ทราบด้วยทั่วกัน และหากมีผู ้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งให้นำหลักฐานตามประกาศ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (ส.ถ. 1/1) ยื่นสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตามวัน 
เวลา ดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี 2       : รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ ที่ 1  
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : แจ้งให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 1 พ.ศ. 2565   
ประธานสภาฯ     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  ไม่มีผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม บันทึกรายงานการประชุม จึงขอมติ   

ที่ประชุม 

ที่ประชุม   : รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมฉบับ  
         ที่ 1/2565 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จะดำเนินการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ     ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2565 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
   ให้แก่ราษฎร 

ส.อ.วิสิษฐ์ อรินทร  : ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขอเพ่ิมเติมแผนฯ ดังนี้  
นักวิเคราะห์ฯ    
 

โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้
น้ำ หมู่ที่ 3 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ( submersible pump) 
จำนวน 14 ใบพัด ขนาด 1.50 แรง จำนวน  1  เครื่อง 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 

64,000 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.50 เมตร รวมยาว 
69.00 เมตร ลึก 0.70 – 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
มีฝาปิด และวางท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร  รวมยาว 12.00 เมตร เริ่มต้นที่บ้านนาง
สายทอง  เชิงดอย  สิ้นสุดที่บ้านนางหลุด  ธะนะวงค์ 

250,000 
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โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ 
หมู่ที่ 17 

ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.70  
เมตร  ยาว 1.00  เมตร หนา 0.15 เมตร รวมจำนวน  
400  ฝา  สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 17 

250,000 

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที่ 19 

ปรับปรุงอาคาร คสล.ขนาดกว้าง 10.00 เมตร  ยาว  
10.90 เมตร  สูง 3.70  เมตร อาคารมีพ้ืนที่ปรับปรุงไม่
น้อยกว่าจำนวน  109.00 ตารางเมตร  สถานที่
ดำเนินการ หมู่ที่ 19 

420,000 

โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ 
21 

ขยายเขตท่อน้ำประปา จุดที่ 1 ขุดวางท่อน้ำประปา 
ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 รวม
ความยาว 680.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เริ่มต้นที่
บ้านนายสุพัด  หมอกเหมย  สิ้นสุดที่บ้านนายทนง     
เครือเถาว์ และ 
จุดที่ 2 ขุดวางท่อน้ำประปา ท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 รวมความยาว 
600.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เริ่มต้นที่บ้านนาย
เสน่ห์  เครือเถาว์  สิ้นสุดที่บ้านนายไพโรจน์  อินทะเขื่อน 
และ 
จุดที่ 3 ขุดวางท่อน้ำประปา ท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 รวมความยาว 
380.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เริ่มต้นที่บ้านนาย
ไพโรจน์  อินทะเขื่อน  สิ้นสุดที่บ้านนางนวลศรี  คตภูธร 
และ 
จุดที่ 4 ขุดวางท่อน้ำประปา ท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 รวมความยาว 
60.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เริ่มต้นที่บ้านนายทนง  
เครือเถาว์  สิ้นสุดที่บ้านนายพิทักษ์ เครือเถาว์  

230,000 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต หมู่ที่ 25 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต  ขนาดกว้าง  
6.00  เมตร  ยาว  340.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
จำนวน  2,040.00  ตารางเมตร  เริ่มต้นที่ทางหลวง
หมายเลข  1020  สายทางซอย  1  บ้านห้วยไคร้ลาน
ทอง   

1,000,000 

  
2,214,000 
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โครงการเกินศักยภาพ ปี 65 (เงินเหลือจ่าย) 
 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บ
น้ำบ้านทุ่งโห้งโดยก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จุดที่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 385 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร จุดที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
180 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,080 ตารางเมตร องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 385 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร เริ่มต้นที่
สนามกีฬา หมู่ที่ 19  สิ้นสุดที่ ถนน คสล.หมู่ที่ 19 

1,490,000 
เกินศักยภาพ  

 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   : เห็นชอบ  18  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง  

   3.2  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมฉบับที่   
          1/2565 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จะดำเนินการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ     ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2565 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
   ให้แก่ราษฎร 

ส.อ.วิสิษฐ์ อรินทร  : ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขอเพ่ิมเติมแผนฯ ดังนี้  
นักวิเคราะห์ฯ   1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการทำงานและการส่งเสริมรายได้ งบประมาณ 200,000 บาท 
   2. โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขต อบต.เวียง  งบประมาณ  
       100,000 บาท 
   3. โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  งบประมาณ 100,000 บาท 
   4. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 13  งบประมาณ 490,000  
       บาท 
   5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  งบประมาณ 20,000  
       บาท 
   6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที ่3  งบประมาณ 289,000 บาท 
   7. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  งบประมาณ 300,000 บาท 
   8. โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 5  งบประมาณ 260,000 บาท 
   9. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  หมู่ที่ 6  งบประมาณ 330,000 บาท 
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   10. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  งบประมาณ 300,000 บาท 
   11. โครงการลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9  งบประมาณ 500,000 บาท 
   12. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9  งบประมาณ 250,000 บาท 
   13. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  งบประมาณ 500,000 บาท 
   14. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 11  งบประมาณ 250,000 บาท 
   15. โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว หมู่ที่ 12 งบประมาณ  
         1,380,000 บาท 
   16. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12  งบประมาณ 250,000 บาท 
   17. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 13  งบประมาณ 250,000 บาท 
   18. โครงการปรับปรุงประตูน้ำห้วยหลวงบน หมู่ที่ 13  งบประมาณ 250,000 บาท 
   19. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 16  งบประมาณ 400,000 บาท 
   20. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 17  งบประมาณ 250,000 บาท 
   21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18  งบประมาณ 250,000 บาท 
   22. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 19  งบประมาณ 200,000 บาท 
   23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21  งบประมาณ 250,000 บาท 
   24. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 23  งบประมาณ 456,000 บาท 
   25. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 23  งบประมาณ 250,000 บาท 
   26. โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 24  งบประมาณ 250,000 บาท 
   27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 25  งบประมาณ 250,000 บาท 
   29. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6  งบประมาณ 500,000 บาท 
   30. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12  งบประมาณ 400,000 บาท 
   31. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก   หมู่ที่ 4  งบประมาณ 190,000 บาท 
       รวมงบประมาณ 9,135,000 บาท 

   โครงการเกินศักยภาพ ปี 67  

   1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะรอบอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5  งบประมาณ  
       8,300,000 บาท 
   2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5  งบประมาณ 800,000  
       บาท  
   3. โครงการปรับปรุงลานกีฬาอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 19  งบประมาณ 300,000 บาท 
   4. โครงการวางท่อส่งน้ำจากลำห้วยเขาวัวไปอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 21  งบประมาณ  
       600,000 บาท 
   5. โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง เส้นทางข้ึนอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 22  งบประมาณ  
       500,000 บาท 
   6. โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 22 งบประมาณ 1,077,000 บาท 
   7. โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  งบประมาณ 87,200 บาท 
   8. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ขนาด 340 วัตต์แบบรถเข็น 
       งบประมาณ 110,000 บาท 
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   9. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ขนาด 3,060 วัตต์แบบ 
       ลากจูง  งบประมาณ 880,000 บาท 
        รวมงบประมาณ 7,375,000 บาท 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   : เห็นชอบ  18  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง  

  3.3  ขอความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

นายอุดร  บัวติ๊บ   : ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาท้องถิ่นได้ลาออกจากการดำรง 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ทำให้ตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่างลง  
   จำนวน 1 ท่าน ดังนั้น จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภา 
   จำนวน 1 คน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

นายจรูญ  ไกลถิ่น : เสนอ นายสุธี  สิ่งของ   
ส.อบต. หมู่ 11    
   โดยมีผู้รับรอง คือ 
   1.  นายอรุณ ไกลถิ่น 
   2.  นายสุวิทย์ จำศักดิ ์

นายอุดร  บัวติ๊บ   : แจ้งให้ผู้เข้าประชุมเสนอชื่อเพ่ิมเติม ไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิมเติม ดังนั้น นายสุธี  สิ่งของ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ 23 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการ 
   พัฒนาท้องถิ่น 

3.4  ขอความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       ท้องถิ่น 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ว่างลง 1 ตำแหน่ง และสภา 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงต้องคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือแทนตำแหน่งดังกล่าว 

นายสุธี  สิ่งของ    : เสนอ  นายจรูญ   ไกลถิ่น   
ส.อบต. หมู่ 23 
   โดยมีผู้รับรอง คือ 
   1. นายธีรศักดิ์ ทนุตัน 
   2. นายสายใจ เพชรดง 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : แจ้งให้ผู้เข้าประชุมเสนอชื่อเพ่ิมเติม ไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิมเติม ดังนั้น นายจรูญ  ไกลถิ่น  
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ 11 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการ 
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 



หน้า ๘ 
 

3.5  ขอความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ของโครงการถนนสายแยก  
ทล.1020 – บ.กิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย พะเยา (แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย) 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : ด้วย แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ได้ขอความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า 
ประธานสภาฯ   ของโครงการถนนสายแยก ทล.1020 - บ.กิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา 

  ด้วย สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 125/2564 
สายแยก ทล.1020 - บ.กิ้วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา ระยะทาง 43.709 
กิโลเมตร โดยมี บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด และ บริษัท วิศวกร 31 
จำกัด เป็นผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขท่ี สกท.16/2564 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2564 แจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 
กำหนดแล้วแล้วเสร็จ วันที่ 7 มีนาคม 2567 ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน โดยโครงการ
ก่อสร้างมีพื้นที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบท
เชียงรายได้ขอความอนุเคราะห์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ตรวจสอบความ
ทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้กับเขตทางก่อสร้างที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างที่เวนคืนพ้ืนที่ ตามพระราชกฤษฎีกา 
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)    
ได้ตรวจสอบเขตทางของโครงการแล้ว พบว่าเขตทางของโครงการก่อสร้างตั้งอยู่คาบเกี่ยว
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยทา และป่าดอยบ่อส้ม และมีต้นไม้ประเภทไม้สักอยู่ใน     
เขตทางก่อสร้างตลอดช่วงบริเวณ กม.ที่ 3+000 - กม.ที่ 13+000 จำเป็นต้องดำเนินการ
ขออนุญาตทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ . 2484 
โดยในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์นั้น ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือประกอบการขออนุญาตทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่า 

   ในการนี้ แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียง ในการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยได้จัด
ประชุมประชาชนในพื้นท่ีก่อสร้าง และประชาชนมีมติให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวแล้ว 

นายอริย์ธัช เจนวนิชยานนท์  : ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ตั้งโครการและแสดงแผนที่โครงการก่อสร้าง ตั้งอยู่คาบเก่ียว 
ผู้แทน ทช.เชียงราย กับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยทา และป่าดอยบ่อส้ม และคาบเกี่ยวกับเขตป่าสงวน 

แห่งชาติ ป่าแม่จุนบางส่วน และมีต้นไม้ประเภทไม้สักอยู่ในเขตทางก่อสร้าง จำเป็นต้องขอ 
อนุญาตทำประโยชน์ในพื้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าไม้ ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484      
โดยต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื ่อประกอบการ          
ขออนุญาต และแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
จำนวน 94 คน และผู้เข้าร่วมประชุมได้อนุญาตให้ดำเนินการ ร้อยละร้อย (100%) และให้
นำต้นไม้ออกเพื่อก่อสร้างถนน และมีความเห็นร้อยละ 93.62 ให้ตัดออก ร้อยละ 6.38 ให้
ล้อมและรื้อย้าย สำหรับต้นไม้ที่ตัดในบริเวณดังกล่าว ชุมชนสามารถขออนุญาตต่อสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป 

นายจรูญ  ไกลถิ่น : ได้สอบถามว่าหากชุมชนอื่น เช่น ชุมชนบ้านทุ่งโห้ง จะขอต้นไม้ที่ตัดออกไปใช้ในชุมชน  
ส.อบต. หมู่ 11  เพ่ือสาธารณะได้หรือไม่ 
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นายอริย์ธัช เจนวนิชยานนท์  : ชี้แจงว่า สามารถขออนุญาตต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)   
ผู้แทน ทช.เชียงราย เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   : เห็นชอบ  18  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง  
 

3.6  ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดำเนินงานโครงการติดตั้ง 
       ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม  
       ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1) 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : ด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาฯ   เวียง เพื่อดำเนินการโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

  ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้ดำเนินการโครงการติดตั้งระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและ
พ้ืนที่ราบเชิงเขาในเขตพ้ืนที่ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 สถานี ดังนี้ 

    1.  สถานีบ้านทุ่งขันไชย 
    2.  สถานีบ้านทุ่งโห้ง 
    3.  สถานีบ้านริมอิง 
    4.  สถานีบ้านห้วยไคร้ลานทอง 
  ลักษณะโครงการเป็นโครงการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับการตรวจวัดข้อมูลระดับ

น้ำ ปริมาณน้ำฝนให้สามามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้
ดำเนินการยื ่นคำขออนุญาตเข ้าทำประโยชน์ ในพื ้นที ่ป ่าไม้ และขอผ่อนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 

    สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ต้องดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า
ไม้ เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ใคร่ขอความ
เสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พิจารณาให้ความเห็นชอบให้
ดำเนินการโครงการติดตั ้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื ้นที ่เสี ่ยง
อุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ในเขตพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย เพ่ือนำไปประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  

นายอธิพัชร์  โฉมแดง : กรมทรัพยากรน้ำขอเข้าติดตั้งสถานเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำฝน  
หน.ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 และ/หรือระดับน้ำในพื้นที ่หมู ่บ้านที ่อยู ่ในข่ายเสี ่ยงภัยสูงจากการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน 
(เชียงราย)  เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำในพ้ืนที่แบบตามเวลาจริง (Real Time) ด้วย 
  ระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำได้พัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และจัดสร้าง 

 มาตรฐานการเฝ้าระวังและการเตือนภัยในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ 
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ประชาชนในพื ้นที ่เสี ่ยงภัยในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั ้งฝึกอบรม
อาสาสมัคร (ผู้รู ้) ประจำหมู่บ้านให้สามารถนำไปประยุกต์ในงานการเตือนภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา   
เพื่อบริหารจัดการ บรรเทา และลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถาน
กรณ์น้ำหลากอย่างยั่งยืน โดยสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ในรูปแบบที่ 1 คือ สถานที่วัดปริมาณ
น้ำฝน โดยจะวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ ถ้าฝนตกถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ปริมาณน้ำฝน 
เกิน 80 มิลลิเมตร จะมีสัญญาณแจ้งเตือน โดยได้ติดตั ้ง ณ สถานีบ้านทุ ่งโห้ง โดยมี          
นายสำนวน  จันสุ  เป็นผู้ดูแล และสถานีบ้านห้วยไคร้ลานทอง โดยมี นายพิทักษ์  ผู้น้อย  
เป็นผู้ดูแล โดยจะติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงอุทักภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบเชิงเขา 
รูปแบบที่ 2 สถานีวัดระดับน้ำในลำน้ำ ถ้าระดับน้ำเพ่ิมขึ้น หรือปริมาณน้ำฝนที่ตกในพ้ืนที่ถึง
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ สถานเตือนภัยจะแจ้งเตือน ได้ดำเนินการติดตั้ง ณ สถานีบ้านทุ่งขันไชย 
และสถานีบ้านริมอิง การติดตั้งสถานีเตือนภัยทั้ง 4 สถานี อยู่ในพื้นท่ีป่าไม้ ดังนั้นจึงขอความ
เห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   : เห็นชอบ  18  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง  

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

3.7  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 
นายอุดร  บัวติ๊บ       : ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์  
ประธานสภาฯ   แต่เนื่องจากคุณลักษระของครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจาก 
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

ส.อ.วิสิษฐ์  อรินทร : ได้นำเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ    
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3.5.1 คอมพิวเตอร์ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

ลำดับ โครงการ/รายการ งบประมาณ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 ค่าจัดซื้อ        
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานระมวลผล 
แบบที่ 1 

22,000 คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB  

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 
core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 
1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 
MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
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-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  
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3.5.2 เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารแบบมือถือ  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

ลำดับ โครงการ/รายการ งบประมาณ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 ค่าจัดซื้อเครื่อง 
รับ-ส่งวิทยุสื่อสาร 
แบบมือถือ 

92,000 คุณลักษณะพื้นฐาน  
1.เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ UHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ 
2.สามารถกันฝุ่นและน้ำเข้าตัวเครื่องตามมาตรฐาน IP67 
3.สามารถใช้งานได้ในย่านความถ่ี 136 MHz – 174 MHz  
มีจำนวนช่องไม่น้อยกว่า 128 ช่อง 
4.ตัวเครื่องมีจอ LCD พร้อมมีไฟส่องสว่างสำหรับใช้งานในที่มืด 
 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
1.เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ 
2.สามารถกันฝุ่นและน้ำเข้าตัวเครื่องตามมาตรฐาน IP67 
3.สามารถใช้งานได้ในย่านความถ่ี 136 MHz – 174 MHz                
มีจำนวนช่องไม่น้อยกว่า 128 ช่อง 
4.ตัวเครื่องมีจอ LCD พร้อมมีไฟส่องสว่างสำหรับใช้งานในที่มืด 
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นายอุดร  บัวติ๊บ   : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   : เห็นชอบ  18  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง  

  3.8  ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดที่ดินและ 
             สิ่งก่อสร้าง และหมวดครุภัณฑ์) 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาฯ   เป็นรายการใหม่ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดครุภัณฑ์ ปีงบประมาณประจำปี      
   พ.ศ. 2565 

ส.อ.วิสิษฐ์  อรินทร : นำเสนอโครงการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ
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รายการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( หมวดที่ดินฯ) 

โครงการ รายละเอียด งบประมาณ โอนจาก 

โครงการติดตั้งเคร่ืองสูบนำ้แบบ
จุ่มใต้น้ำ หมู่ที่ 3 

ติดตั้งเคร่ืองสูบนำ้แบบจุ่มใต้น้ำ ( submersible pump) จำนวน 14 ใบพัด ขนาด 
1.50 แรง จำนวน  1  เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 

64,000 -ค่าจัดซื้อเคร่ืองพ่นเคมีแบบละอองฝอย 
ULV ชนิดสะพายหลงั จำนวน  7,000 
บาท  (หน้า 177) 
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (งานบริหาร
ทั่วไป) จำนวน 57,000 บาท (หน้า 
112) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.กว้าง 0.50 เมตร รวมยาว 69.00 เมตร ลึก 0.70 – 
1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝาปิด และวางท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.60 เมตร  รวมยาว 12.00 เมตร เริ่มต้นที่บ้านนางสายทอง  เชิงดอย  สิ้นสดุที่บา้น
นางหลุด  ธะนะวงค ์ 

250,000 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 (หน้า 
209) 

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
น้ำ หมู่ที่ 17 

ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.70  เมตร  ยาว 1.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมจำนวน  400  ฝา  สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 17 
 

250,000 -โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.หมู่ที่ 17  
(หน้า 208) 

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์  หมู่ที่ 19 

ปรับปรุงอาคาร คสล.ขนาดกว้าง 10.00 เมตร  ยาว  10.90 เมตร  สูง 3.70  เมตร 
อาคารมีพื้นทีป่รับปรุงไม่น้อยกว่าจำนวน  109.00 ตารางเมตร  สถานที่ดำเนินการ 
หมู่ที่ 19  

420,000 -โครงการขุดลอกบวกน้ำขาว หมู่ที่ 19 
จำนวน 250,000 บาท (หนา้ 217) 
-ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 
118,000  บาท (หน้า 178) 
-ค่าจัดซื้อเคร่ืองพ่นเคมีแบบละอองฝอย 
ULV ชนิดสะพายหลงั จำนวน  52,000 
บาท 
(หน้า 177) 
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โครงการ รายละเอียด งบประมาณ โอนจาก 

โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา 
หมู่ที่ 21 

ขยายเขตท่อน้ำประปา จุดที่ 1 ขุดวางท่อนำ้ประปา ท่อพีวีซี ขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง 2 
นิ้ว ชัน้ 13.5 รวมความยาว 680.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เริ่มต้นที่บา้นนายสุ
พัด  หมอกเหมย  สิ้นสุดทีบ่้านนายทะนง  เครือเถาว์ และ 
จุดที่ 2 ขุดวางท่อนำ้ประปา ทอ่พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 รวม
ความยาว 600.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เริ่มต้นที่บา้นนายเสน่ห์  เครือเถาว์  
สิ้นสุดที่บา้นนายไพโรจน์  อินทะเข่ือน และ 
จุดที่ 3 ขุดวางท่อนำ้ประปา ทอ่พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 รวม
ความยาว 380.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เร่ิมต้นที่บา้นนายไพโรจน์  อินทะเข่ือน  
สิ้นสุดที่บา้นนางนวลศรี  คตภูธร และ 
จุดที่ 4 ขุดวางท่อนำ้ประปา ทอ่พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 รวม
ความยาว 60.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เริ่มต้นที่บา้นนายทนง  เครือเถาว์  สิ้นสุด
ที่บ้านนายพิทักษ์ เครือเถาว์   

230,000 -โอนจากค่าชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K)  จำนวน  200,000  บาท  หน้า 
209 
 
-โอนจากค่าจัดซื้อเคร่ืองพ่นเคมีแบบ
ละอองฝอย ULV ชนิดสะพายหลัง จำนวน  
30,000 บาท 
(หน้า 177) 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 25 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลตค์อนกรีต  ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  340.00  
เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
จำนวน  2,040.00  ตารางเมตร  เร่ิมต้นที่ทางหลวงหมายเลข  1020  สายทางซอย  
1  บ้านห้วยไคร้ลานทอง  

1,000,000 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 25 
จำนวน 500,000 บาท หนา้ 200 
-โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน  
500,000  บาท  หน้า 119 
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รายการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดครุภัณฑ์) 

โครงการ รายละเอียด งบประมาณ โอนจาก 
ค่าจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล     
แบบที่ 1 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสงู (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไมน่้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชห้น่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน่้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  

22,000 ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม (งานบริหาร
ทั่วไป) จำนวน 22,000 
บาท (หน้า 112) 
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โครงการ รายละเอียด งบประมาณ โอนจาก 

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน คุณลักษณะพื้นฐาน 
-ขนาดกว้างไม่น้อยกวา่ 120 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 65 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
-วัสดุทำจากเหล็กเคลือบด้วยสกีันสนิมและเคลือบด้วย EPOXY 
-มีลิ้นชักเก็บของด้านขวาไม่น้อยกว่า 3 ช่อง และตรงกลางดา้นบนอยา่งน้อย 1 ช่อง มีกุญแจล็อคทุกช่อง 

5,500 ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม (งานบริหาร
ทั่วไป) จำนวน 22,000 
บาท (หน้า 112) 
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นายอุดร  บัวติ๊บ   : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   : เห็นชอบ  18  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง  

3.9  ขอความเห็นชอบโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงาน 
ไฟฟ้าระบบปิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง  
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการบริหาร 
ประธานสภาฯ   และจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการ 

  จัดทำโครงการดังกล่าว ต้องมีเอกสารมติที่ประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
โครงการ และร่วมทำการตกลง MOU นั้น ดังนั้น จึงต้องนำโครงการดังกล่าวขอรับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

นายสวาท  สมใจ : โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี เนื่องจากมีเจ้าภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งใน 
นายก อบต.เวียง  อนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จะจัดให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามนโยบายที่นายก 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงให้ต่อสภาฯ และอาจมีปัญหาในเรื่องสถานที่ท้ิงขยะ ดังนั้นทาง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จะเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการตามโครงการดังกล่าว   
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจะต้องนำขยะมูลฝอย   
ไปกำจัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง โดยต้องชำระค่ากำจัดขยะ 550 บาท/ตัน      
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) หรืออัตราที่เหมาะตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

นายจรูญ  ไกลถิ่น : ได้แสดงความคิดเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี เนื่องจากปัจจุบันองค์การบริหาร 
ส.อบต. หมู่ 11  ส่วนตำบลเวียง ไม่มีที่ทิ้งขยะ 

นางจารุมาศ  สวัสดี : ได้แจ้งแนวทางตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น ในการจัดทำบริการสาธารณะ ตามหนังสือที่ มท 0810.2/ว 2691 ลงวันที่ 10 

กรกฎาคม 2562 เนื่องจากปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดทำความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ 
โดยได้ซักซ้อมการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ซึ่งทั่วไป
เรียกว่า MOU หมายถึง การจัดทำหนังสือโดยฝ่ายหนึ่ง แสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างใด
ใดอย่างหนึ่ง และตามเงื่อนไขที่กำหนด ในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่หนังสือนี้ไม่ถือว่า
เป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความแน่วแน่ของผู้ลงนาม ว่าจะปฏิบัติตามที่ระบุไว้ ปกติใช้สำหรับ
ความตกลงที่มีขอบเขตจำกัดและมิได้มีลักษณะถาวรนัก 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ได้กล่าวเพ่ิมเติม กรณีการลงนามใน MOU เนื่องจากปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
ประธานสภาฯ   ไม่มีรถบรรทุกขยะและคนงานเก็บขยะ ดังนั้น อาจไม่มีขยะที่จะกำจัดให้องค์การบริหารส่วน

ตำบลป่าหุ่งในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น เห็นควรเพิ่มใน MOU กรณีที่องค์การบริหารส่วน
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ตำบลเวียง จะส่งขยะไปกำจัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ก็ต่อเมื่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียงมีการบริหารจัดเก็บขยะ 

ที่ประชุม : สนับสนุนความคิดเห็นเพิ่มเติมของประธานสภาฯ 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   : เห็นชอบ  18  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง  

3.10 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้รับการร้องขอจากราษฎรและผู้นำชุมชนให้แก้ไข 
ประธานสภาฯ   ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ในพ้ืนที่ตำบลเวียง จึงขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลเวียง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดโครงการที่จะขอจ่ายเงินสะสม 

นายสวาท  สมใจ  : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้นำโครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ดังนี้ 
นายก อบต.เวียง 
 
  รายการจ่ายขาดเงินสะสม 

1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4  
 ปริมาณงาน  ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,030.00  
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า จำนวน 1,081.50 

ลูกบาศก์เมตร รวมมีพื้นที่ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อยกว่า จำนวน 3,605.00 ตารางเมตร ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่สวน นางทองเรี่ยม  มุวิไล สิ้นสุดที่สวน นางทองใบ  
พระจันทร์ และปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น จุดที่ 2  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 
เมตร หนาเฉลี ่ย 0.30 เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า จำนวน 405.00 
ลูกบาศก์เมตร รวมมีพื้นที่ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อยกว่า จำนวน 1,350.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่สวน 
นางทองใบ  พระจันทร์ สิ้นสุดที่สวน นางทองใบ  พระจันทร์   (งบประมาณ  322,000.- บาท)  

2. โครงการขุดลอกร่องขุ่น หมู่ที่ 5 
 ปริมาณงาน    จุดที่ 1 ขุดลอกร่องขุ่น ขนาดปากกว้าง 12.00 เมตร ท้องกว้าง 9.00 เมตร ยาว 

220.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือรวมมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,644.00 ลูกบาศก์เมตร 
และ จุดที่ 2  ขุดลอกร่องขุ่น ขนาดปากกว้าง 12.00 เมตร ท้องกว้าง 9.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือรวมมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลูกบาศก์เมตร และ จุดที่ 3  
ขุดลอกร่องขุ่น ขนาดปากกว้าง 12.00 เมตร ท้องกว้าง 9.00 เมตร  ยาว 160.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร หรือรวมมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,480.00 ลูกบาศก์เมตร และ จุดที่ 4  ขุดลอก
ร่องขุ่น ขนาดปากกว้าง 15.00 เมตร ท้องกว้าง 12.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 
เมตร หรือรวมมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,630.00 ลูกบาศก์เมตร และ จุดที่ 5  ขุดลอกร่องขุ่น  
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 ขนาดปากกว้าง 10.00 เมตร ท้องกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือ
รวมมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,408.00 ลูกบาศก์เมตร และ จุดที่ 6  ขุดลอกร่องขุ่น ขนาด
ปากกว้าง 12.00 เมตร ท้องกว้าง 10.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือรวม
มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,360.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 
ป้าย ขุดลอกตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่บ้าน นายทินกร  เย็นจุรีย์  สิ้นสุดที่นา    
นางจันทร์แสง  ไชยเทพ  (งบประมาณ  499,000.- บาท) 

3. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 , 24 
 ปริมาณงาน  จุดที่ 1  ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 7.50 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 
75.00 ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบแปลนที ่ อบต.เวียงกำหนด เริ ่มต้นที ่สวน นายสุรพ จน์         
แขกสันเทียะ สิ้นสุดที่สวน นายสุรพจน์  แขกสันเทียะ และ จุดที่ 2 ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 9.00 ลูกบาศก์
เมตร มีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กำหนด เริ ่มต้นที่สวน นายสุรพจน์  แขกสันเทียะ สิ้นสุดที่สวน นายสุรพจน์  แขกสันเทียะ และ       
จุดที่ 3  ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,610.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร      
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 483.00 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,830.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กำหนด เริ่มต้นที่สวน นายเขียน  เขื่อนศิริ สิ้นสุดที่นา นายฝาย เขื่อนศิริ  (งบประมาณ 499,000.- 
บาท) 

4. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 17 
 ปริมาณงาน  จุดที่ 1  ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 
1,500.00 ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ ่มต้นที่บ้าน นายพิศุทธิ์     
แปงคำ สิ้นสุดที่นา นางป้าน  ลาภยศ  และ  จุดที่ 2  ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 295.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 88.50 ลูกบาศก์เมตร       
มีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 885.00 ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด 
เริ่มต้นที่นา นางป้าน  ลาภยศ สิ้นสุดที่นา นางม้อน  แก้วกันใจ และ จุดที่ 3  ปรับปรุงถนนหินคลุก 

 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
75.00 ลูกบาศก์เมตร มีพื ้นที ่ถนนหินคลุกไม ่น ้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่นา   
นางป้าน  ลาภยศ สิ้นสุดที่ป่าสุสานบ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 17  (งบประมาณ  310,000.- บาท)  

5. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 
 ปริมาณงาน  ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร มีพื ้นที ่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 
2,100.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่นา นายสวาท  สิ่งของ สิ้นสุดที่นา นายภคิน  ไกลถิ่น  (งบประมาณ 
200,000.- บาท) 
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นางจารุมาศ สวัสดี  :  ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
เลขานุการสภาฯ   และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง

ปัจจุบัน ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงิน สะสมได้ โดยได้รับอนุญาตจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

    1) อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชน 
และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ  กิจการที่
ทำเพื ่อบำบัดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั ้งนี ้ต้องเป็นไปตาม  แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกำหมายกำหนด  

    2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว  

    3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในระยะเวลาไม่เกิน 
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม  นั้นเป็นอัน
พับไป  

    ทั้งนี ้ให้มียอดเงินสะสมเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที ่มี         
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงสถานการณ์คลังและ  เสถียรภาพใน
ระยะยาว ดังนั้นก่อนนำเงินสะสมไปใช้จ่าย ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสำรองเงินสะสม 
ในกรณีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รายจ่ายประจำปีจะต้อง จ่ายให้แก่ประชาชน กรณีเกิด        
สาธารณภัย ตามหนังสือที ่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที ่ 26 ธันวาคม 2560 เรื ่อง        
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ อบต.เวียง มียอดเงินสะสม
คงเหลือ ณ วันที่  6  มิถุนายน 2565  จำนวน  18,229,410.87 บาท สำรองงบบุคลากร 
จำนวน 7,637,595.00 บาท สำรองกรณีสาธารณภัย 6,390,900.00 บาท คงเหลือ 
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ 4,200,915.87 บาท 

นายอุดร  บัวติ๊บ  :  แจ้งผู้เข้าประชุมซักถามและอภิปรายพอสมควร แจ้งตรวจนับองค์ประชุม ครบตามองค์ 
ประธานสภาฯ     ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ  18  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  

  - ไม่มี  

เลิกประชุม เวลา 14.45 น. 
 
     ลงชื่อ                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางจารุมาศ  สวัสดี) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 
 
 



หน้า ๒๓ 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 
 

 ลงชื่อ     ประธานกรรมการ 
                 (นายธีรพงศ์  หมอป่า) 
 
 ลงชื่อ          กรรมการ 
          (นายสุธี  สิ่งของ) 
 
 ลงชื่อ           กรรมการ 
               (นายสุบรรณ์  เฉลิมศิริ) 
 

รายงานการประชุมสภาฯ นี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้มีมติรับรองแล้ว ในคราวประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่    14  มถิุนายน   2565 

 

 ลงชื่อ        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

             (นายอุดร  บัวติ๊บ) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

  


