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นายอิ่นคำ     บุญศรี 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวราวุธ  เฉียบแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  ได้เชิญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล      
เวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  พ.ศ.2564  ในวันที่  12  กรกฎาคม  2564  เวลา  10.00  น.        
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

 
/นายอิ่นคำ  บุญศรี........ 
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 นายอ่ินคำ บุญศรี -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ ตำบลเวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  ในวันที่ 12 กรกฎาคม  

2564  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
 -  ตามประกาศอำเภอเว ียงป่าเป้า  เร ื ่อง  เร ียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า            

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 
 -  ด้วยเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีความจำเป็นจะต้องเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าพิจารณาอนุมัติ
การโอนงบประมาณรายจ่าย การแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  นายอำเภอเวียงป่าเป้าพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 
วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14)        
พ.ศ.2562 ประกอบคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 5744/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563      
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่ าเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี         
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน    
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที ่ 1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564       
นายวุฒิกร  คำมา  นายอำเภอเวียงป่าเป้า ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
-  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจำป ี  พ.ศ.  2564  ว ันท ี ่  12 กรกฎาคม 2564  ณ ห ้องประช ุมสภาเทศบาล                
ตำบลเวียงป่าเป้า  ดังมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี    - 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2564) 

 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564)  
  -  สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอแก้ไข หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 12 คำว่า นางมะลิ  รุ่งทิพย์  เป็น นางรุ่งทิพย์  มะลิ  
ประธานสภาฯ และ บรรทัดที่ 13  คำว่า นางมะลิ  รุ่งทิพย์  แก้ไขเป็น นางรุ่งทิพย์  มะลิ 
 

ที่ประชุม -  รับทราบ 
 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม      
ประธานสภาฯ ครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564) 
 

ที่ประชุม  -  มีมติรับรอง  12  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
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นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสรา้ง
ประธานสภาฯ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

ว่าที ่รต.ณรงค์เดช จิยะพงศ์  - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ข้าพเจ้า 
นายกเทศมนตรีฯ    ว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช  จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า  ขอเสนอญัตติต่อ 

สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างตาม  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ขอให้
หัวหน้าสำนักปลัด คุณจันทร์ฉาย  ยามี  ได้ดำเนินการชี้แจงครับ 
 

นางจันทร์ฉาย  ยามี -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบล 
หัวหน้าสำนักปลัด เวียงป่าเป้า ดิฉันนางจันทร์ฉาย  ยามี  หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากผู้บรหิาร

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ให้ชี้แจงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้าง ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โดยตัดรายการโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ออกทุกรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

            ๑.  แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  ไฟฟ้าถนน 
           หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                    งบประมาณตั้งไว้   ๒๐๗,๙๔๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย ๒๗/๓  พร้อมติดตั้ง     
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๐ 
ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย ๒๗/๓  หมู่ที่ ๑๐     
ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๓.๑๐ - ๓.๘๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๓๗ ตารางเมตร   งบประมาณ  ๖๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

             ๒. แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  ไฟฟ้าถนน 
           หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
           งบประมาณตั้งไว้   ๖๑๗,๐๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๑/๓.๒.๒  หมู่ที่ ๓ พร้อม
ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๑/๓.๒.๒  หมู่ที่ ๓ 
ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๖๐ - ๖.๗๐ เมตร ยาว ๙๙.๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๙.๘๘ ตารางเมตร  งบประมาณ  ๓๖๐,๖๐๐.๐๐  บาท 

       ๓. แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  ไฟฟ้าถนน 
           หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
           งบประมาณตั้งไว้   ๘๐๒,๐๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๓/๔  หมู่ที่ ๒ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๓/๔  หมู่ที่ ๒  ปริมาณ
งานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๗๕๕.๐๐ ตารางเมตร   งบประมาณ  ๔๗๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
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           ๔. แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  ไฟฟ้าถนน 
           หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
           งบประมาณตั้งไว้   ๕๕๓,๐๐๐.๐๐  บาท    ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได ้

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๕/๑.๒ พร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ๖ 
ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๕/๑.๒ หมู่ ๖  ปริมาณ
งานผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร  งบประมาณ  ๒๘๒,๐๐๐.๐๐  บาท 

            ๕. แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 
           หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
           งบประมาณตั้งไว้   ๒๙๑,๐๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้าที่เก็บของหอประชุม 
หมู่ที่ ๑๐ พร้อม ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้าที ่เก็บของ
หอประชุม หมู่ ๑๐  ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ - ๓.๗๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร   ง บ ป ร ะ ม า ณ  
๕๓,๐๐๐.๐๐  บาท 

           ๖. แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 
           หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
           งบประมาณตั้งไว้   ๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได ้

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย ๒๓/๓.๑  พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ๒ 
ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอย ๒๓/๓.๑  หมู่ ๒ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๓.๓๕ - 
๘.๑๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๙.๑๐ 
ตารางเมตร  พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว 
๒๒๙.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร รางลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร งบประมาณ  ๗๙๘,๐๐๐.๐๐  
บาท 

             ๗. แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  ไฟฟ้าถนน 
           หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
           งบประมาณตั้งไว้   ๔๔๒,๕๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ซอย ๔๓ พร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ซอย ๔๓ หมู่ ๑ ปริมาณ
งานผิวจราจร กว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๙๗.๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า ๕๑๕.๙๔ ตารางเมตร  งบประมาณ  ๓๐๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
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            ๘. แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  ไฟฟ้าถนน 
           หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
           งบประมาณตั้งไว้   ๑,๐๙๑,๐๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได ้

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย ๗/๑ และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ 
ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย ๗/๑ หมู่ ๖ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว 
๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘๙.๑๐ ตารางเมตร 
พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๒๙.๔๐ เมตร หนา 
๐.๑๒ เมตร รางลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร  งบประมาณ  ๖๕๒,๐๐๐.๐๐  บาท 

                      ๙. แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  ไฟฟ้าถนน 
             หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
            งบประมาณตั้งไว้   ๙๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการปรับปรุงศาลาในสุสานชุมชุนหัวเวียง หมู่ที่ ๑ พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
ข้อความใหม่  โครงการปรับปรุงศาลาในสุสานชุมชนหัวเวียง หมู่ที่ ๑ ศาลากว้าง ๘.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร  งบประมาณ  ๔๐๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  เหตุผลที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีความจำเป็นขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 มีดังต่อไปนี้ 
-  เนื่องโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ราคาค่อนข้างสูง ปัจจุบันโคมไฟพลังงาน   
แสงอาทิตย์จากที ่ท่านก็ได้ทราบถูกตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช.         
การโอนลดในครั ้งนี ้ ยังมีการตั ้งรายการใหม่อีก 3 โครงการ ซึ ่งลำดับต่อไปจะให้
รักษาการผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงในวาระท่ี 4 ขอบคุณค่ะ 
 

ว่าที่รต.ณรงค์เดช  จิยะพงศ์ -  เหตุผลที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีความจำเป็นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
นายกเทศมนตรีฯ โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564  ตามท่ี     

นางจันทร์ฉาย  ยามี หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น   
- กระผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
โครงการก่อสร ้างตามเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564      
ขอบคุณครับ 
 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ตามระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ
ประธานสภาฯ  ก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขอมติด้วยการยกมือ 
 

ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบอนุมัต ิ 12 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ระเบียบวาระที ่ 4  ญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
 



- 6 – 
 

ว่าที ่รต.ณรงค์เดช จิยะพงศ์  - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ข้าพเจ้า 
นายกเทศมนตรีฯ    ว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช  จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า  ขอเสนอญัตติต่อ 

สภาเทศบาลตำบลเว ียงป่าเป ้า เพื ่อขออนุต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
พ.ศ. 2564 ซึ ่งรายละเอียดต่างๆ ขอให้รักษาการผู ้อำนวยการกองคลัง คุณเกวลี     
แปงมูล  ได้ดำเนินการชี้แจงครับ 
 

นางสาวเกวลี  แปงมูล -  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบล 
รักษาการผอ.กองคลัง เวียงป่าเป้า ดิฉันนางสาวเกวลี  แปงมูล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ได้รับ

มอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ให้ชี้แจงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

     โอนลด  งบลงทุน (กองช่าง)  จำนวน  ๙  รายการ   โดยการตัดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
      ๑.  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 
          หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
          งบประมาณโอนลด   ๑๔๒,๙๔๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย ๒๗/๓  พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน 
           พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๐ 

      ๒.  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 
          หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
          งบประมาณโอนลด   256,40๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๑/๓.๒.๒  หมู่ที่ ๓ พร้อมติดตั้งโคม 
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  

      ๓.  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 
          หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
          งบประมาณโอนลด   ๓๓๑,๐๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๓/๔  หมู่ที่ ๒ พร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์  

     ๔.  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 
          หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
          งบประมาณโอนลด   ๒๗๑,๐๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๕/๑.๒ พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน 
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ๖ 

     ๕.  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 
          หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
          งบประมาณโอนลด   ๒๓๘,๐๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้าที่เก็บของหอประชุม หมู่ที่ ๑๐ 
พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  

      ๖.  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 
          หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
          งบประมาณโอนลด   ๔๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 
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รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบมีฝาปิด ซอย ๒๓/๓.๑  พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ๒ 

     ๗.  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 
          หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
          งบประมาณโอนลด   ๑๔๐,๕๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ซอย ๔๓  หมู่ ๑  พร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 

     ๘.  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 
          หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
          งบประมาณโอนลด   ๔๓๙,๐๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ
มีฝาปิด ซอย ๗/๑ และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖  

           ๙.  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 
           หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
           งบประมาณโอนลด   ๕๔๖,๐๐๐.๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการปรับปรุงศาลาในสุสานชุมชุนหัวเวียง หมู่ที่ ๑ พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์  
 

     ทั้งนี้จากการตัดรายการโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ออกท้ังหมด ๙ โครงการ ทำให้มีงบประมาณ
คงเหลือ  ๒,๘๕๔,๘๔๐.๐๐  บาท   ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวได้ทำการโอนลด เพ่ือนำไปโอนตั้งรายการใหม่ จำนวน 
๓  โครงการ และโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

     โอนตั้งรายการใหม่ งบลงทุน  (กองช่าง)  จำนวน  ๓  โครงการ  เป็นเงิน  ๑,๙๕๐,0๐๐.๐๐ บาท 
     ๑.  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 
          หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
          งบประมาณตั้งไว้   ๙๖๑,๐๐๐.๐๐  บาท    ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย ๓๗ หมู่ ๑ ปริมาณงานผิว
จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พ้ืนที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 
๒,๒๕๐ ตารางเมตร 

      ๒.  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  ไฟฟ้าถนน 
          หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
          งบประมาณตั้งไว้   ๔๙๕,๐๐๐.๐๐  บาท    ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย ๒๑ หมู่ ๒ ปริมาณงานผิว
จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พ้ืนที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 
๑,๑๖๐ ตารางเมตร 

      ๓.  แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
          หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท  อาคารต่างๆ 
          งบประมาณตั้งไว้   ๔๙๔,๐๐๐.๐๐  บาท    ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ 

รายการ  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า หมู่ที่ ๒ 
ปริมาณงาน กว้าง ๑๐.๐๐  เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร 
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     โอนเพิ่ม   (สำนักปลัด)    เป็นเงิน   ๔๙,๖๐๐.๐๐  บาท 
      ๑. แผนงาน  บริหารทั่วไป    งาน  บริหารทั่วไป 

หมวด  ค่าครุภัณฑ ์    ประเภท  ครุภัณฑส์ำนักงาน   
     รายการ  ๑. โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 1.8  x ๐.๙ ม.    เป็นเงิน  ๑๘,๙๐๐.๐๐ บาท 
   ๒. เก้าอ้ีผู้บริหาร   จำนวน  ๑  ตัว     จำนวน  ๑  ตัว   เป็นเงิน ๔,๙๕๐.๐๐  บาท 
     ๓. ชุดรับแขก จำนวน  ๑  ชุด   (ประกอบด้วยเบาะผ้าขาไม้ 3 ตัว โต๊ะกลาง ๑ ตัว)   

     เป็นเงิน   ๑๗,๙๕๐.-  บาท 
 ๔. เก้าอ้ีเบาะนวม ขาเหล็กชุปโครเมียม   จำนวน ๑๒ ตัว  ตัวละ  ๖๕๐.๐๐ บาท 
     เป็นเงิน   ๗,๘๐๐.-  บาท 

งบประมาณโอนเพิ่ม   ๔๙,๖๐๐.๐๐  บาท 
     โอนเพิ่ม   (กองคลัง)    เป็นเงิน   ๓,๖๐๐.๐๐  บาท 
      ๑. แผนงาน  บริหารทั่วไป    งาน  บริหารงานคลัง 

หมวด  ค่าครุภัณฑ ์    ประเภท  ครุภัณฑส์ำนักงาน   
   รายการ  เก้าอ้ีสำนักงาน   จำนวน ๒ ตัว  ตัวละ  ๑,๘๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณโอนเพิ่ม   ๓,๖๐๐.๐๐  บาท 
 

     โอนเพิ่ม   (กองสาธารณสุข)   เป็นเงิน  ๘๕๐,๗๔๐.๐๐  บาท 
      ๑. แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

หมวด  ค่าใช้สอย    ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
   รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ ฯลฯ 

งบประมาณโอนเพิ่ม   ๘๕1,6๔๐.-  บาท 
 

เหตุผลและความจำเป็น 
๑. เพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้มีความเพียงพอและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ 
๒. เนื่องจากมีบางรายการไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่มีความ 
จำเป็น เพ่ือให้การทำงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543  หมวด 4  ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

นางจันทร์ฉาย  ยามี -  ขออนุญาตชี้แจงต่อประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน  ในส่วน
หัวหน้าสำนักปลัด โอนลด ในแผนงานที่ 2 แผนงานเคหะและชุมขน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าท่ีดินและ 

สิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค งบประมาณโอนลด เดิมจำนวน 
19,560.-บาท แก้ไขเป็น งบประมาณโอนลด 256,400.-บาท เนื่องจากถนนซอย
เชื่อมซอย 21/3.2.2 งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 617,000.- บาท งบประมาณ
โอนลดที ่จะตั ้งใหม่ 360,600.-บาท ดังนั ้นงบประมาณที่จะโอนลด จะต้องเป็น 
256,400.-บาท ขออนุญาตแก้ไขเนื่องจากพิมพ์ผิด งบประมาณในการโอนลดในครั้งนี้
ก็จะเป็นจำนวน 2,854,840.-บาท 

 
 
 



- 9 – 
 

ว่าที ่รต.ณรงค์เดช  จิยะพงศ์ -  เหตุผลที ่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีความจำเป็นขออนุมัติโอนเงินงบ
นายกเทศมนตรีฯ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  ตามท่ี นางสาวเกวลี  แปงมูล  รักษาการผู้อำนวยการ 

กองคลัง ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น   
- กระผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. 2564 ขอบคุณครับ 
 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ตามระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอมติด้วยการยกมือครับ 
 

ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบอนุมัต ิ 12 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรที่จะเสนอในวาระอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญ นางกันทะนา  คำชมภู 

 

นางกันทะนา  คำชมภู -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าทุกท่าน ดิฉัน นางกันทะนา   
สมาชิกสภาฯ เขต 1 คำชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เขต 1 ขอเรียนถามประธานสภาผ่านไป

ยังฝ่ายบริหารว่า ขณะนี้ไข้เลือดออกกำลัง เกิดขึ ้นที่บ้านสันติสุข ทางเทศบาลจะมี
มาตรการในการพ่นหมอกควันในเขตเทศบาลหรือไม่และจะพ่นเมื่อไหร่คะ  

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามจากสมาชิกสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาฯ 
 

ว่าที่รต.ณรงค์เดช จิยะพงศ์  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าทุกท่าน ขณะนี้ทาง 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลได้ให้ทางฝ่ายสาธารณสุขจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อดำเนินการในเร็วๆ นี้ครับ  

และขอให้ทางฝ่ายรักษาการผู ้อำนวยการกองสาธารณสุขได้ช ี ้แจง รายละเอียด     
เพ่ิมเติมครับ 

 

นายอลงกรณ์  มานพ -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สำหรับงานป้องกันควบคุม 
รักษาการผอ.สาธารณสุข ไข้เลือดออกขณะนี้ได้ทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและน้ำยาพ่นหมอกควัน ถ้าของมา

ส่งแล้วทางเทศบาลจะดำเนินการประสานไปยังหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลและอสม.  
คาดว่าจะประมาณภายในอาทิตย์นี้หรือไม่เกินวันพุธที่ 21 กรกฎาคม นี้ครับ 

 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  เมื่อวันที่ 5 ที่ผ่านมา ตามที่สมาชิกสภาเทศบาล นางกันทะนา  คำชมภู ได้เรียนถาม 
ประธานสภาฯ ทางฝ่ายบริหารว่าได ้ม ีการระบาดไข้เล ือดออกที ่บ ้านส ันติส ุขขึ ้น เมื ่อว ันที ่ 5             

ท่านนายอำเภอ  ได้เชิญประชุมและให้ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ประธาน อสม. 
กระผมก็ได้ไปร่วมด้วย ท่านแจ้งว่าเป็นวาระของอำเภอ ที่แรกของอำเภอเวียงป่าเป้า 
ท่านได้มอบหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ไปทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเฝ้าระวัง    
มี อสม.ประเสริฐ  เทพวัน ไปร่วมด้วย ฉะนั้นระยะที่เกิดในชุมชนหัวเวียง และอยู่ใกล้ๆ 
กับเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อาจจะนำเชื้อเข้ามาในเขตชุมชน มีโอกาสเป็นไปได้มาก   
ทางสมาชิกได้เรียนถามทางฝ่ายบริหารว่าจะดำเนินการพ่นหมอกควันเมื่อไหร่ ถ้าหากว่า
ทางเทศบาลจะดำเนินการเมื่อไหร่ ขอให้ทางเทศบาลได้มีหนังสือแจ้งไปยังชุมชนเพื่อจะ
ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือจะได้อำนวยความสะดวกในการเข้าไปพ่น
หมอกควันภายในบริเวณบ้านอย่างสะดวกสบาย และทางสมาชิกจะได้ลงพื้นที่ร่วมด้วย 
รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19  ขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วยเร่งดำเนินด้วย 
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 -  ท่านอ่ืนมีเรื่องอะไรที่จะสอบถามอีก ขอเชิญครับ 
 -  ขอเชิญ นางรุ่งทิพย์  มะลิ 
 

นางรุ่งทิพย์  มะล ิ -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าทุกท่าน ดิฉัน นางรุ่งทิพย์   
สมาชิกสภาฯ เขต 1 มะลิ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เขต 1 มีเรื่องที่จะปรึกษาทางฝ่ายบริหารว่า

ในเรื่องการเก็บขยะในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีถังขยะที่เก็บขยะอันตรายอยู่หมู่บ้านละ 3 ถัง 
ได้มีประชาชนสอบถามมาว่า ขยะที่สามารถทิ้งในถังขยะที่ได้เตรียมไว้ มีขยะอะไรบ้าง 
ซึ่งถังขยะบางแห่งอยู่ในที่ร่ม บางแห่งอยู่กลางโล่งแจ้ง ซึ่งจะมีปัญหาน้ำขังในถังขยะ  
และขยะที่ทิ้งก็จะเป็นจำพวกกระจก เศษแก้ว ส่วนของหมู่ที่ 1 ได้เก็บมาไว้ศาลาใน
หอประชุมหมู่ที่ 1 และไม่ทราบว่าทางหมู่บ้านอื่นจะมีปัญหาอะไรบ้าง อยากจะเรียน
ถามฝ่ายบริหารว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร เกี่ยวกับถังขยะ 3 ถัง ซึ่งขณะนี้มาเกี่ยวเนื่อง
กับการเกิดไข้เลือดออก อาจจะทำให้เกิดลูกน้ำยุงลายในถังขยะที่มีน้ำขังอยู่ และวิธีเก็บ
ขยะอันตราย ทางเทศบาลจะเก็บโดยวิธีใดและจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร ดิฉันขอเรียน
ปรึกษาเท่านี้ค่ะ 

 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามจากสมาชิกสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาฯ 
 

ว่าที่รต.ณรงค์เดช จิยะพงศ์  -  ขอเชิญทางฝ่ายรักษาการกองสาธารณสุขได้ชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

นายอลงกรณ์  มานพ -  ในเรื่องของการเก็บขยะอันตรายขณะนี้ได้ปรึกษากับทีมงานตาวิเศษ เราจะดำเนินการ  
รก.ผอ.กองสาธารณสุข   นำรถคันเล็กดำเนินการเก็บ เนื่องจากการเก็บขยะอันตราย จะเก็บอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 

เพราะว่าคงมีไม่มาก เก็บท้ัง 6 ชุมชน ส่วนการจัดส่งไปยัง อบจ. ในการเก็บขยะเทศบาล
ได้เก็บในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี จะว่างวันอังคารและวันพุธ ซึ ่งจะได้เก็บขยะ
อันตรายทุกวันพุธ ถ้าหากว่าไม่ติดภารกิจด้านอ่ืนๆ 

 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญ นายประเสริฐ  เทพวัน 
ประธานสภาฯ 
 

นายประเสริฐ  เทพวัน -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ทุกท่าน กระผม          
สมาชิกสภาฯ เขต 2 นายประเสริฐ  เทพวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เขต 2 ท่านประธานสภาที่

เคารพ กระผมขออนุญาตชี้แนะ และขอฝาก ไปยังฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาว่า 
ณ ปัจจุบันนี้ ฝนเริ่มตกชุก พายุเริ่มเข้า อยากให้ทางฝ่ายบริหารได้เตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วม น้ำหลาก ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาทางเทศบาลก็ได้รับผลกระทบมา
ตลอด อยากจะฝากทางท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า ควรจะมีการเตรียม
ความพร้อม ศึกษาแนวทาง ว่าเราจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ที่ผ่านมาได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง และเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ฝนตกได้ไม่ถึง 2 
ชั่วโมง น้ำก็เกิดการท่วมขัง น้ำหลากท่ีหมู่ที่ 6 ซึ่งกระผมก็ได้รับแจ้งจากทางฝ่ายป้องกัน
ขอกำลังไปช่วยแก้ไขด้วย ซึ่งทางสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทั้งหมด ก็ได้ไปช่วยกันดูแล 
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แก้ไขปัญหา ซึ่งก็เป็นพ้ืนทีส่มาชิกได้ดูแลอยู่ และก็ได้มีหลายเรื่อง ตามท่ีทางสมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 (ขออนุญาตเอ่ยนาม) ได้เรียนสอบถามทางฝ่ายบริหารผ่านประธานสภา 
เกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกด้วย เพราะฉะนั้นก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารได้ช่วยดูแลด้วย 
รวมถึงการเกิดปลาตายในสระน้ำเทศบาล หมู่ที่ 2 ก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางสมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 ทุกท่านได้ไปช่วยกันดูแล พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  สมาชิก 
ชรบ. และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พอสมควร  และ
ฝ่ายสาธารณสุข ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือดูแล และได้ประสานไปทางอำเภอ รวมทั้งประมง
จังหวัด  เนื่องจากการทำงานของประชาชน ยังไม่มีงบประมาณ กระผมขอฝากทางฝ่าย
บริหารได้ช่วยเข้าไปดูแลด้วย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 เขต  
กระผมก็มีเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  สมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น มีเรื่องอะไรที่จะสอบถามอีก ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
 

ว่าที่รต.ณรงค์เดช  จิยะพงศ์ -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ตามท่ี นายประเสริฐ   
นายกเทศมนตรีฯ เทพวัน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้ชี้แจงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมและปัญหาปลา

ตายในสระน้ำเทศบาล หมู่ที่ 2 กระผมขอชี้แจงในเบื้องต้น เกี่ยวกับน้ำท่วมที่ผ่านมา   
ทางฝ่ายผู้บริหารได้แจ้งให้ฝ่ายป้องกันเข้าไปดำเนินการทำลายสิ่งกีดขวางน้ำ ที่ร่องน้ำ  
ห้วยบง ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ดำเนินการป้องกัน  
น้ำท่วมขัง สำหรับเรื่องที่ปลาตายในสระน้ำเทศบาล หมู่ที่ 2 ซึ่งกระผมก็ได้ดำเนินการ 
ให้เจ้าหน้าที่นำปลาตายไปฝังกลบแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาทางฝ่ายบริหารก็ได้ประสานงาน    
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ซึ่ง
ต่อไปทางฝ่ายบริหารจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด  ในการดำเนินการต่อไปขอ
มอบให้ทางท่านรองนายกเทศมนตรี นายจำเนียร  ปริมิตร ได้เร ียนชี ้แจงต ่อไป    
ขอบคุณครับ 

 

นายจำเนียร  ปริมิตร -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าทุกท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ นายเล็ก ขุนแหลม รองนายกเทศมนตรี กระผมนายจำเนียร ปริมิตร รองนายกเทศมนตรี

ตำบลเวียงป่าเป้า กระผมขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับปลาตายในสระน้ำเทศบาล หมู่ที่ 2    
ซึ่งกระผมก็ได้เข้าไปดูแลอยู่ 2 ครั้ง ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ครับ 

 -  เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย ตามที่นางรุ่งทิพย์  มะลิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้
สอบถามมา กระผมเห็นว่าขยะที่เทศบาลได้ไปดำเนินการเก็บ ทุกบ้านไม่มีการคัดแยก
ขยะครับ สำหรับเรื ่องการคัดแยกขยะหรือการจัดเก็บขยะ กระผมเห็นว่าควรจะมี
เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขได้เข้าไปชี้แจงเรื่องการคัดแยกขยะ ที่เป็นอันตรายและ
ขยะที่ควรฝังกลับได้  ขอให้แยกออกจากกัน จะเป็นการสะดวกในการนำรถเล็กไป
จัดเก็บ เพราะปัจจุบันนี้ขยะไม่มีการคัดแยก กระผมก็มีเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญ นางรุ่งทิพย์  มะลิ 
ประธานสภาฯ 
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นางรุ่งทิพย์  มะล ิ -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าทุกท่าน ดิฉัน นางรุ่งทิพย์   
สมาชิกสภาฯ เขต 1 มะลิ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เขต 1  ดิฉันมีเรื่องที่จะสอบถามเกี่ยวกับ

เรื่องขยะ เก็บไปทิ้งอย่างเดียว หรือมีการจำหน่าย หรือให้คนที่ซื้อขยะไปเก็บเอง เพราะ
จะเป็นการลดภาระเรื่องขยะ ตรงนี้จะเห็นว่าเป็นอย่างไร ในการคัดแยกขยะ เพื่อเป็น
การลดปริมาณขยะ หรือจะให้ชาวบ้านนำไปขายเอง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
เทศบาลในการจัดเก็บขยะ ดิฉันก็ขอนำเรียนปรึกษาท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่าย
บริหารค่ะ 

 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ตามท่ี นางรุ่งทิพย์  มะลิ ได้สอบถามมา หมายถึงขยะท่ีได้คัดแยกแล้วและขณะนี้ได้ 
ประธานสภาฯ นำไปเก็บไว้ในที่หอประชุมหมู่ที่ 1 แต่ทางประชาชนไม่เข้าใจ ไม่ได้แยกขยะ นำมาทิ้ง

รวมกัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เข้าไปเก็บ ในเบื้องต้นถังขยะ 3 ถัง ได้อยู่ข้างนอก อยู่ใน
ที่โล่งแจ้ง แต่เมื่อฝนตกก็ทำให้น้ำขัง ซึ่งถังขยะไม่ได้เจาะรูเพ่ือระบายน้ำออก อาจจะเป็น
ที่วางไข่ของยุงได้ จึงได้เทน้ำออกและนำถังขยะเข้าไปไว้ในศาลาหอประชุ มหมู่ที ่ 1     
จึงเป็นเหตุให้ไม่มีการนำขยะไปทิ้ง 

 -  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
 

ว่าที่รต.ณรงค์เดช จิยะพงศ์  -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เรื่องปัญหาการเก็บขยะไปทิ้ง 
นายกเทศมนตรีฯ หรือไปจำหน่ายอย่างไร กระผมจะให้ทางรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเรียน

ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

นายอลงกรณ์  มานพ -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และฝ่ายบริหารเทศบาลตำบล 
รก.ผอ.สาธารณสุข   เวียงป่าเป้า  ขยะที่ทางเทศบาลได้ออกไปจัดเก็บ ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เป็น

ขยะจากบ้าน ร้านค้า และตลาด ช่วงนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองให้บริษัทรับเหมา
กำจัดขยะมาขนขยะจากเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า แต่เราไม่ได้มีการคัดแยกขยะ ในเรื่อง
ของการคัดแยกเราไม่ได้แยกมาจากทางบ้าน และได้ทำการปิดปากถุงขยะออกจาก     
ในบ้านมาเลย ถ้าจะให้รถขยะทำการคัดแยกตรงนั้น ก็จะทำให้ช้ามาก ซึ่งจะต้องทำการ
คัดแยกจากในบ้านมาก่อน ส่วนขยะอันตราย ทางเทศบาลจะทำการเก็บและนำไปสง่ให้
ทาง อบจ.เชียงรายดำเนินการทำลายต่อไป กระผมก็มีเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญนายประเสริฐ  เทพวัน ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประเสริฐ  เทพวัน -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผม นายประเสริฐ  เทพวัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เขต 2 กระผมขอ

อน ุญาตช ี ้แจงคร ับ เน ื ่องจากกระผมได ้ร ับมอบหมายจากทางฝ ่ายผ ู ้บร ิหาร 
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ให้ช่วยประสานงานดูแลเกี่ยวกับเรื่องขยะ กระผมขอ
ชี้แจงเพ่ิมเติมจากรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เดิมทีเทศบาลได้ให้รถเก็บขยะ
ทำการบีบอัดขยะเพื่อจะให้จัดเก็บขยะได้มากๆ แต่ก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้อง
ประชาชน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจากน้ำที่บีบอัดจากรถขยะ และก็ได้ทำการซื้อน้ำยาเพ่ือ
ฉีดพ่นดับกลิ่น  ทางฝ่ายบริหารก็ได้ปรึกษาหารือกับข้าราชการประจำ รักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาล และกระผม ก็ได้ปรึกษากันว่าจะให้ทางบริษัทที่รับเหมากำจัดขยะมา
ทำการขนจากท่ีเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพ่ือนำไปกำจัด โดยที่ไม่ต้องมีการบีบอัดขยะ 
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ทางเทศบาลก็ได้ทดลองทำประมาณเดือนกว่า ซึ่งก็ไดผ้ลรับดีมาก และได้รับการตอบรับ
จากพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี ทำให้ขยะไม่มีการตกค้าง แต่รายจ่ายในการจ้างขนขยะ
ค่อนข้างสูงพอประมาณ ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็จะได้ทำการปรับเปลี่ยนต่อไป กระผมก็มี
เท่านี้ ขอบคุณครับ 
 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  สมาชิกท่านอื่นมีเรื่องอะไรที่จะสอบถามหรือเสนออีก ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ถ้าสมาชิกท่านใดไม่มีเรื่องอะไรที่จะเสนออีก กระผมก็ขอปิดประชุม 
  
ปิดประชุม -  เวลา  12.00  น. 
 
 

(ลงชื่อ)     อุไร  สมร  ผู้พิมพ์ 
      (นางอุไร  สมร) 
             เจ้าพนักงานธุรการ 
      
     (ลงชื่อ)  วราวุธ  เฉียบแหลม  เลขานุการสภาเทศบาล 
                      (นายวราวุธ  เฉียบแหลม) 
  
   
 

ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2564  ถูกต้องไม่มีการแก้ไข 

 
 
 

 
 

 (ลงชื่อ)     เฉลิม  พินิจสุวรรณ   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายเฉลิม  พินิจสุวรรณ) 
 
 (ลงชื่อ)      สุพรรณ์  ใจอินต๊ะ  กรรมการ 
    (นายสุพรรณ์  ใจอินต๊ะ) 
 
 (ลงชื่อ)     เสกสรรค์  กันทะวงค์  กรรมการ 
    (นายเสกสรรค์  กันทะวงค์) 
 
 (ลงชื่อ)     รุ่งทิพย์  มะลิ   กรรมการและเลขานุการ                              

   (นางรุ่งทิพย์  มะลิ) 
 
 

    อ่ินคำ  บุญศรี 
 (นายอ่ินคำ  บุญศรี) 

          ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


