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เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางจันทร์ฉาย  ยามี  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า     
ได้เชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า         
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2564  ในวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.         
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
ประธานสภาฯ -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล

ตำบลเวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  ในวันที่ 25 
มกราคม  2564  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

 -  ตามประกาศอำเภอเวียงป่าเป้า  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า          
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 
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 -  ด้วยเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีความจำเป็นจะต้องเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล     
เวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เพ่ือเสนอสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  นายอำเภอเวียงป่าเป้าพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 วรรคแรก      
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ.2562 
ประกอบคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 5744/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563  จึงประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ตั้งแต่
วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน    
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่ 15  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564   
ลงชื่อ นายวุฒิกร  คำมา  นายอำเภอเวียงป่าเป้า ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย 
-  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1 ประจำปี พ.ศ. 2564  วันที่ 25 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล  
เวียงป่าเป้า  ดังมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -  เนื่องจากวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลากิจ จำนวน 2 ท่าน คือ นายประเสริฐ  เทพวัน 

และนายดวงเนตร  โยนิจ              
ที่ประชุม -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี     
พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563) 

ประธานสภา -  ขอเชิญสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   
ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563)  

 -  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
 -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว       
  (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563) 
ที่ประชุม -  มีมติรับรอง  5  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 

สำนักงาน กองสำนักปลัด 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายนิคมฯ -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน ด้วยเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีความจำเป็น      

ที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องรับ -ส่งโทรสาร) เพ่ือใช้ในการรับส่งเอกสาร        
ของเทศบาลในระบบสารสนเทศ กระผมจึงได้เสนอญัตติต่อประธานสภาเพ่ือให้มีการขอ
อนุมัติต่อที่สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี          
พ.ศ.2564 เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องรับส่งโทรสาร) จำนวน 1 เครื่อง 
โดยโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่ ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 18,000.-บาท  และโอนลด ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 18,000.-บาท 
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 -  กระผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. 2564 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -  ตามระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2564 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสำนักปลัด  ขอมติด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  5 เสียง 
ระเบียบวาระที่  4  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 กองช่าง 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภา -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ที่ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางจันทร์ฉาย  ยามี  

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย       
งบประมาณขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543  
หมวดที่ 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง       
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจง ตามระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 กองช่าง 

นายกเทศมนตรี  -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน กระผมขออนุญาตชี้แจงในการแก้ไขดังกล่าว 
เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างซอยดังกล่าวเป็นแผนงานได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แล้ว  จำนวนโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์จาก      
3 ชุด แก้ไขเป็น 2 ชุด และในซอย 43 เนื่องจากบริเวณซอย 43 เดิมเป็นรางระบายน้ำไม่มี
ที่ระบายน้ำ และขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น พร้อมโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
-  รายละเอียดของการขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีดังนี้ 

 โอนตั้งรายการใหม่ 
1. แผนงาน บริหารทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป 

หมวด ค่าครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ  18,000.-บาท 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ มกราคม 2561      
หน้า 18 
โอนลด 
แผนงาน บริหารทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
รายการ เงินเดือนพนักงานเทศบาล งบประมาณ 18,000.-บาท 

2. แผนงาน เคหะชุมชน   งาน ไฟฟ้าถนน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)   งบประมาณ 83,060.-บาท 
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เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 
มีนาคม 2561 ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 
โอนลด 
แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้าถนน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอย 27/3 พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ 10 
งบประมาณ 83,060.-บาท 
โอนเพิ่ม 

3. แผนงาน บริหารทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 
รายการ ค่าน้ำประปาสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
งบประมาณ 29,500.-บาท 

4. แผนงาน บริหารทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย   ประเภท รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รายการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
งบประมาณ 500,000.-บาท 
โอนลด 
แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้าถนน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดสองข้าง เชื่อมซอย 
43 พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
งบประมาณ 529,500.-บาท 

- เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร) เพ่ือใช้ในการรับส่ง หนังสือราชการ และ
เอกสารของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

- เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

- เพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้มีความเพียงพอและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
ราชการ 

- อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 
4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  กระผมจึงขอนำเรียนในที่ประชุมสภาแห่งนี้เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ด้วยครับ 
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ประธานสภาฯ -  ตามระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้าง 
   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 กองช่าง 
-  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามทางฝ่ายบริหาร ขอเชิญครับ 
-  ถ้าไม่มี ก็ขอมติด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  5 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ -  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรที่จะเสนอ ขอเชิญครับ 
นายกเทศมนตรี -  เรียนท่านประธาน สมาชิก ทุกท่าน  กระผมในนามฝ่ายบริหาร ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน

ที่ได้กรุณาอนุมัติ ในญัตติที่ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสำนักปลัด และญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง        
คำชี้แจงโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 กองช่าง 

 -  และขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลขึ้นทั่วประเทศ 

 -  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  วันเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564
ระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  

 แต่ก็ต้องรอวันประกาศให้แน่นอนก่อน กระผมก็มีเท่านี้ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ -  สมาชิกท่านใด มีเรื่องอะไรที่เสนออีก ขอเชิญครับ 
  -  ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก กระผมขอปิดประชุม 
ปิดประชุม -  เวลา  15.30 น. 
 

(ลงชื่อ)    อุไร  สมร ผู้พิมพ์ 
                         (นางอุไร  สมร) 
              เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

     (ลงชื่อ)   จันทร์ฉาย  ยามี  เลขานุการสภาเทศบาล 
             (นางจันทร์ฉาย  ยามี) 
           
 

ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่  27 มกราคม 2564  ถูกต้องไม่มีการแก้ไข 

 
 

 (ลงชื่อ)     สาวสายสุนีย์  จับใจนาย  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสาวสายสุนีย์  จับใจนาย) 
 
 (ลงชื่อ)      อุทัย  ใจจาย  กรรมการ 
    (นายอุทัย  ใจจาย) 
 
 (ลงชื่อ)      ธวัช  ถาวอน  กรรมการและเลขานุการ                              

 (นายธวัช  ถาวอน) 



  
 

จากการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2563  สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อสมัยการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้ง 1  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2564  
   

  
(ลงชื่อ)             

                                                                     
(นายอ่ินคำ  บุญศรี)   

                                                              ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

 


