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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญประธานสภา จุดธูปเทียนบูชา  
พระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี    
พ.ศ. 2563   ในวันที่ 18 ธนัวาคม 2563  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
 

ประธานสภาฯ -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบล เวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2563  ในวันที่  18 
ธันวาคม  2563  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

 -  ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล     
เวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 
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 -  ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  ได้เห็นชอบให้กำหนด
ระยะเวลาการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2563  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน  จึงประกาศมาให้ทราบ   
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  นายอ่ินคำ  บุญศรี  
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
-  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2563  ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - เนื่องจากมีสมาชิกสภาเทศบาล ขอลากิจ 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ  เทพวัน  จึงแจ้งให้     

ที่ประชุมได้รับทราบ 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี      
พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563) 

ประธานสภา -  ขอเชิญสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   
ประจำปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563) 

 -  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอเชิญ 
 -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว       
  (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563) 
ที่ประชุม -  มีมติรับรอง  5   เสียง 
ที่ประชุม -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภา -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาที่ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางจันทร์ฉาย  ยามี 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543) หมวดที่ 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามข้อ 27  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 -  ขออนุญาตชี้แจงในระเบียบวาระท่ี 3  ขอแก้ไขในญัตติ หน้าที่ 3  ในหัวข้อ หลักการ 
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         1. โอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง   จำนวนเงิน  
7,000.-บาท 

  1. ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 
(Slump Test) 1 ชุด รวมโอนเพ่ิม จำนวน 7,000.-บาท (เจ็ดบาทถ้วน)   

  -  ขอแก้ไข (เจ็ดบาทถ้วน)  เป็น (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ -  ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภา แก้ไข จาก (เจ็ดบาทถ้วน)  เป็น (เจ็ดพันบาทถ้วน) ครับ 
ที่ประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง ญัตติในระเบียบวาระท่ี 3 ขอเชิญครับ 
นายนิคมฯ -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ทุกท่าน เนื่องจากปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน

ต้องใช้ระบบ DLTV มาเสริมทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเด็กให้
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า กระผมจึงได้ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   เพ่ือเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา โดยโอน
เพ่ิมตั้งรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวนเงิน 53,100. -บาท เพ่ือจัดซื้อ
โทรทัศน์ LED Smart TV HD  ขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920 × 1080 พิกเซล จำนวน 3 เครื่อง  รวมโอนเพ่ิม จำนวน 53,100.-บาท (ห้าหมื่น
สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 -  โอนลด  
   1. ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินเดือน      
ฝ่ายประจำ ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวนเงิน 17,500.-บาท 

      2. แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินเดือน        
ฝ่ายประจำ ประเภทเงินวิทยฐานะ  จำนวนเงิน 17,500.-บาท  

     3. แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินเดือน        
ฝ่ายประจำ ประเภทเงินวิทยฐานะ  จำนวนเงิน 18,100.-บาท  

 -  รวมโอนลด  จำนวน  53,100.-บาท    
ประธานสภาฯ -  ตามท่ีทางฝ่ายบริหารได้เรียนชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบไปแล้ว 
  -  กระผมก็จะขอมติ  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา 
     ในระเบียบวาระที่ 3 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขอมติด้วยการยกมือ ครับ 
ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ 5 เสียง 
 -  งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งานก่อสร้าง กองช่าง 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
นายนิคมฯ -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ทุกท่าน เนื่องจากเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า            

มีความจำเป็นจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 1 ชุด เพ่ือใช้สำหรับควบคุม
คุณภาพงานคอนกรีต ของเทศบาล กระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล แห่งนี้ เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเป็นค่าครุภัณฑ์
ก่อสร้าง โดยโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน
เงิน 7,000.-บาท  ในการจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 1 ชุด รวมโอนเพ่ิม 
จำนวน 7,000.-บาท  เพ่ือ โอนลด ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้ างประจำ  จำนวนเงิน 
7,000.-บาท 

 -  โอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวนเงิน 14,000. -บาท  
เพ่ือจัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต ชนิดรูปลูกบาศก์ 0.15*0.15*0.15 ม. จำนวน 2 ชุด 
(6 ลูก) รวมโอนเพ่ิม จำนวน 14,000.-บาท  โดย โอนลด ในแผนงานสาธารณสุข         
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ จำนวน 14,000.-บาท  รวมโอนลดจำนวน 14,000.-บาท 

 -  เพ่ือใช้สำหรับเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพ่ือส่งทดสอบ ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
 -  โอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวนเงิน  
80,000.-บาท  เพ่ือจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (Coring) ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง  รวมโอนเพ่ิม จำนวน 80,000.-บาท โดย โอนลด  
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ 
ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวนเงิน 80,000.-บาท  รวมโอนลดจำนวน 80,000.-
บาท  

 -  เพ่ือใช้ในการควบคุมงานและตรวจรับงานประเภทงานคอนกรีตของเทศบาลตำบล      
เวียงป่าเป้า 

 -  โอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน
เงิน 22,000.-บาท  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 

  1)  ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับเดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย 
ประมวลผลด้านกราฟิก ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
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  2)  ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับเดียวกัน ขนาด

ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.38 GHz และ       
มีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

    -  มีหน่วยความจำหลัก ขนาด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
    -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
     -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 × 768 Pixel และมีขนาด        

ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
     -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
     -  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     -  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth   

รวมโอนเพ่ิม จำนวน 22,000.-บาท 
 -  โอนลด ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดเงินเดือน   

ฝ่ายประจำ ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวนเงิน 22,000. -บาท  รวมโอนลด 
จำนวน  22,000.-บาท 

 -  เพ่ือใช้ประโยชน์ในงานราชการของ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
 -  กระผมจึงขอให้ที่สภาแห่งนี้เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ -  ตามท่ีทางฝ่ายบริหารได้เรียนชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบไปแล้ว 

-  กระผมก็จะขอมติ  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์         
งานก่อสร้าง กองช่าง  ในระเบียบวาระท่ี 4 
-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขอมติด้วยการยกมือ ครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ 5 เสียง 
 -  งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ -  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญครับ 
 -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก กระผมขอปิดประชุม 
ปิดประชุม -  เวลา  11.00 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)      ผู้พิมพ์ 
              (นางอุไร  สมร) 
           เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 

    (ลงชื่อ)    เลขานุการสภาเทศบาล 
          (นางจันทร์ฉาย  ยามี) 
              หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
 
 

ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2563  ถูกต้องไม่มีการแก้ไข 

 
 

 (ลงชื่อ)            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสาวสายสุนีย์  จับใจนาย) 
 
 (ลงชื่อ)        กรรมการ 
    (นายอุทัย  ใจจาย) 
 
 (ลงชื่อ)            กรรมการและเลขานุการ                              

 (นายธวัช  ถาวอน) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จากการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  
2563  สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อสมัยการประชุมสภาเทศบาล         
สมัยสามัญ สมัยที่      ครั้ง     เมื่อวันที่         2563  
   

  
 
(ลงชื่อ)             

                                                                     
(นายอิ่นคำ  บุญศรี)   

                                                             ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

 


