
 
 

                   

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
เร่ือง   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

สมัยสามัญประจำปี    สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕6๓ 
                                            ---------------------------------------------- 

 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ของปี  
พ.ศ.  ๒๕6๓    เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์   ๒๕63   ได้กำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี  
สมัยที ่  4   ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63   เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕63 เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่
เกิน  ๓๐  วัน และสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ   สมัยที่ 4    
ประจำปี   ๒๕6๓   ในวันศุกร์ที่   ๖   พฤศจิกายน   ๒๕6๓  เวลา  ๐๘.3๐  น.   ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ       

 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)   พ.ศ. 2554   ข้อ ๒4   วรรคสอง   ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม  เวลา  สถานที่ประชุมและเรื่องท่ีจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เพ่ือให้ประชาชนทราบและรับฟังการประชุม 

  สภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ   จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
รับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี   ๒๕6๓  ในวันศุกร์ที่   ๖   
พฤศจิกายน   ๒๕6๓  เวลา  ๐๘.3๐  น.   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ     โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมแนบท้ายประกาศนี้    ทั้งนี้  สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับฟังการประชุมได้ ณ งาน
กิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ     

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ    ณ    วันที่    ๒   พฤศจิกายน    พ.ศ.  ๒๕6๓ 
                                                                                           

 

            

               (นายวิภัทร์   พรหมขัติแก้ว)                                                       
         ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ    
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
สมัยสามัญ   สมัยที ่ ๔    ประจำปี  พ.ศ. 2563 
วันที่  ๖  พฤศจิกายน  2563  เวลา 0๘.30 น. 
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

…………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ประธานฯ  ............................................................................................................................. ........... 
  .......................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ  สมัยที่  3 

ครั้งที่  ๒  ประจำปี 2563  วันที่  1๗  สิงหาคม  พ.ศ.  256๓ 
มติที่ประชุม      ......................................................................................................................... ................ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบยีบวาระท่ี   3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

      ๓.๑ เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 
๒๕๖๓      

ที่ขออนุมัติกันเงิน  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
กองการศึกษา        1.1 โอนลด  ทั้งโครงการ รายการโครงการซ่อมแซมรั้วและดาดคอนกรีตป้องกัน

ตลิ่งพัง  (ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ)   แผนงานการศึกษา    
งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง    รายการรายจ่ายเพื ่อบำ รุงรักษา
ซ่อมแซมสิ ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรั ้วและดาดคอนกรีตป้องกันตลิ ่งพัง 
(ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ) ประมาณการไว้  200,000. -
บาท    
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรั้วและดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งพัง (ภายในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ)  โดยดำเนินการก่อสร้างรั้วความยาว 44 เมตร 
และก่อสร้างแนวดาดคอนกรีต  มีความยาว 76 เมตร  พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  250 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ  
      ๑.๒ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี ่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรั้วและดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งพัง  (ภายในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ) จำนวน  200,000  บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วและดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งพัง(ภายในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ)  โดยดำเนินการก่อสร้างรั้วความยาว 44 เมตร 
และก่อสร้างแนวดาดคอนกรีต  มีความยาว 76 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 250 
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 



   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม   ครั้งที่  3  
         พ.ศ. 2563 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 

 เหตุผลที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
       อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ    มีความปลอดภัย     และไม่เกิดอันตรายต่อ
การ 
       ทำกิจกรรมของครูและนักเรียน     ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของโรงเรียน  
       อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ให้มีความสวยงาม 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ............ 
  .................................................................................................................... .................... 
กองช่าง     ๑.๓  โอนลด  ทั้งโครงการ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง     
                          โครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง   
                        สาธารณูปโภค โครงการผันน้ำโขง งบประมาณที่ตั้งไว้ 800,000.00 บาท     
                          คงเหลอื  800,000.00 บาท    
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการผันน้ำโขง โดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สูบ 
                         น้ำวางท่อส่งน้ำเพื่อสูบน้ำโขงขึ้นมาใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การ 

    ล้างท่อระบายน้ำ     
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 3    

    ขอโอนลด 800,000.00 บาท   
     1.4 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จำนวน  2  โครงการ 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน   
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ  
   สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ   
    งบประมาณ  497,000.00  บาท  เพื่อนำไปเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณ  
    เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  โดยติดตั้งขอบคันหินคอนกรีตอัดแรง  ความยาวไม่น้อย 
   กว่า 120 เมตร และงานเทพ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลาย ความหนา 0.07 เมตร พ้ืนที่  
   รวมไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียง 
   เชียงของ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496     
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.  

   2563  หน้าที่ 14  ลำดับที่ 11   
     เหตุผลที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    

เพ่ือปรับปรุงบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของให้มีพ้ืนที่ในจัด    
                        กิจกรรมที่ปลอดภัยและสามารถใช้พ้ืนที่จัดกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ได้ 
 
 
 
 



2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ  
  สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตลิ่งรอบสระน้ำ งบประมาณ 303,000 บาท   

- เพ่ือนำไปเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และตลิ่งรอบสระน้ำ โดยมีปริมาณงานเป็นค่า 
     งานเรียงหินยาแนว ความหนา 0.30 เมตร ความสูงเฉลี่ย 3.00 เมตร  ความยาวรวมไม่   
     น้อยกว่า 110 เมตร  และงานเทดาดคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  รายละเอียดตามแบบ 
     แปลนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 

2563   
     หน้าที่ 14  ลำดับที่ 12   

     เหตุผลที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
     เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และตลิ่งรอบสระน้ำบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองให้มีความสวยงาม 
     และปลอดภัยสำหรับประชาชนที่เข้ามาสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง 

มติที่ประชุม      .................................................................................................. ....................................... 
  .     ............................................................................................................................. .......... 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔      
กองช่าง  4.1 โครงการที่โอนลดงบประมาณทั้งโครงการ   จำนวน   3  โครงการ  รวมจำนวนเงิน   
        2,860,000  บาท 
  โอนลด  ทั้งโครงการ  จำนวน 3 โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ   จำนวน  1,000,000  บาท   ตั้ง 
จ่ายใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน  หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าถมดิน เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ คูเมืองฝั่งตะวันออก บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 185 ลำดับที่ 21 

2. โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณสุสานทุ่งฟ่อน   จำนวน  860,000  บาท    
ตั้งจ่ายใน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน  หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท อาคารต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
รอบบริเวณสุสานทุ่งฟ่อน บ้านสบสม  หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ความ
สูง 1.80 เมตร ความยาว 322.00 เมตร แนวรั้วบริเวณสุสานทุ่งฟ่อน รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ  เป็นไป ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 28 
 
 
 
 
 



3. โครงการจัดหาสนามกีฬาและลานกีฬา  จำนวน  1,000,000  บาท   ตั้ง 
      จ่ายในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  งบ 
      ลงทุน   หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  อาคารต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา 
      สนามกีฬาและลานกีฬา โดยดำเนินการจัดหาสนามกีฬาและลานกีฬา รายละเอียดตาม 
      แบบแปลนของเทศบาลฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และเป็นไป 
      ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 7 

 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    จำนวน   12  โครงการ    รวมจำนวนเงิน   

           2,860,000  บาท 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   งบลงทุน   

      หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ประเภท  ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค    โครงการก่อสร้าง  
      ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 500,000.00 บาท   

    -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 4 เมตร  
     ยาว 8 เมตร สูง 3 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 
     แปลนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3  พ.ศ.  
          2563 หน้าที่ 10  ลำดับที่ 1 

เหตุผลที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้มีสถานที่อำนวยความสะดวกแก่ 
                        ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ให้มีความสะดวก รวดเร็วในการมาใช้บริการ 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน   
                          หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

     โครงการปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. (ด้านทิศตะวันตก) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียง 
     ของ   จำนวน  300,000.00 บาท    

      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. (ด้านทิศตะวันตก) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
     ตำบลเวียงเชียงของ จำนวน 1 แห่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 24 เมตร สูง 1.50 เมตร ราย 
     ละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3  พ.ศ.  
           2563 หน้าที่ 10  ลำดับที่ 2 

เหตุผลที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เพ่ือให้มเีกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและ 
      ทรัพย์สินราชการ 

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   งบลงทุน   
      หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่าง ๆ   โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอย     
      ถนน ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จำนวน 400,000.00 บาท    
 
 
 
 



    -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอย ถนน ในพ้ืนที่เทศบาลตำบล- 
    เวียงเชียงของ  โดยจัดทำป้ายชื่อซอย และถนน จำนวน 30 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลน 

  ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3  พ.ศ.  
    2563 หน้าที่ 11  ลำดับที่ 3 

เหตุผลที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและ 
      นักท่องเที่ยว ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง 

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน     งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว   จำนวน  500,000.00 บาท     

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อพญาแก้วจำนวน 1 แห่ง  โดยทำการ  
  ปรับปรุงป้ายเดิม 1 ป้าย,  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, ปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้ 
และ 
  ทำพ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลาย  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3  พ.ศ.  
  2563 หน้าที่ 11  ลำดับที่ 4 

  เหตุผลที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เพ่ือให้ศาลเจ้าพ่อพญาแก้วมีความสวยงาม 
และพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมสาธารณะหมู่บ้านและนักเที่ยว 

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน   
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงห้องน้ำหน้าวัดหาดไคร้  จำนวน  80,000.00 บาท    
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำหน้าวัดหาดไคร้จำนวน 1 แห่ง โดยเปลี่ยน
สุขภัณฑ์,  ปูกระเบื้องพ้ืน,  ทาสี,  เปลี่ยนประตู,  ระบบประปา  และงานเดินระบบสุขาภิบาล   
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3  พ.ศ.  
  2563 หน้าที่ 11  ลำดับที่ 5    
     เหตุผลที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เพ่ือให้มีห้องน้ำที่มีสภาพพร้อมใช้งาน ถูก  
          สุขลักษณะสำหรับบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว 

6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน    
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 จำนวน 235,000 บาท      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 จำนวน 1    แห่ง  โดย 
 รื้อถอนห้องน้ำเดิม,ก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้อง , ก่อสร้างเวที, ทาสีฝ้าเพดาน, ทาสีด้านหน้า 
 อาคาร, เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา และติดตั้งรางน้ำฝน  รายละเอียดตามแบบ 
     แปลนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
 



 
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3  พ.ศ.  
      2563 หน้าที่ 12  ลำดบัที่ 6 

     เหตุผลที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เพ่ือให้มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม
สาธารณะ 
    ของประชาชน 

7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน   
                        หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง 
                     ถนน ค.ส.ล. ซอย 34 แยก 1   หมู่ที่ 3  จำนวน 275,000 บาท     
    -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 34 แยก 1  ความหนา 0.15 เมตร  

  พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล   
  ตำบลเวียงเชียงของ 

    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3  พ.ศ.  
    2563 หน้าที่ 12  ลำดับที่ 7 
      เหตุผลที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก  
    ปลอดภัย 

8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน   
  หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
  โครงการปรับปรุงห้องน้ำและอาคารห้องเก็บของ บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ 12  จำนวน  
  110,000.00 บาท    

    -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำและอาคารห้องเก็บของ  บ้านเวียงดอนชัย หมู่     
  ที่  12 จำนวน 1 แห่ง โดยทำการปรับปรุงบริเวณห้องเก็บของ, ทำประตูม้วน, ทาสี,  
  ปรับปรุงห้องน้ำ, เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา, ติดตั้งระบบไฟฟ้าและปูกระเบื้องพ้ืน   
      รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3  พ.ศ.  
     2563 หน้าที่ 13  ลำดับที่ 8  

        เหตุผลที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้บริการ  ห้องน้ำท่ี
สะอาด ถูกสุขลักษณะ  และหมู่บ้านมีท่ีเก็บของอย่างเพียงพอ 

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน   
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเทลาน     
คอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างสนามฟุตซอล   หมู่ที่  7  จำนวน  192,000.00 บาท     
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้าง สนามฟุตซอล  โดย   
ทำการเทลาน ค.ส.ล. ความหนา 0.07 เมตร  พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร    ราย 
ละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
 
 



    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3  พ.ศ.    
2563 หน้าที่ 13  ลำดับที่ 9 

    เหตุผลที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เพ่ือให้ประชาชนมีพ้ืนที่สาธารณะสำหรับใช้ 
    ประโยชน์ที่สะดวก ปลอดภัย 

10.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  
    หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    โครงการ
ก่อสร้าง   
   ลานออกกำลังกายข้างสะพานบัวสอน หมู่ที่ 2 จำนวน  87,700 บาท     
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายข้างสะพานบัวสอน หมู่   
    ที่ 2 โดยการก่อสร้างกำแพงกันดิน, ถมดิน และเทลาน ค.ส.ล.ความหนา 0.10 เมตร พ้ืนที่  
    รวมไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียง 
    เชียงของ 

    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3  พ.ศ.    
    2563 หน้าที่ 13  ลำดับที่ 10 

          เหตุผลที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกำลังกาย 
11.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 

    การโยธา งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อพร้อม  
    ติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8  จำนวน  150,000.00 บาท    

    -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย  บ้านเวียงแก้ว  
      หมู่ที่ 8  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3  พ.ศ.  
        2563 หน้าที่ 18  ลำดับที่ 13 
          เหตุผลที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง และทัน 
    ต่อเหตุการณ์ 

12. งบประมาณรายจ่าย  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     
                        งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   รายการ จัดซื้อพร้อมติดตั้ง   
                        ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 2 ชุด  จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ในสถานศึกษา   
                        จำนวน 2 แห่ง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                        เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ)  เป็นเงิน 30,300 บาท รายละเอียด ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



 
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
กล้องวงจรปิดชนิด AHD อินฟาเรด ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล (ติดตั้งได้ภายใน   

                        และภายนอกอาคาร) จำนวน 10 ตัว 
   เครื่องบันทึกภาพขนาด 8 ช่อง พร้อม HDD 4 TB จำนวน 1 เครื่อง 
   สายสัญญาณภาพ จำนวน 300 เมตร 
   ทีวีขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
   เครื่องสำรองไฟ 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 

  ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (สายไฟ ตุ๊กตาดึงสาย ปลั๊กไฟ กล่องกันน้ำ ท่อ รางใส่ 
   สาย และอ่ืน ๆ) จำนวน 1 งาน 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

กล้องวงจรปิดชนิด AHD อินฟาเรด ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล (ติดตั้งได้ภายใน 
                        และภายนอกอาคาร) จำนวน 10 ตัว   
   เครื่องบันทึกภาพขนาด 8 ช่อง พร้อม HDD 4 TB จำนวน 1 เครื่อง 
   สายสัญญาณภาพ จำนวน 300 เมตร 
   ทีวีขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
   เครื่องสำรองไฟ 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 

 ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (สายไฟ ตุ๊กตาดึงสาย ปลั๊กไฟ กล่องกันน้ำ ท่อ รางใส่ 
          สาย และอ่ืน ๆ) จำนวน 1 งาน 

มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ............ 
  ............................................................................. ........................................................... 
    4.2 โครงการที่โอนลดงบประมาณเพียงบางส่วน   จำนวน   1  โครงการ 

   โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 140,000 บาท งบประมาณก่อนโอน  -  บาท โอนลด 131,900.- บาท 
คงเหลือ  8,100 บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จำนวน  3  โครงการ 
กองการศึกษา  1.งบประมาณรายจ่าย    แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     รายการ จัดซื้อพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน  2  ชุด  เป็นเงิน 69,700 บาท 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ในสถานศึกษา  จำนวน 2 แห่ง (โรงเรียน 
อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ)   
เป็นเงิน 69,700 บาท รายละเอียด ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 



- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
    กล้องวงจรปิดชนิด AHD อินฟาเรด ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล (ติดตั้งได้  

ภายในและภายนอกอาคาร) จำนวน 10 ตัว 
   เครื่องบันทึกภาพขนาด 8 ช่อง พร้อม HDD 4 TB จำนวน 1 เครื่อง 
   สายสัญญาณภาพ จำนวน 300 เมตร 
   ทีวีขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
   เครื่องสำรองไฟ 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 

  ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (สายไฟ ตุ๊กตาดึงสาย ปลั๊กไฟ กล่องกันน้ำ ท่อ รางใส่ 
           สาย และอ่ืน ๆ) จำนวน 1 งาน 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

กล้องวงจรปิดชนิด AHD อินฟาเรด ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล (ติดตั้งได้ภายใน 
                               และภายนอกอาคาร) จำนวน 10 ตัว      
   เครื่องบันทึกภาพขนาด 8 ช่อง พร้อม HDD 4 TB จำนวน 1 เครื่อง 
   สายสัญญาณภาพ จำนวน 300 เมตร 
   ทีวีขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
   เครื่องสำรองไฟ 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 

 ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (สายไฟ ตุ๊กตาดึงสาย ปลั๊กไฟ กล่องกันน้ำ ท่อ รางใส่ 
          สาย และอ่ืน ๆ) จำนวน 1 งาน 

สำนักปลัด   2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน       หมวด
ครุภัณฑ์  

                    ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด งบประมาณ  
                    57,200.- บาท  

จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล 

ตำบลเวียงเชียงของ จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 57,200.- บาท รายละเอียด ประกอบด้วย 
   - กล้องวงจรปิดชนิด AHD อินฟาเรด ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล (ติดตั้ง 

ได้ภายในและภายนอกอาคาร) จำนวน 10 ตัว     - -  

- เครื่องบันทึกภาพขนาด 16 ช่อง พร้อม HDD 4 TB จำนวน 1 เครื่อง
 - สายสัญญาณภาพ จำนวน 510 เมตร    
 - ทีวีขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง    
 - เครื่องสำรองไฟ 800 VA จำนวน 2 เครื่อง   
 - ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (สายไฟ ตุ๊กตาดึงสาย ปลั๊กไฟ กล่องกันน้ำ ท่อ 
รางใส่สาย และอ่ืน ๆ) จำนวน 1 งาน 

 

 

 

 

 



สำนักปลัด   3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท  
                    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบหูหิ้ว จำนวน 1 ชุด  งบประมาณ  
                    5,000.- บาท  

- ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบหูหิ้ว  จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน 5,000 บาท  

                    รายละเอียด  ดังนี้ 
จัดซื้อตู้ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว มีแอมป์ขยายในตัว 150 วัตต์ ช่อง 

                    ต่อ USB     เล่น MP3 จอแสดงผล LCD ปุ่มปรับทุ้มแหลม เอ็กโค่ในตัว, พร้อมชุดไมค์โครโฟน  
                    จำนวน 2 ตวั 

    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  

  3  พ.ศ. 2563 หน้าที่ 17  ลำดับที่ 7 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ............ 
  .................................................................................................................... .................... 
  
ระเบียบวาระท่ี   5 เรื่องอ่ืนๆ  
  ............................................................................................................................. ............ 
  .................................................................................................................... ..................... 
            
 
   .....................................................................................................  
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