
 
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
เรื่อง    การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า   สมัยวิสามัญ   สมัยที่  1 

                              ครั้งที่  1   ประจำปี   พ.ศ. ๒๕๖5  
..................................................... 

 

   ด้วยสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จะได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ตาม ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   ในวันที่ 19  มกราคม  ๒๕๖5  เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า  
 

  สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง      การ
ประชุมสภา  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
                                                                   

                                                                   

                           (นายอ่ินคำ   บุญศรี) 
                         ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕65 
วันที่ 19  มกราคม  2565  เวลา 14.00 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

............................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง   ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   ..........................................................................................................  
   ..........................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 3  ประจำปี พ.ศ.๒๕64  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม ๒๕64) 

   ...........................................................................................................  
   ........................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
...........................................................................................................  

   ........................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ 
   ............................................................................................................   
   ............................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตาม ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
...........................................................................................................  

   ...........................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืนๆ 
   ............................................................................................................   
   ............................................................................................................  
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ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
เรื่อง    การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า   สมัยสามัญ   สมัยที่  2 

                              ครั้งที่ 1  ประจำปี   พ.ศ. ๒๕๖5  
..................................................... 

 

   ด้วยสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จะได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖5  ในวันที่  3  พฤษภาคม  ๒๕๖5  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล  
ตำบลเวียงป่าเป้า  
 

  สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู ้ที ่สนใจเข้าร่วมรับฟัง       
การประชุมสภา  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
                                                                   

                                                                 
                           (นายอ่ินคำ   บุญศรี) 
                         ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2565  

วันที่  3  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม                
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง ที่เสนอใหม ่
5.1 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็น     
      รายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) 
5.2 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็น     
      รายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
5.3 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็น     
      รายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) 
5.4 เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน  ครุภัณฑ์การเกษตร  ครุภัณฑ์   
      คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 
5.5 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงและขอยกเลิกโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ 
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565   
      5.5.1) เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการขยายไหล่ทางผิวจราจรคอนกรีต 
      เสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที ่6 ปริมาณงาน กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว    
      493.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 986.00  
      ตร.ม. งบประมาณ 581,000.00 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
      (กองช่าง)  
      5.5.2) ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ โครงการขยายไหล่ทาง 
      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 33/4 หมู่ที่ 1 ความกว้าง 1.00 เมตร ยาว  
      218.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 218.00  
      ตร.ม. งบประมาณ 130,000.00 บาท (หนี่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
      (กองช่าง) 
5.6 ขออนุมัติรื้อป้ายและที่จอดรถประจำทางศูนย์โอท๊อป (ช่าง) 

      

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง อ่ืน ๆ 
  

..................................... 
 


