
 
 

                   

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
เร่ือง   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

สมัยสามัญประจำปี    สมัยที่  ๒   ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕6๓ 
                                            ---------------------------------------------- 

 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ของปี  
พ.ศ.  ๒๕6๓    เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์   ๒๕63   ได้กำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี  
สมัยที่  ๒  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕6๓  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕6๓  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่
เกิน  ๓๐  วัน  และสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  
ของปี  พ.ศ. ๒๕6๓  ในวันพุธที่  ๒๗  พฤษภาคม   ๒๕6๓  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเวียงเชียงของ    

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

  สภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ   จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
รับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ   สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ของปี  พ.ศ. ๒๕6๓  ในวันพุธที่  
๒๗  พฤษภาคม   ๒๕6๓  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ     โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมแนบท้ายประกาศนี้    ทั้งนี้  สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับฟังการประชุมได้ 
ณ งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ     

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ    ณ    วันที่    ๒๑   พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕6๓ 
                                                                                           

 

            

               (นายวิภัทร์   พรหมขัติแก้ว)                                                       
         ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ     

 
 



                                                                                                                                    
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

สมัยสามัญ    สมัยที่  ๒   ประจำปี  พ.ศ.  2563 
วันที่   ๒๗   พฤษภาคม   2563  เวลา   ๑๐.๐0  น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
…………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานฯ      ......................................................................................................................... ................ 
      …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระท่ี   2  รับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑       
  ประจำปี พ.ศ. 256๓  วันที่   ๑๓   มีนาคม   256๓                                             
มติที่ประชุม      ........................................................................ ................................................................. 
      …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๓.๑  โอนงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑. การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 256๓  เพ่ือตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน  2  รายการ 
1.สำนักปลัด  โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายกายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลา 
เข้าออกงาน จำนวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน ๙,๐00 บาท   รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม 2562  ลำดับที ่ 10  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ลำดับที่ 10.12 รายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิด
บันทึกเวลาเข้าออกงาน  (พร้อมอุปกรณ์อ่ืน ๆ )   

 โอนลด 
    ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน
บริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   รายการ จัดซื้อเก้าอ้ี
สำนักงาน  งบประมาณคงเหลือ   9,000.-บาท     โอนลด  ๙,๐00.-  บาท   

เหตุผลที่ขอโอน        เพ่ือใช้ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง 

สำนักปลัด  .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



          ๒.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
     ครุภัณฑ์สำนักงาน  จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก  ขนาดความจุ 1,500  
  ลิตร   จำนวน  1 ถัง   ขนาดความจุ  3,000  ลิตร จำนวน  1  ถัง เป็นเงิน 13,400.-  
  บาท  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
  ชุมชนงบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   

  โอนลด   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  รายการ โครงการดูแลทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณตั้งไว้  170,000  งบประมาณคงเหลือ  
60,000.-บาท  แผนงานสร้างความ  เข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  งบดำเนินงาน   

    เหตุผลที่ขอโอนเพิ่ม 
  เนื่องจาก ในการดำเนินการโครงการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์มีความจำเป็นต้องจัดหาถังน้ำเพื ่อเก็บกักน้ำ  ซึ ่งกองมาตรฐาน
งบประมาณ  สำนักงบประมาณ  ได้กำหนดให้ถังน้ำ เป็นครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนั ้น เพื ่อให้สามารถจัดหาถังน้ำตามโครงการดั งกล่าว  จึง
จำเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองสาธารณสุขฯ     ........................................................................................................................................ 

      ......................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม  ......................................................................................................................................... 
       …………………………………………………………………………………………………………………………

.. 
ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องอ่ืน  ๆ    
   ............................................................................................................................. ............ 
  .................................................................................................. ....................................... 
      ............................................................................................................................. ............ 
 

……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 


