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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕๕5
วันจันทร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕5 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมหนองแหวน สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา
-------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕5
- เลขานุการสภาเทศบาล รายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติร่างเทศบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 แถลงผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556
ประธานสภาฯ

- ตามที่สภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา ได้ลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ. 2556 ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555
และที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาขั้นแปรญัตติ จานวน 7 คน และกาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาเทศบาลฯ มีมติรับหลักการ ซึ่งได้กาหนด
ระยะเวลาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 16.30 น. ปิดรับคาแปร
- คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วและได้รายงานพร้อมทั้งบันทึกความเห็นต่อประธานสภาฯ แล้ว
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 และประธานสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานแก่สมาชิกสภาเทศบาลฯ แล้วก่อนวัน
ประชุมพิจารณาไม่น้อยกว่ายี่สี่สิบชั่วโมง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ
แถลงผลการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ รับทราบ

- คณะกรรมการแปรญัตติรายงานการประชุม ประธานสภาฯ

- เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบรายงานผลการแปรญัตติแล้ว จึงขอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติใน
วาระที่สองและสามต่อไป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลาดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอ
แปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
- สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีผู้ใดจะอภิปรายพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ หรือไม่

- ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ขอมติที่ประชุมจะเห็นด้วยกับคาแปรญัตติในวาระที่สองหรือไม่
มติที่ประชุม

- …………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….……

ประธานสภาฯ

- เมื่อสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นด้วยในวาระที่สอง ตามระเบียบฯ ข้อ 52 กาหนดไว้ว่าการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ
อันสมควร
/ ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ …..
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- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ในการให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2556
หรือไม่
มติที่ประชุม

- …………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….……

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงิน ตามมาตรา 67 ทวิ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สาย ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตาบลเวียงพางคา
หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ โดยการไฟฟ้าได้แจ้งค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 551,944.54 บาท, หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 363,984.32 บาท และหมู่ที่ 9
เป็นเงิน 717,740.76 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,633,669.62 บาท
มติที่ประชุม
- …………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….……
5.2

เรื่อง การขอพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ โดยขอโอนลดจากเงินที่ไม่
จาเป็นต้องจ่ายและเงินเหลือจ่าย จานวน 1,646,290 บาท และโอนเพิ่มมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 1,646,290 บาท

มติที่ประชุม

- …………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….……

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง การพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 10 คน เพื่อนารายชื่อเสนอ
ให้นายอาเภอแม่สาย นาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พิจารณาคัดเลือก จานวน 6 คน
เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการประเมินท้องถิ่นฝ่ายสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
(ตามสาเนาหนังสือ ที่ ชร 54601/1507 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555)
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

- พิจารณาเสนอรายชื่อ ดังนี้
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................
5. ........................................................
6. ........................................................
7. ........................................................
8. ........................................................
9. ........................................................
10. ........................................................

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

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

6.2 เรื่อง การพิจารณาแนวทางแก้ไขการวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม และหมู่ที่ 7
บ้านห้วยน้าริน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
น้าเอ่อล้น ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ารินและหมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม
- ...........................................................................................................................................
6.3 เรื่อง การพิจารณาแนวทางแก้ไข ปัญหา ประชาชน ตามโครงการพัฒนา “สังคมปลอดภัย
สุขใจประชาชน” (ดอยช้างงู หมู่ที่ 1 ตาบลเวียงพางคา)
- ...........................................................................................................................................
6.4 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2555
- ...........................................................................................................................................
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงพางคา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมหนองแหวน สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
- เลขานุการสภาฯ แถลงรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………………………………..
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม่
๓.๑ ญัตติการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา ก่อนเข้ารับหน้าที่
-ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ ทศ* แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ความว่า “ ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ
ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๒ ญัตติการชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถนาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕๕ เสนอต่อสภาเทศบาลฯ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓
ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ
ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม
รายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานาณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณ
ในชั้นต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจาปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะนาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นแล้ว
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้รายงานนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
สาหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่
สามารถนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีถัดไปเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้
ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน
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ข้อ ๒๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการ
พิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๓ .ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ตาม
โครงการ ดังนี้
๑)โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน จัดซื้อ
ครุภัณฑ์สาหรับต่อเติม /ก่อสร้างปรับปรุงห้องทางาน/ห้องรับรองประชาชน ของ
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา(ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เดิม) ประกอบด้วย
๑.๑ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน แบบที่ ๒ จานวน ๒ เครื่อง
สาหรับผู้บริหารฯ และทีมงาน ราคาเครื่องละ ๒๑,๕๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (
CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อย
กว่า 1,066 MHz จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (
RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (
Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด
XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Mbps จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth
๑.๒ จัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ สาหรับเชื่อมติดต่อภายในส่วนราชการ ห้องผู้บริหาร จานวน
๓ เครื่องๆละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องทางานของนายกเทศมนตรี /ห้องรับรองประชาชน
บริเวณห้องเทคโนโลยีสารสนเทศเดิม เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ (ราคาอยู่ระหว่างให้ช่างประมาณการรวมค่ารื้อถอนของเดิม)
๒)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล ในงานแผนและงบประมาณที่
จาเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นงานประมวลผล และใช้ในงานจาเป็นเร่งด่วน จานวน
๑ เครื่อง ราคา ๓๑,๐๐๐ บาท ราคาตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
คุณลักษณะพื้นฐาน
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และรองรับหน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า
1,066 MHz จานวน 1 หน่วย
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- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Mbps จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth
ระเบียบข้อกฎหมาย -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
-ขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติโอนเงิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๔ ญัตติขอความเห็นชอบการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน
ระเบียบข้อกฎหมาย -ตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๗ ทวิ “การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน และ
การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”
-ขอมติที่ประชุมในการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน ตามที่ขอโอนเงินงบประมาณตามญัตติที่ ๓.๓
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๕ ญัตติขอขยายเวลาสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓
-ตามมาตรา ๒๔ วรรคท้าย แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๔๖ “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด”
-เนื่องจากนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา อยู่ในระหว่างจัดทารายละเอียด ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย, การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ ,การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการของ
ผู้บริหารฯ ที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงการประมาณการสารวจพื้นที่เพื่อแก้ไขบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ตลอดจนการจัดเตรียม/จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ และการ
ปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลฯ ซึ่งจาเป็นต้องขอมติสภาเทศบาลฯ ไป
ประกอบการพิจารณาขอโอนเงินงบประมาณ,ขอจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถ
เสนอต่อสภาเทศบาลได้พิจารณาได้ทันภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
-จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ในการขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขยายเวลา
การประชุมสภาเทศบาลฯ ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ออกไปอีก ๑๕ วัน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑ แจ้งเพื่อทราบ
-รายงานผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เกี่ยวกับการมาอยู่ของพระครูบาปู่เมตตาและพระ
เกาหลีที่ถ้าผาหมี ตามหนังสือของคณะกรรมการหมู่บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ ต.เวียงพางคา ลงวันที่
๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
-ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลเวียงพางคา ในประเด็นพื้นที่ที่ได้ทาการออกแบบโครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวบ้านผาหมี ที่ใช้เงินค่าจ้างออกแบบจากเทศบาลฯ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๔.๒
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

****************
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