
 
 
 
 

   ที่ ชร 80505/ว 10   

  
 
 
 

   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
   345 หมู่ 12  ถนนเทิง - เชียงของ     
   อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  ๕716๐ 

 

  2  มิถุนายน  2565 
 

เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.เวียง สมัยสามัญ ที่ 2 พ.ศ. 2565         จำนวน 1 แผ่น 

 ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2565 มีกำหนด 15 วัน นั้น 

  เพ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นไปตามที่กำหนด จึงขอเชิญสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  
ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียง 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ  
 

 
  

 ( นายอุดร  บัวติ๊บ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภา สำนักปลัด อบต.เวียง  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ – ๕379 - 5691 
www.abt-wiang.go.th 

 

 

 

 



 
 
 
 

   ที่ ชร 80505/ว 11   

  
 
 
 

   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
   345 หมู่ 12  ถนนเทิง - เชียงของ     
   อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  ๕716๐ 

 

  2 มิถุนายน  2565 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 

เรียน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.เวียง สมัยสามัญ ที่ 2 พ.ศ. 2565         จำนวน  1  ชุด 

 ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2565 มีกำหนด 15 วัน นั้น 

  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จึงขอเชิญท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
เวียง เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
 

 
 

 ขอแสดงความนับถือ  
 

 
 

 ( นายอุดร  บัวติ๊บ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภา สำนักปลัด อบต.เวียง  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ – ๕379 - 5691 
www.abt-wiang.go.th 

 

 

 

 



 
 
 
 

   ที่ ชร 80505/ว 12   

  
 
 
 

   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
   345 หมู่ 12  ถนนเทิง - เชียงของ     
   อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  ๕716๐ 

 

  2  มิถุนายน  2565 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ ที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง       จำนวน  1  ฉบับ 
  2. แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าฟังการประชุมสภา อบต.เวียง       จำนวน  1  ฉบับ 

 ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียง ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 24 วรรค 2 สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาตามกำหนดการดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในหมู่บ้านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านทางหอกระจายข่าว      
หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสมต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
 

 ขอแสดงความนับถือ  
 

 
 

 ( นายอุดร  บัวติ๊บ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภา สำนักปลัด อบต.เวียง  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ – ๕379 - 5691 
www.abt-wiang.go.th 

 

http://www.abt-wiang.go.th/


 

 

 

 

         ประกาศสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลเวียง 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

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

 
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2565 มีกำหนด 15 วัน 
และกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ในวัน อังคารที่  7 มิถุนายน พ.ศ. 2565             
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 24 วรรค 2 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมตามกำหนดการ และเพ่ือเป็นการรักษาระเบียบและ
ความสงบเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมแต่งกายด้วยชุดสุภาพ รวมทั้งอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้สำหรับรับฟัง
การประชุม 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

 

 ( นายอุดร  บัวติ๊บ) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำร้องขอเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 
 

         วันที่........................................................................ 
 
    

  ข้าพเจ้า................................................................................................อายุ......................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที.่........................................ตำบลเวียง     อำเภอเทิง       จังหวัดเชียงราย 
และคณะฯ  จำนวน...............คน    มีความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง     
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ในวันอังคารที ่7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. 

  ข้าพเจ้า ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ทุกประการ 
 

 

 
         (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ขอ 

                  (...........................................................) 
 
 

 
 

ความเห็นของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 
   อนุญาต    ไม่อนุญาต     

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

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

 
         (ลงชื่อ)............................................................... 
                              (นายอุดร  บัวติ๊บ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
วันอังคารที่  7  มิถุนายน พ.ศ. 2565   เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

************************************************** 
 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1  แนะนำตัวข้าราชการโอน(ย้าย) มาใหม่  
1.1.1  นายนรินทร  ตุ้มเบญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1.1.2  นายสุวิทย์    ทองคำ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง 
1.1.3  นางสาวสุจิตรา  สืบสวน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
1.1.3  นางสาวนงคราญ  เรือนสิทธิ์  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 

   1.2  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ ที่ 1 เมื่อวันที่ 
10 มกราคม พ.ศ. 2564 

 สามารถสแกน q – rcode รายงานการประชุมสภาฯ ด้านล่าง 
    

 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1   ขอความเห็นชอบร่างแผน พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่  
        1/2565 
3.2   ขอความเห็นชอบร่างแผน พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่   

      1/2565 
3.3   ขอความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
3.4   ขอความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     ท้องถิ่น 
3.5   ขอความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ของโครงการถนนสายแยก ทล. 

     1020 – บ.ก่ิวแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย พะเยา (แขวงทางหลวงชนบท    
     เชียงราย) 

3.6   ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดำเนินงานโครงการติดตั้ง    
        ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่  
        ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1) 

 



- 2 - 
 
 

3.7   ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 
        3.5.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
        3.5.2  เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารแบบมือถือ  (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษา 

       ความสงบภายใน) 
 3.8   ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดที่ดินและ 
        สิ่งก่อสร้าง) 
 3.9   ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( หมวดครุภัณฑ์) 

3.10 ขอความเห็นชอบโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
     ระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน  
     จังหวัดเชียงราย 

3.11 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
4.1  ......................................................................................................................... 
4.2  ......................................................................................................................... 
 
 
 
             

 


