
 

 ที่ ชร 73105 / ว 002                                                สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
                             193  หมู่ 3 ต าบลปอ 

                   อ าเภอเวียงแก่น ชร 57310 
                                                               1 กุมภาพันธ์ 2562  
 
 

เรื่อง    นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมัยสามัญ ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 

เรียน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ ๑ - ๒๐ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจ าปี 
     พ.ศ. ๒๕62   จ านวน ๑ ชุด 
 2. ส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน ๑ ชุด 
 3. ส าเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.4/ว 0151 ลงวันที่ 9 มกราคม  
     2562   จ านวน 1 ชุด 
 4. ส าเนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6    จ านวน 1 ชุด 

 5. ส าเนารายการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  
     แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน 1 ชุด 
 6. ส าเนาหนังสือโครงการชลประทานเชียงราย ที่ กษ 0311.09/024 ลงวันที่ 8 มกราคม  
     2562   จ านวน ๑ ฉบับ 
 7. ส าเนาหนังสือโครงการชลประทานเชียงราย ที่ กษ 0311.09/022 ลงวันที่ 8 มกราคม  

     2562   จ านวน ๑ ฉบับ  
 8. ส าเนาหนังสือแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ที่ คค 0703.12/6881 ลงวันที่  20  
     ธันวาคม 2561   จ านวน ๑ ชุด 

 9. แบบเสนอกระทู้ถาม/กระทู้ด่วน   จ านวน ๑ ชุด 
 

          ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป     
มีก าหนด 15 วัน นั้น 

  เพ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เป็นไปตามที่ก าหนด  จึงขอเชิญสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62          
ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62  ตั้งแต่เวลา ๐๙.3๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
       

           ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                            ( นายนรเศรษฐ์  กมลาสน์กมุท ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
งานกิจการสภา ส านักปลัด อบต.ปอ 
โทร/โทรสาร 053-602742  
www.por.go.th         “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 

http://www.por.go.th/


 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

สมัยสามัญ ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันพฤหัสบดี ที ่7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

เวลา 09.30 น. 
************************************** 

 

เริ่มประชุม  09.30 นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี 1 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ        

1. เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562           
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.4/ว 0151 ลงวันที่ 9 มกราคม  

2562)  
2. ............................................................................................................................. ................... 
3. ............................................................................................................ .................................... 
 

1.2 เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ 

1............................................................................................................................ ...................... 
2..................................................................................................................................................  

3............................................................................................................................ ...................... 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 

ประธานสภาฯ - เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ    
ที่ 4/2561  เมื่อวันที่  4 ธันวาคม  2561  โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม    
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

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

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

1. กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยมีข้อความ  
เป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 92) 

2. กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ   
เหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบ
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือด าเนินโดยทันที 
ข้อ 93) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯ ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

   - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

ประธานสภาฯ 5.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 

 5.2 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2563) 

 5.3 เรื่องตามญัตติท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เสนอญัตติ 
1. ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6     

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
2. ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 51,000 บาท 
  3. ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  จ านวน 1 รายการ 
งบประมาณ 40,000 บาท 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้บรรจุโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน          
ในแผนงานเคหะและชุมชน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 แต่เนื่องจากพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการดังกล่าวอยู่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ            
แม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จึงเสนอเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาให้       
ความเห็นชอบ เพ่ือน าไปประกอบการขอเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อไป 
(รายละเอียดตามบัญชีโครงการที่แนบท้าย) 

     4. ขอความเห็นชอบแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานเชียงราย จ านวน 2 
โครงการ ดังนี้ 

  4.1 แผนงานก่อสร้างระบบส่งน้ าฝายบ้านหนอง จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงผาตั้ง ความยาว 3,438 เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 200 ไร่ เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ในหมู่บ้านหนอง ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
เกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งได้บรรจุเข้าแผน ปี 2563 (รายละเอียดตามหนังสือ    
ที่ กษ 0311.09/022 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) 

  4.2 แผนงานก่อสร้างฝายบ้านพิทักษ์คีรี พร้อมระบบส่งน้ า จัดหาน้ าสนับสนุน     
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ความกว้าง 
10.00 เมตร สูง 1.30 เมตร พร้อมระบบส่งน้ า 3,057 เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 180 ไร่ 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนที่ต าบลปอ เกี่ยวกับปัญหา   
อุทกภัยและภัยแล้ ง  ซึ่ ง ได้บรรจุ เข้าแผนงาน  ปี  2563 (รายละเ อียดตามหนั งสือ                       
ที่ กษ 0311.09/024 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) 

  5. ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพ่ือน าเอกสาร
ไปประกอบการขอเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
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ด้วยกรมทางหลวงชนบท จะด าเนินโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 เส้นทาง คือ ถนนสาย ชร.4029 แยกทางหลวง
หมายเลข 1155 – บ้านผาตั้ง ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในเขต      
ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ อิงฝั่ งขวา และป่าแม่งาว ท้องที่ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น          
จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร  โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ขอส่งเรื่อง
ดังกล่าว เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือน าไป
ประกอบการขอเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อไป (รายละเอียดตามหนังสือ ที่ คค 
0703.12/6881 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561) 

 

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

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
1. .............................................................................................................................. 
2. .............................................................................................................................. 
3. .............................................................................................................................. 

 

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


