
 
 
 
 ที่ ชร 73105 / ว 013                                                สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
                             193  หมู่ 3 ต าบลปอ 

                   อ าเภอเวียงแก่น ชร 57310 

                                               8  พฤษภาคม  2562  
 

เรื่อง    นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมัยสามัญ ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 

เรียน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ ๑ - ๒๐ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจ าปี 
     พ.ศ. ๒๕62   จ านวน ๑ ชุด 
 2. ส าเนาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   จ านวน 1 ฉบับ 
 3. ส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน ๑ ชุด 
 4. แบบเสนอกระทู้ถาม/กระทู้ด่วน    จ านวน ๑ ชุด 
 

          ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป     
มีก าหนด 15 วัน นั้น 

  เพ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เป็นไปตามที่ก าหนด จึงขอเชิญสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62          
ในวันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม  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 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

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

 

เริ่มประชุม  09.30 นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี 1 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

1............................................................................................................................ ......
2..................................................................................................................................  
3............................................................................................................................ ...... 
 

1.2 เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ 

1..................................................................................................................................  

2............................................................................................................................ ...... 
3.............................................................................................................................. .... 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ท่ี 1/2562  เม่ือวันที่  29 มีนาคม 
2562 

ประธานสภาฯ - เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 1/2562  เมื่อวันที่  
29  มีนาคม 2562  โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

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

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

1. กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยมี
ข้อความ  เป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 92) 

2. กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือ   เหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือ
กระทบกระเทือนต่อความสงบหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือด าเนินโดยทันที ข้อ 93) 
 

 

 

 



 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯ ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

ประธานสภาฯ  5.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณก าหนด (ธันวาคม 
2561)  ดังนี้ 

 - รถยนต์บรรทุกน้ าขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 

   - จุน้ าได้ ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 

   - น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 

   - เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ 

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

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

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

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