
 

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

                   อ าเภอเวียงแก่น ชร 57310 
                                                               6  กมุภาพันธ์ 2563  
 
 

เรื่อง    นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมัยสามัญ ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 

เรียน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ ๑ - ๒๐ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจ าปี 
     พ.ศ. ๒๕63   จ านวน ๑ ชุด 
 2. ส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน ๑ ชุด 
 3. บัญชีใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    จ านวน 1 ฉบับ 

4. บัญชีโครงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    จ านวน 1 ฉบับ 
 5. แบบเสนอกระทู้ถาม/กระทู้ด่วน   จ านวน ๑ ชุด 
 

          ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป     
มีก าหนด 15 วัน นั้น 

  เพ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เป็นไปตามที่ก าหนด  จึงขอเชิญสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63          
ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 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. 2563 

วันพฤหัสบดี ที ่13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

เวลา 09.30 น. 
 

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

 
เริ่มประชุม  09.30 นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี 1 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ        

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

1.2 เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ 

1. แจ้งบัญชีรายการงบประมาณท่ีจะได้รับการจัดสรร ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
 - โครงการชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์ทอง, บ้านทรายทอง, 
บ้านฟ้าไทยงาม, บ้านสันติพัฒนา, บ้านห้วยกุ๊ก, บ้านปอกลาง, บ้านร่มฟ้าผาหม่น 
และบ้านศิลาแดง งบประมาณศูนย์ละ 30,700 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
245,600 บาท 

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเตา หมู่ที่ 4 
–  บ้านห้วยหาน หมู่ 9 (จุดที่ 1) ต าบลปอ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,795 เมตร     
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 8,130,000 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ที่ 4/2562 เม่ือวันที่  13 ธันวาคม  
2562 

ประธานสภาฯ - เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
สมัยสามัญ ที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  โดยจัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม    ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

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

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

1. กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยมี
ข้อความ  เป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 92) 
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2. กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือ   เหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือ
กระทบกระเทือนต่อความสงบหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือด าเนินโดยทันที ข้อ 93) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯ ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

ประธานสภาฯ 5.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2563 

 5.2 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2564) 

 5.3 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม   
(ครั้งที่ 2) 

5.4 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ รายละเอียดแนบท้าย 

 5.5 ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายละเอียดแนบท้าย 

 5.6 ขอความเห็นชอบการส่งมอบงานโครงการฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ า ต าบล
ปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

  ด้วยส านักงานชลประทานที่ 2 ได้ด าเนินการก่อสร้างโครงการฝายห้วยปอ        
พร้อมระบบส่งน้ า ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นภารกิจที่กรม
ชลประทานรับผิดชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัดนี้การก่อสร้างโครงการฝาย
ห้วยปอ พร้อมระบบส่งน้ า ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และขอส่งมอบงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการ
กระจายอ านาจในการปกครองตนเอง ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เป็นผู้รับมอบจะได้สามารถ
ดูแลรักษาภารกิจดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นสืบไป 

  โดยโครงการฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ า มีการค้ าประกันความช ารุด 1 ปี 
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ครบก าหนดคืนค้ าประกันสัญญา 
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 หากเกิดความช ารุดบกพร่องของงานจ้างก่อสร้างใน
ระยะเวลาของการประกันความช ารุดบกพร่อง หน่วยงานที่รับมอบงานจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการแจ้งผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันที 

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

 

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


