
 

 

ที่ ชร ๘๒๕๐๑.๑ / ว๐๐๘                           ที่ท าการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
                                                                      ๒๘๒ หมู่ที่ ๗ บ้านปางขอน ต าบลห้วยชมภู 
                                                    อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ 

                        มิถุนายน  ๒๕๖๒                      

เรื่อง   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

เรียน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ม.๑ - ๑๑ / นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภ ู
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ       จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒. (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    จ านวน  ๑  ชุด 
   ๓. ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน  ๑  ชุด   
  ๔. แบบเสนอกระทู้ถาม                                                             จ านวน  ๑  ฉบับ 

 

   ตามท่ี นายอ าเภอเมืองเชียงราย ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยชมภู และข้อราชการที่ส าคัญต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต าบลห้วยชมภู ตั้งแต่วันที่ 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น 
  ในการนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลห้วยชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่
เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู (อาคารส านักงานใหม่) 
(การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี พร้อมทั้งน าเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้มาด้วย) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

        ขอแสดงความนับถือ 
 

                 สิบตรี 
                                                (พิทยา  สินธุปัญญา) 
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู      
        
 
 
งานกิจการสภา  
โทร.โทรสาร ๐-๕๓๙๑-๘๓๘๔ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘-๗๑๗๖-๖๒๖๒ 
 

ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 256๒ 

วันที่  ๑๔   มิถุนายน 256๒ เวลา 0๘.๓0 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

*********************** 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

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

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
   - การประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลห้ วยชมภู  สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  
     ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

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

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
……ไม่มี………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
……ไม่มี………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    ๕.๑ นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ขอความเห็นชอบ   
    (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)      

.................................................................................................................................. 
   ๕.๒ นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ขอความเห็นชอบ 
    จาก สภา อบต.ห้วยชมภู เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ของส่วนราชการ หรือ องค์กรของ  
    รัฐภายในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓ ทวิ แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ  
    พ.ศ.๒๕๐๗  

.................................................................................................................................. 
๕.๓ นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง   
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม) 
.................................................................................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

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

 สิบตร ี
         (พิทยา  สินธปุัญญา)                        (นายจตุพล อินตะ๊สงค์)  



            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 

 
 

เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.ห้วยชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 
ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือเป็นค่า  

    ออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
   สิ่งก่อสร้าง ส าหรับ โครงการพัฒนาท้องถิ่น งานก่อสร้างต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     
    (พ.ศ.2562 - 2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก่อนด าเนินการจัดท า (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 297,760 บาท 

    โอนลดจาก    
แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิง 

           และหล่อลื่น (หมายเหตุ ตามเอกสารแนบท้าย 1) 
   ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ  100,000  บาท (ข้อบัญญัติฯ 62 หน้าที่ 98)  
  คงเหลือก่อนโอน  459,000 บาท  
  โอนลดครั้งนี้   297,760 บาท  
  คงเหลือหลังโอนลด      161,240 บาท 

 โอนเพิ่ม  
  แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่ 
   เอกชน นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
   ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ  100,000 บาท 

คงเหลือก่อนโอน  100,000 บาท 
  โอนเพิ่มครั้งนี้   161,240 บาท  
  งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 261,240 บาท 

เหตุผล เพ่ือเป็นค่าจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.ห้วยชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
……………………………………………………………………………………………………….. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  แก้ไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.256๑ 

(กรณี เพิ่มเติม) 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างลานจอด
เฮลคิอปเตอร ์

เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับ
จอดเฮลิคอปเตอร ์ขนาดกว้าง 
๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา 
๐.๒ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  
จุดก่อสร้าง 
บริเวณศูนย์การเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านจะนู หมู่ที่ 
๘ บ้านห้วยแก้ว (หย่อมบ้านจะนู) 
ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

๑๐๘,๐๐๐ - - - ลานจอด
เฮลคิอปเตอร์ 
จ านวน 1 แห่ง 

ส าหรับจอดเฮลิคอปเตอร์
ส าหรับพระบรมศานุวงศ์ 
และองคมนตรีที่มาตรวจ
เยี่ยม เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่พ่ีน้องประชาชน
ที่อยู่ห่างไกล  

กองช่าง 
อบต.ห้วย
ชมภู 

 โครงการปรับเกรดขยาย
ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ 

เพื่อปรับเกรด และขยายถนน
ภายในหมู่บ้าน ใหส้ามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย  

ปรับเกรดขยายถนน กว้างเฉลีย่ 
๑ เมตร สูงเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว 
๔๓๐ เมตร  
จุดก่อสร้าง 
หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยแก้ว (หย่อม
บ้านจะนู) ต าบลห้วยชมภู อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

๑๐๐,๐๐๐  - - - ปรับเกรดขยาย
ถนน กว้างเฉลี่ย 
๑ เมตร สูงเฉลี่ย 
๒ เมตร ยาว 
๔๓๐ เมตร  
 

ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

กองช่าง 
อบต.ห้วย
ชมภู 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 



 


