
 

ที่ ชร ๘๒๕๐๑.๑ / ว๐๑๗                                      ที่ท ำกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
                                                                     ๒๘๒ หมู่ที่ ๗ บ้ำนปำงขอน ต ำบลห้วยชมภู 
                                                  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย ๕๗๐๐๐ 

                    ๑๒  กันยำยน  ๒๕๖๒                       

เรื่อง   นัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยวิสำมัญ สมัยที ่๒ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๒  
 

เรียน   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ม.๑ - ๑๑ / นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑      จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒. ส าเนาบันทึกการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา        จ านวน  ๑  ชุด 
  ๓. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑  จ านวน  ๑  ชุด 
  ๔. ประมาณการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประกอบการพิจารณา        จ านวน  ๑  ชุด 
  ๕. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ        จ านวน  ๑  ชุด 
   ๖. กระทู้ถาม            จ านวน  ๑  ฉบับ 

 

   ตามที่ อ าเภอเมืองเชียงราย ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีห้วงประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มี
ก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๑๖ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอเชิญท่านเข้า
ประชุมสภาองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่ ๑ (วาระที่  ๑ รับหลักการ) 
ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วย
ชมภู (การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี พร้อมทั้งน าเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้มาด้วย) 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ ที่ก ำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

        ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                 สิบตรี 
                                                (พิทยำ  สินธุปัญญำ) 
                           ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู     
        
งำนกิจกำรสภำ  
โทร.โทรสำร ๐-๕๓๙๑-๘๓๘๔ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘-๗๑๗๖-๖๒๖๒ 
 

ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 

 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภ ู
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 256๒ (วาระที่ ๑ รับหลักการ) 

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน  256๒ เวลา ๐๘.๓๐ – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

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

.................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

กำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
1. สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี 256๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหำคม 256๒  
๒. สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี 256๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม 256๒ 

.................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  

……ไม่มี………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

……ไม่มี………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
      ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
....................................................................................................................................... 
๕.๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ 
....................................................................................................................................... 
๕.๓ การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ 
....................................................................................................................................... 

    ๕.๔ เลขานุการสภา อบต. นดัประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ     
    ............................................................................................................................. .......... 
      ๕.๕ ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือตั้งเป็น 
     รำยกำรใหม่ จ ำนวน ๒ รำยกำร ได้แก่  

๑. จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง (ท่อน้ ำพีวีซี) ส ำหรับปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน  
       บ้ำนร่มเย็น หมู่ที่ ๑๑ จ ำนวน 153,614 บำท 

๒. โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะ บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ ๗ จ ำนวน  
      ๒๑๘,๐๐๐ บำท  

     ๕.๖ ขอควำมเห็นชอบกำรแยกหมู่บ้ำน เพ่ือจัดตั้งหมู่บ้ำนใหม่  
   ............................................................................................................................. .......... 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
    ............................................................................................................................. .......... 



 สิบตร ี
         (พิทยา  สินธปุัญญา)                        (นายจตุพล อินตะ๊สงค์)  
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.ห้วยชมภู 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
......................................... 

 
ระเบียบวำระท่ี ๕.๕  ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือตั้งเป็น 
      รำยกำรใหม่ จ ำนวน ๒ รำยกำร ได้แก่  

    ๑. จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง (ท่อน้ ำพีวีซี) ส ำหรับปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน  
      บ้ำนร่มเย็น หมู่ที่ ๑๑ จ ำนวน 153,614 บำท 
  โอนลด 

 
 
 
๒. โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะ บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ ๗ จ ำนวน  

      ๒๑๘,๐๐๐ บำท  
 


