
 

 

 

 

ที่ ชร๘๒๕๐๑.๑/ว๐๓4                                 ที่ท ำกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
                                                                     ๒๘๒ หมู่ที่ ๗ บ้ำนปำงขอน ต ำบลห้วยชมภู 
                                                   อ ำเภอเมือง   จงัหวัดเชียงรำย ๕๗๐๐๐ 

                    ๑๘  ธันวำคม  ๒๕๖๒                      

เรื่อง   นัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

เรียน   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ม.๑ - ๑๑ / นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ระเบียบวำระกำรประชุมสภำฯ             จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๒. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี ๒๕๖๒  จ ำนวน  ๑  ชุด 
    (วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒)   
๓. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะผู้บริหำร                    จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๔. ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น           จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๕. แบบเสนอกระทู้ถำม                                                            จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 

ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น 
  ในกำรนี้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู จึงขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 
ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู (อำคำรส ำนักงำนใหม่) 
(การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี พร้อมทั้งน าเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้มาด้วย) 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ท่ีก ำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

        ขอแสดงควำมนับถือ 
 

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

ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
*********************** 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

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

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  

สมัยวิสามัญที่ 3 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
.................................................................................................................................. 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
……ไม่มี…………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    5.1 นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ขอรายงานผลการ 
                              ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
              ………………………………………………………………………………………………………………  
     5.2 นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ขอรายงานผลการ 
         ติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปี 2562     
              ……………………………………………………………………………………………………………… 
    5.3 นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ขอโอนเงิน 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่  
     จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
   1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง  
    เป็นเงิน 22,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ 
     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
   2. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จ านวน 2 คัน คันละ 84,300 บาท  
     รวมเป็นเงิน 168,600 บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1  
    ส านักงบประมาณ) 
   3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบล จ านวน 331,400 บาท 
     ................................................................. ......................................................................
  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

.......................................................................................................................................  
 สิบตร ี
         (พิทยำ  สินธปุัญญำ)                        (นำยจตุพล อินตะ๊สงค์)  
            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู           เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภ ู
 



 
 

เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.ห้วยชมภู 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 

......................................... 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
     5.3 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งเป็น 
      รายการใหม่ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
   1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง  
    เป็นเงิน 22,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ 
     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
   โอนลด  
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบ ด าเนินการ  
      หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ  
    โครงการ อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
   ตั้งไว้ 250,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 149,952 บาท  
    โอนครั้งนี้ 22,000 บาท คงเหลือหลังโอน 127,952 บาท 
    โอนเพิ่ม  
   แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  
     ประเภท ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน 
       ประมวลผล โอนเพิ่มครั้งนี้ 22,000 บาท  
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
    (ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯและสังคม) 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 
     โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
     1.ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
     ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz  
      และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน 
      หรือ 
      2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
        ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz 
           และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
    - มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
    ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120GB จ านวน1หน่วย 
            - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย 
       กว่า 12 นิ้ว 

       - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
      - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
         - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-    
       T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi(IEEE 802.11b,g,n,ac)และBluetooth 
   ........................................................................................................................ ......... 
 
 



 
 
 
   2. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จ านวน 2 คัน คันละ 84,300 บาท  
     รวมเป็นเงิน 168,600 บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1  
    ส านักงบประมาณ) 
     โอนลด  
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมฯ 
    งบ ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 
     ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลฯ 
    ตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 500,000 บาท โอนครั้งนี1้68,600 บาท  
       คงเหลือหลังโอน 331,400 บาท 
    โอนเพิ่ม  
       แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  
     ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถส่วนกลาง รายการ      
      รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จ านวน 2 คัน โอนครั้งนี้ 168,600 บาท  
      คุณลักษณะพื้นฐาน 
     (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ) 
    - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า 

(1) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่
เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้ 
(2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 

      (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   ........................................................................................................................ ......... 
   3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบล เป็นเงิน 331,400บาท 

โอนลด  
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมฯ 
    งบ ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 
     ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลฯ 
    ตั้งไว้ 500,000บาท คงเหลือก่อนโอน 500,000บาท โอนครั้งนี้ 331,400 บาท  
       คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
    โอนเพิ่ม  
      แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมฯ 
    งบ ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
      เสริมเหล็กภายในต าบล เป็นเงิน 331,400 บาท   
   ........................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 


