ที่ ชร 73105 / ว 026

สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
193 หมู่ 3 ตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น ชร 57310
1 สิงหาคม 2562

เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ ๑ - ๒๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕62
จานวน ๑ ชุด
2. สาเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจาปี 2562
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน ๑ ชุด
4. แบบเสนอกระทู้ถาม/กระทู้ด่วน
จานวน ๑ ชุด
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้กาหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ประจาปี 2562 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
มีกาหนด 15 วัน นั้น
เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นไปตามที่กาหนด จึงขอเชิญสมาชิก
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอทุ ก หมู่ บ้ า น เข้ า ร่ ว มประชุ ม สมั ย สามั ญ ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62
ในวันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.3๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
( นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
งานกิจการสภา สานักปลัด อบต.ปอ
โทร/โทรสาร 053-602742
www.por.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยสามัญ ที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เวลา 09.30 น.
**************************************
เริ่มประชุม

09.30 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1...........................................................................................................................
2............................................................................................................................
3............................................................................................................................
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ
1.............................................................................................................................
2..................................................................................................................................
3..................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 2
2562

รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน

ประธานสภาฯ

- เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2562 โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
1. กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยมี
ข้อความ เป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 92)
2. กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น หรื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามจ าเป็ น รี บ ด่ ว นเพราะเป็ น ภั ย สาธารณะหรื อ
กระทบกระเทือนต่อความสงบหรือศีล ธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือดาเนินโดยทันที ข้อ 93)

-2-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯ ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานสภาฯ

๕.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ (รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เสนอโดย นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
5.3 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี –กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่าย-กรณี ไม่มีหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................

มติที่ประชุม

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

