๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจาปีพ.ศ. ๒๕60
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เริ่มประชุมเวลา
ผู้เข้าประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑0
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
16
17
18
19
20
21
22
23

๐๙.๓๐ นาฬิกา

ชื่อ-สกุล
นายสายัณห์ ย่องเส้ง
นายเอกภพ
จตุโชคอุดม
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
นายคา
วงศ์ผา
นายคาจันทร์ ธิวงศ์
นายวุฒิชัย
อุสาใจ
นายวิชัย
แสงงาม
นายคาปัน
แสงงาม
นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
นายอภิรักษ์
แซ่ฟุ้ง
นางมริวรรณ์ ถาวงศ์
นายเกียรติกุล พิชัย
นางหมาย
แสงงาม
นายสมชาย
วงศ์นภาไพศาล
นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
นายชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
นายอาผ่า
มาเยอะ
นายสุรชัย
มาเยอะ
นายวิชัย
แซ่โซ่ง
นายยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
นายยุทธภูมิ
เกษตรโสภาพันธ์
นายสมชาย
แซ่ย่าง
นายกิตติ
ครรลองหรรษา

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต.ม.๗ (เลขานุการฯ)
ส.อบต.ม.๑
ส.อบต.ม.๑
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๓
ส.อบต.ม.๔
ส.อบต.ม.๔
ส.อบต.ม.๕
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.๗
ส.อบต.ม.๘
ส.อบต.ม.๙
ส.อบต.ม.๑๐
ส.อบต.ม.๑๐
ส.อบต.ม.๑๑
ส.อบต.ม.๑๑
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๓
ส.อบต.ม.๑๓

ลงชื่อเข้าประชุม
เอกภพ
จตุโชคอุดม
นรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
คา
วงศ์ผา
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
คาปัน
แสงงาม
สิทธิพงษ์
แซ่ฟุ้ง
อภิรักษ์
แซ่ฟุ้ง
มริวรรณ์
ถาวงศ์
เกียรติกุล พิชัย
หมาย
แสงงาม
พงษ์ศักดิ์
ธนาวุฒิชัย
ชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
อาผ่า
มาเยอะ
สุรชัย
มาเยอะ
วิชัย
แซ่โซ่ง
ยุทธนา ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
สมชาย
แซ่ย่าง
กิตติ
ครรลองหรรษา

หมายเหตุ

๒

ที่
๒4
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อ-สกุล
นายอภิสิทธิ์
รายเรียงศรีอรัญ
นายชาย
แซ่ซ้ง
นายชาญชัย
ย่างวรกุล
นายสุพจน์
เกษตรสุขถาวร
นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวนั
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
นายธิติพงศ์
กวินดารกา
นายสิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
นายเลาจัว
แซ่ว้า

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายสายัณห์
ย่องเส้ง
2.นายคาจันทร์
ธิวงศ์
3.นายสมชาย
วงศ์นภาไพศาล
4.นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวัน
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายแสน
ลือชา
๒ นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล
๓ นายธนวัฒน์
อุสาใจ
๔ นายศิริโรจน์
หมั่นพัฒนาการ
5 นายประหยัด
ลือชา
6 นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
7 จ่าสิบเอกอานวย เมืองอินทร์
8 นางวิลาวัลย์
โนระ
9 นายณัฐสิทธิ์
กันยะ
10 นางมนธิชา
ลือชา

ตาแหน่ง
ส.อบต.ม.๑๔
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑๗
ส.อบต.ม.๑๘
ส.อบต.ม.๑๘
ส.อบต.ม.๑๙
ส.อบต.ม.๒๐

ลงชื่อเข้าประชุม
หมายเหตุ
อภิสิทธิ์
รายเรียงศรีอรัญ
ชาย
แซ่ซ้ง
ชาญชัย
ย่างวรกุล
สุพจน์
เกษตรสุขถาวร
ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
พจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ธิติพงศ์
กวินดารกา
สิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี
เลาจัว
แซ่ว้า

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 17
ตาแหน่ง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
รองปลัดอบต.ปอ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อเข้าประชุม
แสน
ลือชา
ศิริโรจน์
หมั่นพัฒนาการ
ประหยัด
ลือชา
กรรณิการ์ ชัยวงศ์
อานวย
เมืองอินทร์
วิลาวัลย์
โนระ
ณัฐสิทธิ์
กันยะ
มนธิชา
ลือชา

หมายเหตุ

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓6 คน
-ผู้มาประชุม
32 คน
ผู้ขาดประชุม 4 คน
-ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน
รวมทั้งสิ้น 42 คน
เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา นายสายัณห์ ย่องเส้ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรียกให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ เข้าประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

๓

ระเบียบวาระที่ ๑
นายสายัณห์ ย่องเส้ง
ประธานสภาฯ

:

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้เปิดการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ประจาปี ๒๕60 ในวันที่ 7 สิงหาคม
2560 มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท ดาเนินการนับองค์
ประชุมแล้วดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีทั้งหมด ๓6 คน มาประชุม 32
คน ขาดประชุม 4 คน
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวาระเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบมีดังนี้
1.ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยประดับธงชาติไทย ไว้กับบ้านเรือน/หน่วยงานราชการโดยใน
รัชกาลที่ 10 ได้มีการตราพระราชบัญญัติธงไตรรงค์ กาหนดวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี
เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย
2.รับบาลไทยกาหนดกิจกนนมการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีการรณรงค์ให้ประชาชน/
หน่วยงานในพื้นที่ตาบลปอ รณรงค์การงดดื่มสุราแล้วขับเพื่อลดอุบัติเหตุ
3.พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา มีการกาหนดกิจกรรมที่ใช้เครื่องเสียง ให้ดาเนินการ
ขออนุญาตเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่ หากออกนอกพื้นที่ให้ขออนุญาต
ที่ว่าการอาเภอ โดยมีการควบคุมดูแลความปลอดภัยทางถนนและความสงบเรียบร้อ ย
ภายในงาน
4.วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ได้กาหนดเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก หน่วยงานราชการ
ในอาเภอเวีย งแก่น ตารวจตระเวนชายแดน,ทหารพราน ,ตารวจน้า ร่ว มมือกั นในการ
ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน
5.ทีว่ ่าการอาเภอเวียงแก่น ได้มีการหารือการคัดเลือกดอกไม้เป็ นดอกไม้ประจาอาเภอเวียง
แก่น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เสนอชื่อดอกไม้ซากุระ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์
ประจาอาเภอเวียงแก่น
6.การเสนอโครงการที่เกินศักยภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้นั้น ได้เสนอต่อ
ที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น เพื่อนาเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย
7.จังหวัดเชียรงาย ได้สั่งการมายังหน่วยงายราชการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ปลูกสัปปะรดแล้วราคาตกต่า ด้วยการอุดหนุนสั่งซื้อสัปปะรดของเกษตรกร
8.การก าหนดกิ จ กรรมส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ ปี 2560 ในระหว่ า งวั น ที่ 30-31
ธันวาคม -2 มกราคม 2561
สาหรับวาระที่ 1 ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้

นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ

ระเบียบวาระที่ ๒
: รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : แจ้งได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมที่ผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงาน
เลขานุการฯ
การประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอทุกท่านพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว
นายสายัณห์ ย่องเส้ง
ประธานสภาฯ

:

สอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือแก้ไขหรือไม่ ไม่มีผู้ใดยกมือ จึงขอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม

๔

มติที่ประชุม :

รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 /๒๕60 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ด้วยมติเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓
นายสายัณห์ ย่องเส้ง
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔
ที่ประชุม :

:
:

:

กระทู้ถาม
๑.กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี
ข้อความเป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒)
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตอบกระทู้
-ไม่มี
๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบ
ชี้แจงหรือดาเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ :
นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
ในวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ให้ความเห็นชอบ มีจานวน
8 หัวข้อ โดยหัวข้อที่ 5.5 ขอความเห็นชอบขอตั้งหมู่บ้านใหม่ แยกจากหมู่บ้านดอน หมู่ 3
เป็นหมู่บ้านเจดีย์ทอง จึงขอเชิญผู้ใหญ่บ้านชี้แจง

นายวราวุธ อุสาใจ :
ผู้ใหญ่บ้านดอน หมู่ 3

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เนื่องด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านดอน หมู่ 3
ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้มีการประชุมประจาเดือนมิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 11 เดือนมิถุนายน 2560 ในวาระการประชุมได้นาเรื่องการแยกหมูบ้าน บ้าน
เจดีย์ทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวาร ขอแยกจากหมู่บ้านดอน หมู่ 3 ตาบลปอ มาจัดตั้งหมู่บ้าน
ใหม่ ที่มีจานวนครัวเรือน 125 ครัวเรือน มีประชากรจานวน 650 คน แยกเป็นชาย 333
คนและ เป็นหญิง317 คน อีกทั้งมีความแตกต่างกันทั้งด้านวัฒนธรรม ภาษาที่ใช้สื่อสาร
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีความลาบากในการปกครองอย่างทั่วถึงและเป็นความต้องการ
ของราษฎรบ้านเจดีย์ทอง ดังนั้นเพื่อให้การปกครองของบ้านดอนและบ้านเจดีย์ทอง เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้าน จึงขอมติ
เห็นชอบในการแยกหมู่บ้าน เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2560 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิ จารณา
เห็นชอบต่อไป

นายสายัณห์ ย่องเส้ง
ประธานสภาฯ

:

ในเรื่องขอความเห็นชอบในการแยกหมู่บ้านใหม่จากหมู่บ้านบ้านดอน และจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
เป็นหมู่บ้านเจดีย์ทองที่ประชุมมีข้อสงสัย หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นได้

๕

นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ปอ ม.3

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ผู้ใหญ่บ้านดอน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขอ
แยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านดอน หมู่ 3 นั้น กระผม นายคาปัน แสงงาม ได้ เป็นคณะกรรมการ
ของหมู่บ้ านดอน ได้เข้าร่ว มประชุมประจาเดือนในครั้งนั้นด้วย ขอชี้แจงข้อมูลว่าทาง
หมู่บ้านดอนและหมู่บ้านเจดีย์ทอง ได้มีการแบ่งอาณาเขตของหมู่บ้านแล้ว คือตั้งแต่เส้นทาง
ขึ้น องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลปอ เป็น อาณาเขตของหมู่ บ้ านเจดีย์ ท อง แต่ย กเว้ นที่ ตั้ ง
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ยังขึ้น ณ ที่ตั้งของหมู่บ้านดอน หมู่ 3 ตาบลปอ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนท่านประธานสภา ฯและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วม
รองประธานสภา ฯ
ประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านผู้ใหญ่บ้านดอน หมู่ 3 ได้ขอความเห็นชอบในการแยกหมู่บ้าน
เพื่ อ จั ด ตั้ ง หมู่ บ้ า นใหม่ เ ป็ น บ้ า นเจดี ย์ ท อง เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ที่กาหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้านไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2539 คือเป็นชุมชนหนาแน่นมีราษฎรไม่น้อยกว่า 1,200 คน หรือมี
จานวนบ้านไม่น้อยกว่า 240 ครัวเรือน , มีระยะทางห่างจากหมู่บ้านเดิม ,หมู่บ้านใหม่ที่
แยกแล้ ว มีจ านวนครัว เรือนจานวนมาก และในข้อสุ ด ท้ายต้องได้ รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการประจาอาเภอ ซึ่งในการขอความเห็นชอบจากส่วนราชการประจาอาเภอ
เวียงแก่น ทางหมู่บ้านต้องประสานงานขอความเห็นชอบจากที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น ต่อไป
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
ผู้ใหญ่บ้านดอนและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลและ
ความจาเป็ นในการขอแยกหมู่บ้าน ทั้งในด้านการมีจานวนประชากรแน่นหนา มีความ
แตกต่างทางประเพณีวัฒนธรรม และทั้งสองหมู่บ้านควรที่การกาหนดแนวเขตแบ่งหมู่บ้าน
ตามเส้นทางหลวง 1155 ไว้ให้เรียบร้อย เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นี้ จึงขอความเห็นจากที่ประชุมในเรื่องการขอความเห็นชอบ
ขอจัดตัง้ แยกหมู่บ้านใหม่ แยกจากหมู่บ้านดอน หมู่ 3 เป็นหมู่บ้านเจดีย์ทอง

มติที่ประชุมสภา ฯ

นายสายัญห์ ย่องเส้ง:
ประธานสภาฯ

:

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งแยกหมู่บ้านใหม่ แยกจาก
หมู่บ้านดอน หมู่ 3 เป็นหมู่บ้านเจดีย์ทอง
5.7 ญัตติขอความเห็นชอบเปิดสนามไก่ชน ของหมู่บ้านปางหัด หมู่ 2
5.7 ญัตติขอความเห็นชอบเปิดสนามไก่ชน ของหมู่บ้านปางหัด หมู่ 2 ขอเชิญ
นายกองทัน เตชคุณานนท์ ชี้แจงต่อที่ประชุม

๖

นายศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านกระผมนายศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล ผู้ใหญ่บ้าน
ปางหัด หมู่ 2 ขอเป็นตัวแทนของนายกองทัน เตชคุณานนท์ เพื่อชี้แจงเรื่องขอความ
เห็นชอบเปิดสนามชนไก่ ของหมู่บ้านปางหัด หมู่ 2 สืบเนื่องจากกระผม ได้มีโอกาสไปเจอ
การเปิ ดสนามชนไก่ของ บ้านน้าม้า อาเภอเชียงของ ซึ่ง เป็นการเปิดสนามชนไก่อย่า ง
ถูกต้อง จึงมีความประสงค์ในการเปิดสนามไก่ชน ในหมู่บ้านปางหัดหมู่ 2 อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน จึงได้มีการประสานงานติดต่อกับที่ว่าการอาเภอ
เวียงแก่น และส านักงานปศุสั ตว์อาเภอเวียงแก่น เพื่อขออนุญาตเปิดสนามชนไก่ อย่าง
ถูกต้อง และทางปศุสัตว์อาเภอวียงแก่นได้ออกหนังสือรับรองสนามชนไก่ เพื่อดาเนินการ
แจ้งมายังสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อขอความเห็นชอบเปิดสนามไก่ชน ต่อไป
นายสายัญห์ ย่องเส้ง:
ประธานสภาฯ

ในญัตติขอความเห็นชอบเปิดสนามไก่ชน ของหมู่บ้านปางหัด หมู่ 2 ขอเชิญท่านรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลปอและหัวหน้าสานักปลัด และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด
ของการขอเปิดสนามไก่ชน และผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขออนุญาตชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ.
2552 มีขั้นตอนการปฎิบัติในการขออนุญาตเปิดสนามไก่ชนดังนี้
1.ผู้ขออนุญาตเปิดสนามไก่ชน ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบขออนุญาต ในที่นี้คือ
นายอาเภอเพื่อเสนอต่อผู้มีอานาจออกใบอนุญาต คือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
2. สถานที่เล่นการพนัน จะต้องมีการยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานก่อนการก่อสร้าง หรือ
ดัดแปลงสถานที่ อาคารที่ใช้เป็นสนามไก่ชน
3.ผู้ มี อ านาจได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ หนึ่ ง คณะจ านวน 7 คนประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจาก
หน่วยงานราชการจานวน 4 คน โดยแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารในพื้นที่ที่ขออนุญาตและในภาคประชาชนจานวน 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่
กลั่นกรองและเสนอความเห็นให้ผู้มีอานาจสั่งอนุมัติใช้ประกอบดุล ยพินิจในการพิจารณา
อนุมัติให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ให้ผู้มีอานาจสั่งอนุมัติใช้ดุลยพินิจพิจารณาด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม โดยคานึงถึงเรื่อง
1.อาคารสถานที่ที่จะขออนุญาตต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร
2.จานวนสถานที่จะขออนุญาตในแต่ละพื้นที่จะต้องมีจานวนไม่มากเกินไป
3.การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ชนเพื่อจาหน่ายสร้างรายได้
4.การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
5.วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ท้องถิ่น และ
6.ต้องไม่อยู่ใกล้เคียงศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาลหรือสถานที่พักฟื้นในระยะ
ที่อาจก่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการ การรักษาพยาบาล
หรือการพักฟื้น
จากระเบียบดังกล่าวเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ในการตรวจสอบ
โครงสร้างการของอาคารสถานที่ก่อสร้างหรือการดัดแปลงอาคารที่ใช้เป็นสนามไก่ชน
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอานาจในการอนุญาตให้เปิดสนามไก่ชนได้

๗

จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้อานวยการกองช่าง
จังหวัดเชียงรายมีการประกาศผังเมืองเชียงรายแบบรวม มีความหมายคือในพื้นที่จังหวัด
เชียงรายจะต้องใช้ระเบียบควบคุมอาคารเหมือนกัน และมีการอนุญาตเพื่อก่อสร้างอาคาร
เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น หากมีความประสงค์ต้องการขออนุญาตอื่นๆ ให้ดาเนินการขออนุญาต
เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะพื้นที่
นายศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เนื่องจากในจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้ งสนาม
ไก่ชนหลายแห่ง ซึ่งมีทั้งขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและแบบดาเนินการเปิดสนามเอง
ซึง่ ทางนายกองทัน เตชะคุณานนท์ มีความประสงค์ต้องการแจ้งต่อที่ประชุมสภาให้รับทราบ
ว่าจะมีการเปิดสนามไก่ชนในพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการชาระภาษีให้กับ
หน่วยงานในพื้นที่ จึงเรียนมายังสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อขอมติจากสภา และ
นาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ไปยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย ต่อไป
นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายและอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสนามไก่ชน ให้กับท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จานวน 3 ข้อ เพื่อเป็นความรู้และข้อมูลพื้นฐานใน
การประกอบการพิจารณา ดังนี้
ข้อ 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ.2552 มีการ
กาหนดว่าผู้ขออนุญาตต้องยื่นคาร้องขอขออนุญาตตามแบบ พ.น.๑ พร้อมเอกสาร ณ ที่ว่า
การอาเภอในพื้นที่นั้นและต้องมีการผ่านการประชุมประชาคมในระดับหมู่ บ้าน ระดับตาบล
เพื่อลงประชามติความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาแยกแยะถึงผลกระทบจากการเปิดสนาม
ไก่ชน มีผลดี มีผลเสีย ต่อชุมชนอย่างไร
ข้อ 2.อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552 มาตรา ๒๓ ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย สภาตาบลอาจ ดาเนินกิจการภายในตาบล ดังนี้
(๑) จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน
และที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) คุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจาเป็นและสมควร

๘

มาตรา 68 ภายใต้การบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) ใหมีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัด มูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๗) คุม้ ครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๘) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร
ตามที่กล่าวมาเห็นได้ว่ากฎหมายได้กาหนดอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
อย่างชัดเจน จึงขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นาไปพิจารณาว่าการเปิด
สนามไก่ชน เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่และอยู่ในขอบเขตข้อ
ใด
ข้อ 3. ในการพิจารณาอนุญาตการเปิดสนามไก่ชน เป็นอานาจของที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น
ที่ต้องรับคาร้องขอพร้อมเอกสารของผู้ขออนุญาต ดาเนินการพิจารณาตามอานาจหน้าที่
โดยมีอานาจหน้าที่พิจารณาถึงความจาเป็นและผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลดี ผลเสียหลังจากมี
การอนุญาตเปิดสนามไก่ชนในพื้นที่
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอให้ทางสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ พิจารณาด้วยว่าเห็นควรหรือไม่เห็นควร
รองประธานสภา ฯ
นายสุพจน์ เกษรตสุขถาวร : ขอให้ทางสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ พิจารณาด้วยความรอบคอบเนื่องด้วยการ
ส.อบต.ม.16
พิจารณาเห็นควรหรือเห็นชอบ อาจก่อเกิดผลกระทบ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในระยะยาว
นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ม.3

ตามที่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจงถึงอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นอานาจหน้าที่ของที่ว่าการอาเภอ และจังหวัดเชียงราย
ขอให้ทางสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ พิจารณาตามข้อเท็จจริงตามกฎหมายและ
ระเบียบดังกล่าว

นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นี้ จึงขอความเห็นจากที่ประชุมในเรื่องการขอความเห็นชอบ
เปิดสนามไก่ชน หมู่ 2 บ้านปางหัด เป็นการรับทราบการเปิดสนามไก่ชน บ้านปางหัด หมู่ 2

มติที่ประชุมสภา ฯ

:

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอไม่พิจารณาเพื่อให้ความเห็นในญัตตินี้

๙

นายสายัญห์ ย่องเส้ง:
ประธานสภาฯ

5.5 ญัตติขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างฝายห้วยปอและลาเหมืองคอนกรีต
นาทุ่งหลวง ของบ้านปอกลาง หมู่ 5 ที่ดาเนินการโดยชลประทานจังหวัดเชียงราย
( ผู้ใหญ่บ้านปอกลาง )
ในญัตติขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างฝายห้วยปอและลาเหมืองคอนกรีตนาทุ่งหลวง
ของบ้านปอกลาง หมู่ 5 ที่ดาเนินการโดยชลประทานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญ ผู้ใหญ่บ้าน
ปอกลาง ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายไทยรัตน์ ลือชา :
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายไทยรัตน์ ลือชา ผู้ใหญ่บ้าน
ปอกลาง หมู่ 5 ขอชี้แจงเรื่องขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างฝายห้วยปอและลาเหมือง
คอนกรีตนาทุ่งหลวงของบ้านปอกลาง หมู่ 5 เดิมมีการสร้างฝายห้วยปอ หมู่ 5 เพื่อใช้เป็น
แหล่ ง กั้ น น้ าเพื่ อ ใช้ ใ นการเกษตรในพื้ น ที่ ก่ อ เกิ ด ประโยชน์ กั บ เกษตรหมู่ บ้ า นปอกลาง
หมู่บ้านดอน และหมู่บ้านโล๊ะ ตาบลท่าข้าม ซึ่งมีอายุการใช้งานกว่า 20 ปี จึงก่อเกิดความ
ชารุดทรุดโทรม จึงได้ขอเสนอโครงการไปยังชลประทานจังหวัดเชียงรายเพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างฝายห้วยปอ มีเนื้องาน กว้าง 16 เมตร สูง 2 เมตร และการก่อสร้างลาเหมืองมี
ความยาว 1,200 เมตร ต่อมาหมู่บ้านปอกลางมีการประชุมประจาเดือนมิถุนายน 2560
ประชาชนมีการประชาคม ให้ทาหนังสือเสนอมายังสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
อนุมัติเห็นชอบ จะได้ดาเนินการยื่นต่อชลประทานจังหวัดเชียงราย

นายสายัญห์ ย่องเส้ง:
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีข้อสงสัย สอบถามหรือข้อเสนอแนะอย่างไร
สอบถามได้

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ส.อบต.ม.9
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ผู้ใหญ่บ้านได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อม
เอกสารที่แนบมาพร้อม มีความชัดเจน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาดังกล่าว
นายวุฒิชัย อุสาใจ:
ส.อบต.ม.2

ขอสอบถามในการขอความเห็นชอบก่อสร้างฝายห้วยปอและลาเหมืองนี้ มีการสอบถาม
ความต้องการหรือความเห็นชอบของหมู่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่อย่างไร

นายไทยรัตน์ ลือชา :
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5

ในการดาเนินการเพื่อขอความเห็นชอบในการก่อสร้า งฝายห้วยปอและลาเหมืองนี้ ซึ่งเป็น
การสร้างฝายและลาเหมืองทดแทนฝายเดิมที่มีความชารุดเสียหาย และตั้งอยู่ในพื้นที่เดิม
มีปริมาณงานความกว้างความยาวเท่าเดิม แต่มีการเพิ่มความลึกของตัวลาเหมือง ที่เป็นการ
สร้างด้วยคอนกรีตแบบตัวยู เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน สามารถ
นาส่งน้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ให้กับ 3 หมู่บ้านได้ดีกว่า ซึ่งทั้ง 3 หมู่ บ้านมีความเห็นชอบ
เนื่องจากได้รับประโยชน์มากว่าเสียประโยชน์

นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

ในการขอความเห็นชอบในการก่อสร้างฝายห้วยปอและลาเหมือ งนี้ เป็นโครงการที่จะต้อง
ก่อสร้างในปี 2561 ทางหมู่บ้านปอกลาง จึงขอความเห็นชอบ เพื่อก่อสร้างฝายและลา
เหมืองให้มีความแข็งแรงทดแทนฝายเดิมที่เสียหาย

๑๐

นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นี้ จึงขอความเห็นจากที่ประชุมพิจารณาในเรื่องการขอ
โครงการก่อสร้างฝายห้วยปอและลาเหมืองคอนกรีตนาทุ่งหลวงของบ้านปอกลาง หมู่ 5

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีมติให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างฝายห้วย
ปอและลาเหมืองคอนกรีตนาทุ่งหลวงของบ้านปอกลาง หมู่ 5

:

นายสายัญห์ ย่องเส้ง:
ประธานสภา

5.1 ญัตติขอความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ครั้งที่
1/2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ ,ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ในญั ต ติ ข อความเห็ น ชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ.2560 ครั้ ง ที่
1/2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ ,ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ชี้แจง

นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

ในญัตติขอความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ครั้งที่
1/2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ ,ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอมอบหมายให้หัวหน้าสานักปลัด
ชี้แจง

นางสาวกรรณิการ์ชัยวงศ์:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขออนุญาตชี้แจงรายการเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 และการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในการประชุมสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 ดังนี้
รายการที่ 1 ตั้งรายการใหม่ จานวน 2 รายการ รวม 150,000 บาท
1.แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ อื่น โครงการจัดกาที่ทิ้งขยะอันตราย
จานวน 20 ชุด วงเงิน 100,000 บาท
เหตุผลและความจาเป็น เพื่อจัดซื้อจัดหาหรือจ้างทาที่ทิ้งขยะ จานวน 20 ชุด นาไปวาง
ไว้ในหมู่บ้าน และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือ ดร้อนของ
ประชาชนในเรื่องของการกาจัดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
2.แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวด
รายจ่ า ยค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทรายจ่ า ย ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค
โครงการก่อสร้างที่รวบรวมขยะอันตราย จานวน 1 แห่ง วงเงิน 50,000 บาท
เหตุผลและความจาเป็น เพื่อก่อสร้างสถานที่รวบรวมขยะที่เป็นอันตราย จานวน 1
แห่ง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนใน
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและที่รวบรวมขยะอันตราย
รายการที่ 2 รายการโอนลด 1 รายการ ดังนี้ รวม 150,000 บาท
1.แผนงานบริ ห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานทั่ว ไป งบบุคลากร หมวดรายจ่า ย
เงินเดือน ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน โครงการ/รายการเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตาบลสังกัดสานักปลัด ตั้งไว้ 3,856,896.- บาท โอนลด 150,000 บาท

๑๑

โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ละแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 2และ3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การ
โอนงบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภัณ ฑ์ ที่ ดิน และสิ่ งก่ อ สร้ าง ที่ ท าให้ ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภา จึงขอชี้แจงดังกล่าว
นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงเหตุความจาเป็นในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายให้
ทางท่ า นสมาชิ ก สภารั บ ทราบแล้ ว นั้ น จึ ง ขอให้ ท างสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ
พิจ ารณาและขอมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕60 ครั้งที่ 4/2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6/2560 วงเงิน 150,000 บาท

:

5.8 ญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 ปี2560 ( จัดซื้อเครื่องปั้มน้า
จานวน 2เครื่อง )
ในญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2560 ( จัดซื้อเครื่องปั้มน้า
จานวน 2เครื่อง ) ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจง

นายสายัญห์ ย่องเส้ง:
ประธานสภา
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

ในญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2560 ( จัดซื้อเครื่องปั้มน้า จานวน
2 เครื่อง ) ขอมอบหมายให้หัวหน้ากองช่าง ชี้แจง

จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้อานวยการกองช่าง
ญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2560 ( จัดซื้อเครื่องปั้มน้า จานวน 2เครื่อง )
ขอยกเลิก เนื่องจากแบบคุณลักษณะของเครื่องปั้มน้ายังไม่ชัดเจน จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

:

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ รับทราบการยกเลิกการขอความเห็นชอบแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณพ.ศ.2560 แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2560 ( จัดซื้อเครื่องปั้มน้า จานวน 2เครื่อง )
5.2 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561

นายสายัญห์ ย่องเส้ง:
ประธานสภา

ในญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564)เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561 ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงครับ
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นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

ในญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564)เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561 ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง

นายณัฐสิทธิ์ กันยะ :
นักทรัพยากรกรบุคคล

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เนื่องด้วยจ่าสิบเอกไพรสัณฑ์ ยาละ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ติดภารกิจไปราชการ
กระผมนายณัฐสิทธิ์ กันยะ นักทรัพยากรกรบุคคล รักษาราชการแทนนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ขออนุญาตชี้แจงในญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561 ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้
อนุ มั ติ แ ละประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2561-2564) ไปแล้ ว และพร้ อ มจะ
ดาเนินการพิจารณาคัดเลื อกแผนงาน/โครงการ ไปจัดทาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ว น
ตาบลปอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบปัญหาและตามต้องการของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติมซึ่งมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564 )
จึ ง ได้ ป ฏิบั ติ ต ามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทาแผนพัฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.2548 และแก้ ไ ขเพิ่ม เติม ถึ ง ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 4
โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่ ง มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเป็ น แผน
ก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
ข้ อ 22 ( เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้อ งถิ่นได้ องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงได้จัดทาแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการ นาไปสู่ การ
ปฏิบัติที่แท้จริงโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเชียน+6 และGMS
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
ม.6
2 โครงการต่อเติม
อาคารสานักงาน
อบต.

3 โครงการปรับปรุง
อาคารสานักงาน
อบตและห้องน้า.

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมที่สะดวกรวดเร็ว
และมาตรฐานในการได้
สัญจรไปมา
เพื่ออานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของบริหาร,
เจ้าหน้าที่และประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
เพื่ออานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของบริหาร
,เจ้าหน้ที่และประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

ปี2561

งบประมาณ (บาท)
ปี2562 ปี2563 ปี2564

400,000

-

-

-

ต่อเติมอาคาร
สานักงาน อบต.

200,000

-

-

-

ต่อเติมอาคาร
สานักงานและ
ห้องน้า อบต.

100,000

-

-

-
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7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อบูรณา
การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ( 2561-2564) มี
การปฏิบัติแบบบูรณาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดเวที
ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อบูรณา
การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อแลกเปลีย่ น
เรียนรู้

งบประมาณ (บาท)
ปี 2561 ปี2562 ปี2563
30,000

-

-

ปี
2564
-

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
3.1 แผนการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 โครงการศึกษาเพื่อ 1.เพื่อให้การแก้ปญ
ั หาการ นักเรียนประถม
ต่อต้านการใช้ยาเสพ แพร่ระบาดยาเสพติดใน ศึกษาชั้นปีที่ 5
ติดในเด็กนักเรียนใน เขตพื้นที่ ตาบลปอ
รร.ละ 1 ห้อง
พื้นที่ตาบลปอ
2.เพื่อควบคุมการขยายตัว - รร.ปอวิทยา
และลดการแพร่ระบาด
-รร.บ้านทรายทอง
ของยาเสพติดในโรงเรียน -รร.บ้านผาแล
และชุมชน
3.เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ทักษะในการหลีกเลี่ยง
และปฎิเสธการใช้ยาเสพ
ติด และความรุนแรง

งบประมาณ (บาท)
ปี 2561 ปี2562 ปี2563
11,700

-

-

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
3.1 แผนการรักษาความสงบภายใน

ปี
2564
-
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เป้าหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 โครงการศึกษาเพื่อ 1.เพื่อให้การแก้ปญ
ั หาการ นักเรียนประถม
ต่อต้านการใช้ยาเสพ แพร่ระบาดยาเสพติดใน ศึกษาชั้นปีที่ 5
ติดในเด็กนักเรียนใน เขตพื้นที่ ตาบลปอ
รร.ละ 1 ห้อง
พื้นที่ตาบลปอ
2.เพื่อควบคุมการขยายตัว - รร.ปอวิทยา
และลดการแพร่ระบาด
-รร.บ้านทรายทอง
ของยาเสพติดในโรงเรียน -รร.บ้านผาแล
และชุมชน
3.เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ทักษะในการหลีกเลี่ยง
และปฎิเสธการใช้ยาเสพ
ติด และความรุนแรง

งบประมาณ (บาท)
ปี 2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564
11,700

-

-

-

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนา
การศึกษาและสาธารณสุข
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ
6.1.แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการผ่าตัดทาหมัน
เพื่อลดจานวนสุนัข
และแมวเป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัข
ในสุนัขและแมวไม่มี
เจ้าของในพื้นที่อาเภอ
เวียงแก่น

วัตถุประสงค์
-เพื่อลดจานวนสัตว์
พาหะนาโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่
-ประชาชนชาวเวียงแก่น
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
พื้นที่ตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น

งบประมาณ (บาท)
ปี 2561 ปี2562 ปี2563
3,000

-

-

ปี
2564
-

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีจานวน 10 รายการ ดังนี้
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เป้าหมายคือ หลังคารถบรรทุก
ขนาด 1 ตัน หลังคาอลูมิเนียม เป็นโครงหลังคาเหล็ก คลุมตัวอลูมิเนียม มีผ้าใบคลุม
ด้านข้าง มีที่นั่งสองแถว งบประมาณ 16,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานปลัด
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์วัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติราชการของ อบต. เป้าหมายคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ 30,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง
3. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท สานักงาน วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

๑๕

ราชการของ อบต. เป้าหมายคือ โต๊ะทางานอเนกประสงค์ จานวน 19 ตัว
งบประมาณ 66,500 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา(ศพด.)
4. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทสานักงาน วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. เป้าหมายคือ เก้าอี้ทางาน จานวน 19 ตัว ตัว งบประมาณ
47,500บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา(ศพด.)
5. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทสานักงาน วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. เป้าหมายคือ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ตัว งบประมาณ
14,000บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา(ศพด.)
6. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท สานักงาน วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. เป้าหมายคือ เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จานวน 4 ตัว งบประมาณ
10,000บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา(ศพด.)
7. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของ อบต. เป้าหมายคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 5 เครื่องงบประมาณ 80,000บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา
8. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เป้าหมายคือ วิทยุโทรโขง แบบใส่ถ่าน มีไมค์อิสระ
จานวน 2 ตัวงบประมาณ 5,000 บาทหน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา
9. แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เป้าหมายล้อวัดระยะทางแบบ
ดิจิตอล จานวน 1 ตัวงบประมาณ 5,000 บาทหน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
10.แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เป้าหมายกล้องระดับ จานวน 1 ตัว
ขนาดกาลังขยาย 30 เท่างบประมาณ 34,000 บาทหน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
นางสาวกรรณิการ์ชัยวงศ์:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ว่าในญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561- 2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561 เป็นการเพิ่มเติมแผนงานหรือ
โครงการที่คาดว่าจะนามาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชน หากมีการพิจารณาเห็นชอบนามาจัดเป็นแผนงาน
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทางงานนโยบายและ
แผนจะดาเนินการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาในครั้งต่อไป

นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

ขอทีป่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ.2561

:

๑๖

นายสายัญห์ ย่องเส้ง:
ประธานสภา

5.3 รายงานผลการดาเนินการโครงการใช้จ่ายเงินสะสมตามมติสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่
4/2559 เมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 และสมัยสามัญที่ 1 /2560 เมื่อ วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560
การรายงานผลการดาเนินการโครงการใช้จ่ายเงินสะสมตามมติสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่
4/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และสมัยสามัญที่ 1 /2560 เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงครับ

นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

ในญัตติ5.3 รายงานผลการดาเนินการโครงการใช้จ่ายเงินสะสมตามมติสภา อบต.ปอ สมัย
สามัญ ที่4/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และสมัยสามัญที่ 1 /2560 เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2560 ขอมอบหมายให้กองคลัง ชี้แจง

นางวิลาวัลย์ โนระ :
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขออนุญาตรายงานผลการดาเนินการโครงการใช้จ่ายเงินสะสมตามมติสภา อบต.ปอ
สมัยสามัญที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และสมัยสามัญที่ 1 /2560 เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ (ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
หมายเหตุ
1.เงินสะสมนาไปใช้ได้
9,050,517.50
2.สารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว
7,713,850.00
3.คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน 21,336,667.50
4.สารองงบบุคลากร
3,934,995.00
5.เงินสะสมคงเหลือ
17,401,672.50
6.เงินสารองกรณีสาธารณภัย 10 %
1,740,167.25
7.คงเหลือเงินสะสมนาไปใช้จ่ายได้
15,661,505.25
และขอรายงานผลการดาเนินการโครงการใช้จ่ายเงินสะสมตามมติสภา อบต.ปอ สมัยสามัญ
ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 จานวน 42 โครงการ ดาเนินการแล้ว 17
โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 13 โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ 8 โครงการ และขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการ จานวน 4 โครงการและตามมติสภา อบต.ปอสมัยสามัญที่ 1 /2560
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
อนุมัติโครงการจ่ายเงินสะสม จานวน 4 โครงการ
โครงการดาเนินการแล้ว 1 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 1โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ
1 โครงการ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จานวน 1 โครงการ และเนื่องจากกองคลั งได้
ดาเนิน การประกาศสอบราคาเพื่อดาเนินการจัดหาผู้ ขายวัสดุ ตามโครงการดังกล่ าวแล้ ว
จานวน 3 ครั้ ง แต่พบว่าไม่มีผู้เสนอราคาวัส ดุก่อสร้างทั้ง 5 โครงการ ทางกองคลั ง จึง
สรุปผลการประกาศสอบราคาโครงการทั้งหมด จานวน 5 โครงการ เสนอมายังผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ

จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้อานวยการกองช่าง
ตามที่กองคลังได้รายงานผลการดาเนินการโครงการใช้จ่ายเงินสะสมตามมติสภา อบต.ปอ
สมัยสามัญที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และสมัยสามัญที่ 1 /2560 เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น กองช่างขอรายงานผลการดาเนินการเพิ่มเติม

๑๗

เกี่ยวกับโครงการจ่ายเงินสะสม ปี 2560 และโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2560 ที่ผ่านมาดังนี้
1.ขอรายงานผลการดาเนินการโครงการใช้จ่ายเงินสะสมตามมติสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่
4/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และสมัยสามัญที่ 1 /2560 เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 42 โครงการ ดังนี้
1.โครงการที่ดาเนินการแล้ว จานวน 16 โครงการ
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหัด ม.2
1.2 โครงการจัดซื้อท่อ PVC บ้านทรายทอง หมู่ 7
1.3 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้า หมู่ 7
1.4 โครงการจัดซื้อวัสดุท่อประปา บ้านห้วยหาน หมู่ 9
1.5 โครงการวางท่อระบายน้าถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอยู่สุข หมู่ 10
1.6 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องสูบน้าและท่อน้าประปา พีวีซี บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ 11
1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ 12
1.8 โครงการทาแนวกันไฟ บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15
1.9 โครงการจัดซื้อท่อ PVC ขนาด 2 นิ้วพร้อมข้อต่อ บ้านศิลาแดง หมู่ 16
1.10 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้า หมู่ 17
1.11 โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อระบายน้า
บ้านสันติพัฒนา หมู่ 19
1.12 ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติพัฒนา หมู่ 19
1.13 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้างาว บ้านดอน หมู่ 3
1.14 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้างาว บ้านปางหัด หมู่ 2
1.15 โครงการขุดลอกแม่น้างาว บ้านทรายทอง หมู่ 7
1.16 โครงการขุดลอกน้าแม่น้างาวป้องกันตลิ่งพัง บ้านดอน –บ้านปอกลาง
2.อยู่ระหว่างดาเนินการ 11 โครงการ
2.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้า หมู่ 3
2.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้า หมู่ 4
2.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแล หมู่ 6
2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้า บ้านห้วยหาน หมู่ 9
2.5 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้างาว บ้านหนองเตา หมู่ 4
2.6 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้างาว บ้านปอกลาง หมู่ 5
2.7 โครงการซ่อมแซมถนนสาย 4029 ยทล.1155-ผาตั้ง
2.8 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย หนองเตา-ห้วยหาน
2.9 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ห้วยหาน-ห้วยคุ
2.10 โครงการซ่อมแซมถนนสาย ยทล.1155(กม.ที่51+975)-ผาตั้ง
2.11 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้างาว ม.6
3.โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 13 โครงการ
3.1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ก่อสร้างลานคอนกรีตป่าสุสาน หมู่ 1
3.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้า บ้านห้วยคุ หมู่ 8
3.3 โครงการก่อสร้างหลังคาแท็งค์น้า บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18
3.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20
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3.5 โครงการรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้าเหล็ก หมู่ 3
3.6 โครงการต่อเติมห้องน้า อบต.ปอ
3.7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกทับพื้นคอนกรีตเดิมทางขึ้น อบต.ปอ
3.8 โครงการก่อสร้างที่คัดแยกขยะ
3.9 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ปอ
3.10.โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบต.ปอ
3.11 โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว อบต.ปอ
3.12 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.9
3.13โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 ศูนย์
สรุปโครงการจ่ายสะสม ปี 2560 จานวน 46 โครงการ ทาแล้ว 33 โครงการ อยู่ระหว่าง
ดาเนิน การ 11 โครงการ และยังไม่ได้ดาเนินการ 13 โครงการ จึงขอเร่งดาเนินการ
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ก่อนเนื่องจาก
ใกล้สิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2560 ซึ้งจะเร่งดาเนินการโครงการให้กับทุกหมู่บ้าน ให้ทั่วถึงกัน
2.โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีทั้งหมด 30
โครงการ ขอแยกโครงการดังนี้
1.โครงการที่ทาแล้ว จานวน 18 โครงการ
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1
1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมวางท่อ ม.4
1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11
1.4 โครงการก่อสร้างก่อสร้างราวกันตกจุดชมวิวภูชี้ดาว ม. 11
1.5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนถนนขึ้นจุดชมวิวภูชี้เดือน ม.12
1.6โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13
1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ่อทิ้งขยะ ม.14
1.8 โครงการก่อสร้างก่อสร้างราวกันตกจุดชมวิวดอยผาตั้ง ม.14
1.9 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า จุดชมวิวผาตั้ง ม.14
1.10 โครงการก่อสร้างก่อสร้างฝาปิดระบายน้าลานจอดรถดอยผาตั้ง ม.14
1.11 โครงการก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งกันแม่น้างาว ม.5
1.12 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.19
1.13 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19
1.14 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.20
1.15 โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ ม.14
1.16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16
1.17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17
1.18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.20
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2.โครงการที่ยังไม่ได้ทา จานวน 12 โครงการ
1.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ
2.โครงการก่อสร้างรั้วศพด.ม.15
3.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3
4.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ- บ้านประชาภักดี
5.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าถ้าผาแล
6.โครงการก่อสร้างรั้วศพด.ม.5
7.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6
8.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9
9.โครงการก่อสร้างรั้วศพด.ม.8
10.โครงการลานคอนกรีต ม.10
11.โครงการศาลาที่พักนักท่องเที่ยว ม.18 และ
12.โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7
สรุปผลการดาเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ดาเนินการแล้ว 18 โครงการ ยังไม่ได้ทา 12 โครงการ ซึ่งการดาเนินการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ล่าช้าเนื่องจากในปีนี้ได้ดาเนินการ
โครงการจ่ายเงินสะสมปี พ.ศ. 2560 ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นโครงการที่นาเข้าสู่สภาองค์การ
บริหารส่ว นตาบลปอ เพื่อขอความเห็ นชอบดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่ างเร่ง ด่ว น จานวนทั้งหมด 46 โครงการและได้ เร่งด าเนินการโดยมีการ
ประกาศสอบราคา ครั้งละ 15 โครงการ โดยได้มีการพิจารณาร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อเรียงลาดับโครงการที่ต้องดาเนินการก่อนหรือหลังช่วงฤดูฝนหรือโครงการที่คาดว่ามีการ
ดาเนินที่ยากลาบากอยู่เสมอ จึงขอแจ้งมายังที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เพื่อรับทราบเหตุผลดังกล่าวด้วย
นายสุพจน์ เกษตรสุขถาวร : ขอสอบถามว่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศิลาแดง หมู่ 16 ขอเพิ่มเติม
ส.อบต. ม.16
ความยาวจากทีก่ าหนดไว้ 78 เมตร เพิ่มอีก 12 เมตร เป็น 90 เมตรได้หรือไม่
จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้อานวยการกองช่าง
ด้วยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศิลาแดง หมู่ 16 เป็นโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติเห็นชอบตามการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
/2559 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งไม่เป็นไปตาม
มติที่ประชุมดังกล่าว อาจจะถือได้ว่าต้องมีการขออนุมัติใหม่ ซึ่งทั้งนี้ข้อให้ทางสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ พิจารณา
นายสายัญห์ ย่องเส้ง
ประธานสภาฯ

:

ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้า
เหล็ก หมู่ 3 จะดาเนินการในช่วงไหน เนื่องจากประชาชนบ้านเจดีย์ทองยังรอถนน
ดังกล่าว
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จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : ตามที่รายงานผลปฏิบัติงานในปี 2560 โครงการรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา
ผู้อานวยการกองช่าง
ปิ ดรางระบายน้ าเหล็ ก หมู่ 3 เป็นโครงการที่ส ามารถดาเนินการได้ง่าย ไม่มีความ
ยากลาบาก ซึ่งกองช่างจะเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต :
ส.อบต.ม.9
จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ :
ผู้อานวยการกองช่าง

ขอสอบถามโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ้านห้วยหาน ม.9 -ร่มฟ้าทอง ม.18 จะ
ดาเนินการในช่วงไหน เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว สามารถเร่งดาเนินการได้หรือไม่
ขอแจ้งว่าโครงการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะวางแผนการก่อสร้างเอง ซึ่งทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ มิสามารถเร่งดาเนินการได้ และขอแจ้งที่ประชุมสภาองค์การบริห ารส่ว น
ตาบลปอ ให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการก่อสร้าง ทั้งในด้านการดูแลอานวยความสะดวก
การดูแลความเรียบร้อยของสถานที่และความปลอดภัยของผู้ประกอบการโดยให้ประชาชน
ในพื้น ที่ล ดความเร็ว ในการสั ญจรไปมาระหว่างที่มีก ารก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อลดความล่ าช้ า
ดังกล่าว

นายธิติพงศ์ กวินดารกา : หมู่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 ได้มีการส่งสมาชิกในหมู่บ้านและท่านพจน์ปรีชา แซ่ย่าง ช่วย
ส.อบต.ม.18
ดูแลความเรียบร้อย การเดินทางสัญจรในพื้นที่เพื่อลดความเร็วของประชาชน เพื่ออานวย
ความสะดวกแล้ว และขอให้เร่งดาเนินการโครงการก่อสร้างหลังคาแท็งค์น้า บ้านร่มฟ้าทอง
หมู่ 18 ให้ด้วย
นายสายัญห์ ย่องเส้ง:
ประธานสภา

จากการรายงานผลการดาเนินการโครงการใช้จ่ายเงินสะสมตามมติสภา อบต.ปอ สมัย
สามัญที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และสมัยสามัญที่ 1 /2560 เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมมีข้อสงสัยสอบถามหรือไม่อย่างไร หากไม่มีขอให้ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ พิจารณารับทราบผลการรายงานดังกล่าว

มติที่ประชุม

มีมติรับทราบการรายงานผลการดาเนินการโครงการใช้จ่ายเงินสะสมตามมติสภา อบต.ปอ
สมัยสามัญที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และสมัยสามัญที่ 1 /2560 เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ประจาปี พ.ศ.2561

:

นายสายัญห์ ย่องเส้ง:
ประธานสภา
นายแสน ลือชา :
นายก. อบต.ปอ

5.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปี 2560 จานวน 5 โครงการ
ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปี 2560 จานวน 5 โครงการขอสอบถามในรายละ
เอียดของโครงการดังกล่าว จานวน 5 โครงการ ขอให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาทราบ
ด้วยกองคลังได้ดาเนินการประกาศสอบราคาเพื่อดาเนินการจัดหาผู้ขายวัสดุตามโครงการ
ดังกล่าวแล้วจานวน 3 ครั้ง แต่พบว่าไม่มีผู้เสนอราคาวัสดุก่อสร้างทั้ง 5 โครงการทางกอง
คลังได้รายงานการสรุปผลการประกาศสอบราคาโครงการทั้งหมด จานวน 5 โครงการ เสนอ
มายังผู้บริหารท้องถิ่นทราบพร้อมทั้งแจ้งให้ทางหมู่บ้านเจ้าของโครงการได้รับทราบเหตุผล
และความจ าเป็ น ที่ ไ ม่ ส ามารถประกาศสอบราคาได้ และหมู่ บ้ า นได้ ป ระสานมาเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงโครงการจัดซื้อเป็นโครงการจ้างเหมา จึง ได้ขอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอให้ได้รับทราบ เหตุผลและความจาเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
5 โครงการ
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ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า หากไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ทั้ ง หมู่ บ้ า นทั้ ง 5 หมู่ บ้ า น ชาวบ้ า นจะได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งแน่ น อน แต่ เ นื่ อ งด้ ว ยได้
ดาเนินการสรรหาผู้รับจ้าง แล้วทั้งหมด 3 ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา ดังนั้นจึงจาเป็นต้องยกเลิก
การดาเนินการทั้ง 5 โครงการที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในการจ่ายเงินสะสมแล้ว และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังคง
มี อ ยู่ ข้ า พเจ้ า จึ ง จะด าเนิ น การโครงการทั้ ง 5 โครงการ แต่ ด้ ว ยได้ พิ จ ารณาจ านวน
งบประมาณที่จ ะใช้ แล้ วมีจานวนมาก ได้พิจารณางบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี 2560 แล้ ว ไม่ เพี ย งพอ จึง มี ความจ าเป็ น จะเสนอขออนุมั ติ ต่อ สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดาเนินโครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านปอลาง หมู่ 5
2.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีต บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ 13
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาตั้ง หมู่ 14
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศิลาแดง หมู่ 16
รวมเป็ น เงิ น 847,500 บาท (แปดแสนสี่ ห มื่ นเจ็ ดพั นห้ าร้อ ยบาทถ้ ว น) ซึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นผลดีต่อประชาชน เนื่องด้วยช่วยแก้ไขปัญหาการไม่มีผู้เสนอราคา
การลดระยะเวลาในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุมจากกองช่าง
ทาให้การก่อสร้างดังกล่าวมีมาตรฐาน มี ความคงทน สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน จึงขอ
รายงานมายั งที่ประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลปอ เพื่อ ขอความเห็ นชอบในการ
เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการดังกล่าว
นายสายัญห์ ย่องเส้ง
ประธานสภา ฯ

:

ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการนาเสนอหรือไม่
ขอเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงเพิ่มเติม

นายประหยัด ลือชา :

นายสายัญห์ ย่องเส้ง
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รองปลัด อบต.ปอ ตามที่นายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอชี้แจงการขอจ่ายขาดเงิน
สะสม เป็นการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมใหม่ จานวน 5 โครงการ เป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงการที่ส่ งผลดีต่อ ประชาชน ช่ ว ยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อี กทั้ ง
โครงการก่อสร้างมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุมจากกองช่าง ทาให้การก่อสร้างดังกล่าวมี
มาตรฐาน มีความคงทน สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน มีผลดีต่อประชาชนต่อไป
:

ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ พิจารณาในญัตติตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอเสนอดังกล่าว
:

ที่ ป ระชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อ
ดาเนินการตามโครงการ ดังกล่าว จานวน 5 โครงการ คือ
1.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านปอลาง หมู่ 5
2.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีต บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ 13
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาตั้ง หมู่ 14
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15
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5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศิลาแดง หมู่ 16
รวมเป็นเงินงบประมาณ 847,500 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ด้วยมติเอกฉันท์

นายสายัญห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

นายแสน ลือชา
นายก.ปอ

:

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์:
หัวหน้าสานักปลัด

ญัตติที่ 5.9 ขอความเห็ นชอบในการสมัครเข้าร่ว มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยทางคณะผู้บริหารท้องถิ่นมีญัตติเพิ่มเติมอีก 2 ญัตติเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยญัตติที่ 5.9 ขอความเห็นชอบในการ
สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในญัตตินี้ขอความเห็นชอบในการสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยหน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ ได้แจ้งเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งด้ านกายภาพชีวภาพ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จึง
ขอให้ทางหัวหน้าสานักปลัดชี้แจงเพิ่มเติม
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีความสนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรอันหลากหลายในพื้นที่ตาบลปอ จึงขออนุญาต
ชี้แ จงรายละเอีย ด โครงการอนุ รั กษ์ พั นธุ ก รรมพื ช อัน เนื่อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นต้นทุน
ที่ส าคัญในชุมชนให้ เกิดประโยชน์ จึงต้องมีความร่ว มมือ ประสานงานกันระหว่าง องค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน หมู่บ้าน ผู้นาชุมชน ในการสารวจข้อมูลทรัพยากรทุกอย่างใน
พื้นที่เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล มาปรับใช้ในชุมชนให้ก่อเกิดการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ และอนุรักษ์พันธุ์พืชในชุมชน เมื่อศึกษาแล้วมีขั้นตอนการในการดาเนินการตาม
โครงการ มากมายหลายขั้นตอน มีการใช้บุคลากรในการดาเนินการตามกระบวนการ
ขั้นตอน มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นทั้ง
ด้านภายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการใช้เทคโนโลยี ในการอนุรักษ์
พัฒนาพืช ดังนั้นก่อนการเข้าร่วมโครงการ จึงขอนาหารือในที่ประชุมสภาท้อ งถิ่น หากมี
ความเห็ น ชอบในการสมั ครเข้าร่ ว มโครงการ และพร้อ มเสี ยสละในด้า นบุค ลากร เวลา
ทรัพยากรทางงบประมาณต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
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นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภา ฯ

ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นโครงการที่ดีที่จะสามารถอนุรักษ์พันธ์พืชที่มีความสาคัญตาม
ธรรมชาติ โดยในพื้ น ที่ ต าบลปอ ถื อ เป็ น พื้ น ที่ มี ท รั พ ยากรทางธรรมชาติ มี พั น ธ์ ไ ม้ ที่
หลากหลายชนิ ดที่มีประโยชน์อย่างมหาศาล ทั้งในด้านอาหาร และเป็นยารักษาโรค ที่
ชุมชนตาบลปอ ควรมีการอนุรักษ์ไว้ จึงขอที่ประชุมสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลปอ
พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

มติทปี่ ระชุม :

มีมติเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยมติเอกฉันท์

นายสายัญห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์:
หัวหน้าสานักปลัด

ญัตติที่ 5.10 ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในญัตติขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าสานักปลัดชี้แจงรายละเอียด
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขออนุญาตเพิ่มเติมญัตติเพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ให้เป็นปัจจุบันและเพื่อ ปฏิบัติงานด้านกิจการสภา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กาหนดไว้
ข้ อ 103 คณะกรรมการสภาท้ อ งถิ่ น มี 2 ประเภท คื อ (๑) คณะกรรมการสามั ญ
ประกอบด้ ว ย สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น มี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า สามคนแต่ ไ ม่ เ กิ น เจ็ ด คน (๒)
คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน เจ็ดคน
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ
อั น อยู่ ใ นกิ จ การของสภาท้ อ งถิ่ น แล้ ว รายงานต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น สภาท้ อ งถิ่ น อาจแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความ
จาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสามัญประจาสภา อบจ.
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น ผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

๒๔

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ เป็นอย่างอื่น และให้นา
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ตามระเบียบที่กล่าวข้างต้นประกอบกันนั้น สภาฯ ต้องเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
สภา อบต.ปอ ประเภทคณะกรรมการสามัญ (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม)
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ทุกสมัยประชุมส่วนวิธีการเลือกให้ใช้วิธีเลือก
ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/เลขานุการสภาฯ โดยอนุโลม
ตามระเบียบที่กล่าวข้างต้นประกอบกันนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอต้องเลือก
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสภาฯ ประเภทคณะกรรมการสามัญ (คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ทุกสมัยประชุมส่วนวิธีการเลือกให้
ใช้วิธีเลือกประธานสภา ฯ/ รองประธานสภาฯ/เลขานุการสภา ฯ โดยอนุโลม
สืบเนื่องด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอที่ผ่านมามีการแต่งตั้งคณะกรรม
การตรวจรายงานการประชุมไว้ตาม ระเบียบดังนี้ คือ
1. สิบเอกประจัก ยงยืน
2. นายศัตราวุธ นภาวงศ์สกุล
3. นายคาจันทร์ ธิวงศ์
4. นายเกียรติกุล พิชัย
5. และนายจรัญธิม ถาวงศ์
ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วย มี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไม่ครบ
มีการปลดออก ลาออกและเสียชีวิต จึงมีการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ทดแทนชั่วคราว ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ
103 (2) จึงขอที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชุดใหม่
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตรวจรายงานการประชุมให้มีความถูกต้องชัดเจนมีความสอดคล้องกับการ
ประชุม แล้วให้ทาสาเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภา ท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อน
เวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่น รับรองรายงานการประชุมนั้น จึงเรียน
มาเพื่อพิจารณา
นายสายัญห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

ในการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ ไม่น้อยกว่าสามคน และมีผู้ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เพื่อทาหน้าที่ตรวจ
บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สภาฯ และขอให้ ที่ ป ระชุ ม เสนอชื่ อ ผู้ ที่ เ หมาะสมท าหน้ า ที่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง :
ส.อบต. หมู่ที่ 4

คนที่ 1 ขอเสนอนายคาปัน แสงงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม โดยมีนายวิชัย แสงงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 และนายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรี
อรัญ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 เป็นผู้รับรอง

นายสายัญห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ :

ในที่ประชุมมีข้อทักท้วงหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มี ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
นายคาปัน แสงงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้ นายคาปัน แสงงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเป็นเอกฉันท์

:
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นายสุพจน์ เกษตรสุขถาวร : คนที่ 2 ขอเสนอนายวุฒิชัย อุสาใจ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการตรวจ
ส.อบต.หมู่ที่ 16
รายงานการประชุม โดยมีนายคาจันทร์ ธิวงศ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 และนายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรอง
นายสายัญห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ :

ในที่ประชุมมีข้อทักท้วงหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มี ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
นายวุฒิชัย อุสาใจ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้ นายวุฒิชัย อุสาใจ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเป็นเอกฉันท์

:

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต: คนที่ 3 ขอเสนอนายเกียรติกุล พิชัย สมาชิก อบต. หมู่ที่6 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
ส.อบต.หมู่ที่ 9
การประชุม โดยมีนายคาปัน แสงงาม สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 และนายชาย แซ่ซ้ง สมาชิก
อบต. หมู่ที่ 15 เป็นผู้รับรอง
นายสายัญห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ :

ในที่ประชุมมีข้อทักท้วงหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มี ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
นายเกียรติกุล พิชัย สมาชิก อบต.หมู่ที่6 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้ นายเกียรติกุล พิชัย สมาชิก อบต. หมู่ที่6 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเป็นเอกฉันท์

:

นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง
ส.อบต. หมู่ที่ 4

: คนที่ 4 ขอเสนอนายคาจันทร์ ธิวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานประชุมโดยมีนายเกียรติกุล พิชัย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 และนายยุทธนา ยอดมณี
บรรพต สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 เป็นผู้รับรอง

นายสายัญห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ :

ในที่ประชุมมีข้อทักท้วงหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มี ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้ นายคาจันทร์ ธิวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเป็นเอกฉันท์

:

นายนรเศรษฐ์ กมลาสกมุท : คนที่ 5 ขอเสนอนางมริวรรณ์ ถาวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการตรวจ
เลขานุการสภา ฯ
รายงานการประชุม โดยมีนายชิงชัย ยอดมณีบรรพต สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 และนาย
ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 เป็นผู้รับรอง
นายสายัญห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ :

ในที่ประชุมมีข้อทักท้วงหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มี ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
นางมริวรรณ์ ถาวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
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มติที่ประชุม

:

เห็นชอบ ให้ นางมริวรรณ์ ถาวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเป็นเอกฉันท์

นายสายัญห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภา ฯ

สรุปคณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภาฯ มีดังนี้
1.นายคาปัน
แสงงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
2.นายวุฒิชัย
อุสาใจ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
3. นายเกียรติกุล พิชัย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
4.นายคาจันทร์ ธิวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
5.นางมริวรรณ์ ถาวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
ทั้ ง นี้ ขอให้ ค ณะกรรมการตรวจรายงานประชุ ม สภาฯ ดั ง กล่ า วด าเนิ น การคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการจานวน 1 คน เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภา
ฯ และขอให้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่ามี
ความถูกต้องชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการนาเสนอต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6
นายสายัญห์ ย่องเส้ง
ประธานสภาฯ

วาระอื่นฯ
วาระอื่นนี้จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ แจ้งข่าวสารที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอเชิญ

นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

:

ในวาระนี้ขอเพิ่มเติมในเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเนื่องด้วยสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ จึงขอชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและขอความร่วมมือดังนี้
1.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ มีการเบิกจ่ายเงินสดให้กับผู้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน
และมีเงินคงค้างจ่ายให้กับผู้รับเบี้ย เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการเช่น ผู้นาชุมชน ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยในหมู่บ้าน, ผู้รับเบี้ยไม่สะดวกในการเดินทางมารับเบี้ ย ,ผู้พิการ
ติดเตียง เป็นต้น ทาให้มีเงินค้างจ่ายซึ่งผิดระเบียบของการเบิกจ่ายของกองคลัง จึงขอ
ความร่วมมือจากทุกท่านช่วยดูแลและประสานงานให้ผู้รับเบี้ยสวัสดิการมารับเบี้ย อีกทั้ง
ผู้รับเบี้ยที่มีปัญหาการช่วยเหลือตนเอง ขอให้ท่านเป็นตัวแทน รับ มอบอานาจแทน ในการ
รับเงินให้กับผู้มีปัญหาในรายดังกล่าว และผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการที่หมดอายุ ขอให้ท่านช่วย
ดูแลดาเนินการต่ออายุของบัตรผู้พิการด้วยและขอให้ท่านช่วยดูแลการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ทุกเดือน
2.สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย มีข้อทักท้วงการอุดหนุนงบประมาณให้กับ
หมู่บ้านดาเนินการตามโครงการเช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมฝึกอาชีพ
ต่างๆขอให้ทางหมู่บ้านเมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วให้รีบดาเนินการตามโครงการ ให้เรียบร้อย
พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการโครงการมายังองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในด้าน
ค่าใช้จ่ าย และผลการดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการดาเนิน
โครงการมาด้ ว ย เพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการอุ ด หนุ น
งบประมาณต่อไป

๒๗

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในการรายงานผล
หัวหน้าสานักปลัด
ดาเนินการตามโครงการขอให้รายงานผล ภายใน 1 เดือนหลังจากดาเนินการโครงการ
ไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันว่า หากหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุนไปแล้ว ไม่มี
การรายงานผลของโครงการ ทาง องค์การบริหารส่วนตาบลปอจะไม่ตั้งงบประมาณอุดหนุน
ให้ในปีงบประมาณถัดไป
นายสายัญห์ ย่องเส้ง
ประธานสภาฯ
นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

:

ขอหารือปัญหาเนื่องจากในการรายงานผลการดาเนินการโครงการเงินอุดหนุนของหมู่บ้าน
มีการแบ่ งแยกความรั บผิ ดชอบ โดยมีค ณะกรรมการหมู่บ้ านมารั บเงินอุ ดหนุน แต่ การ
สรุปผลการรายงาน จะต้องเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลปอ จึงขอ
แนวทางแก้ไขดังกล่าว
ในการดาเนินการตามโครงการของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หมู่ บ้ า น เพื่ อ มารั บ เงิ น อุ ด หนุ น และน าไปด าเนิ น การตามโครงการ ดั ง นั้ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับเงิน ควรมีท่านสมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมด้วย อย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อลด
ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะมีการจัดการประชุมร่วมกับผู้นา
หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ทุก 4 เดือน เพื่อหารือแนวทางความร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และ
หารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ต่อไป

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในการตั้งงบประมาณ
หัวหน้าสานักปลัด
อุดหนุนหมู่บ้าน เป็นการอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อนาเงินดังกล่าวไป
ดาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่หมู่บ้านได้เสนอมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินอุ ดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ในการขอรับเงิน
อุดหนุ นเพื่อไปดาเนินการ คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยประธานหมู่บ้านจะต้องมีห นังสื อ
แต่งตั้งตัวแทนในคณะกรรมการหมู่บ้านจานวน 3 คน มารับเงินอุดหนุนและกรรมการทั้ง
3 คน จะต้องลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุ น โดยจะต้องนาเงินอุดหนุนไปใช้จ่าย
ตามโครงการ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จะต้องรายงานผลการดาเนินการภายใน 30 วัน นับ
ตังแต่เสร็จสิ้นโครงการหากมีเงินเหลือจ่ายจะต้องคืนเงินให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หากหน่วยงานหรือหมู่บ้านรับเงินอุดหนุนไปแล้ว ไม่ได้ดาเนินการการ หรือไม่รายงายผลการ
ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาจไม่ตั้งงบประมาณให้ในปีถัดไปได้ ทั้งนี้ขอให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในฐานนะคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยตาแหน่ง
ถือเป็ น แนวทางการปฏิบัติและแจ้งให้ คณะกรรมการหมู่บ้านทราบและถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติด้วย
จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอทุกท่าน ด้วยงานกองช่างจะดาเนินการออก
ผู้อานวยการกองช่าง
สารวจโครงการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อนามาเป็นข้อมูลการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2561 จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการออกพื้นที่สารวจโครงการของแต่ละ
หมู่บ้าน ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประสานงานกับผู้นาชุมชน
ผู้ ใ หญ่ บ้ า น เจ้ า ของพื้ น ที่ และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง ออกส ารวจข้ อ มู ล ด้ ว ยกั น เพื่ อ ก าหนดจุ ด
โครงการและดาเนินการเช็นหนังสือยินยอมให้เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกันเพื่อลดปัญหา

๒๘

หลังจากการสารวจ หรื อการดาเนินการตามโครงการ ที่จะก่อเกิดปัญหาเจ้าของพื้นที่และ
เจ้าของพื้นที่ใกล้เคียงไม่ยินยอมให้ดาเนินโครงการ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้าง จึง
จะทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการตามโครงการ โดยกองช่างจะประสานงานแจ้งไป
ยังทุกหมู่บ้าน เพื่อทราบวันและเวลา ออกสารวจข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง :
ส.อบต.ม.18

ขอเสนอให้พิจารณาดาเนินการวางแผนการพ่นหมอกควันกาจัดยุง เพื่อป้องกันการเกิด
ระบาดของโรคไข้เลือดออกและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในตาบลปอ โดยไม่ต้อง
รอให้เกิดการระบาดไข้เลือดออก ในพื้นที่ตาบลปอ

นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

ตามระเบียบทางด้านสาธารณสุขไม่สามารถดาเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคได้
แต่สามารถดาเนินการพ่นหมอกควันในพื้นที่เมื่อเกิดโรค และหลังเกิดเพื่อควบคุมมิให้พาหะ
แพร่ เชื้อ เท่านั้ น ซึ่งขั้นตอนกระบวนการดังกล่ าวเป็นการแก้ไขปัญหาที่ ปลายเหตุ การ
ป้องกันที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคติดต่อคือ ชุมชนต้องมีการระมัดระวังภายในชุมชน มีการ
จัดการน้าขังในบ้านของตนเอง เพราะจากการไปสารวจในหมู่บ้านพบว่ามีน้าขังตามภาชนะ
อยู่มาก และก่อเกิดลูกน้ายุงลาย อันก่อเกิดโรคไข้เลือกออก ในพื้นที่ตาบลปอ ดังนั้น ควร
รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านของตนเองเป็นการดีที่สุด

นายธนวัฒน์ อุสาใจ :
รองนายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ขอเพิ่มเติมดังนี้
1.การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ เนื่องจากมีปัญหาของการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพที่มีปัญหาคงค้างจ่าย
ขอให้ทุกท่านช่วยให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้
ประชาชนมารั บ เบี้ ย ให้ ค รบทุ ก คน และช่ ว ยประสานงานในการสื่ อ สารภาษาระหว่ า ง
เจ้าหน้าที่และผู้รับเบี้ยยังชีพด้วย
2.ศูนย์ปฏิบัติการลูกน้ายุงลาย มีข่าวสารแจ้งให้ทุกท่านสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้สถานี
อนามัยประจาหมู่บ้านและอาสาสมัครภายในชุมชนช่วยกันรณรงค์การป้องกันยุงลายโดย
การคว่าภาชนะที่มีน้าขัง อาจก่อเกิดแหล่งเพราะพันธุยุงลาย การจัดใส่ทรายอะเบทลงใน
ภาชนะในบ้านที่มีน้าขัง และแจ้งมายังทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดาเนินการจัดซื้อ
ทรายอะเบท มีจานวนที่พอแก่การแจกจ่ายไปยังประชาชนอย่างทั่ว ถึง เพื่อลดการเกิ ด
ยุงลาย ต่อไป

นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

ทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะดาเนินการจัดซื้อทรายอะเบทเพื่อแจกจ่ายไปยัง
ประชาชนเพื่อลดการเกิดยุงลายแล้วโดยผ่านสถานีอนามัยที่ดูแลรับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน
ขอให้ทุกท่านติดตามสอบถามจากสถานีอนามัยในพื้นที่ของท่านต่อไป

๒๙

นายสายัญห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภา ฯ

ขอสอบถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่ามีเรื่องอื่นแจ้งต่อที่ประชุม
หรือไม่หากไม่มีการเสนอญัตติหรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติมอีก จึงขอสั่งปิดการประชุม

ปิดประชุม

๑๖.๒๐ นาฬิกา
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
-ตรวจถูกต้องแล้ว-

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายคาปัน
แสงงาม)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.3
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวุฒิชัย
อุสาใจ )
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.2
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกียรติกุล พิชัย )
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.6
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคาจันทร์ ธิวงศ์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๑
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางมริวรรณ์ ถาวงศ์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๕

๓๐

ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมครั้งถัดไป
ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสายัณห์ ย่องเส้ง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

