๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยวิสามัญ ที่ ๔ (ครั้งที่ ๒ )ประจาปีพ.ศ. ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ผู้เข้าประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ชื่อ-สกุล
นายเอกภพ
นายคา
นายคาจันทร์
นายวุฒิชัย
นายวิชัย
นายคาปัน
นายสิทธิพงษ์
นายอภิรักษ์
นางมริวรรณ์
นายเกียรติกุล
นางหมาย
นายสมชาย
นายนรเศรษฐ์
นายพงษ์ศักดิ์
นายชิงชัย
นายอาผ่า
นายยุทธนา
นายมนตรี
นายยุทธภูมิ
นายสมชาย
นายกิตติ
นายอภิสิทธิ์
นายชาย
นายชาญชัย

จตุโชคอุดม
วงศ์ผา
ธิวงศ์
อุสาใจ
แสงงาม
แสงงาม
แซ่ฟุ้ง
แซ่ฟุ้ง
ถาวงศ์
พิชัย
แสงงาม
วงศ์นภาไพศาล
กมลาสน์กมุท
ธนาวุฒิชัย
ยอดมณีบรรพต
มาเยอะ
ยอดมณีบรรพต
ยอดมณีบรรพต
เกษตรโสภาพันธ์
แซ่ย่าง
ครรลองหรรษา
รายเรียงศรีอรัญ
แซ่ซ้ง
ย่างวรกุล

ตาแหน่ง
ประธานสภา ฯ
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.๗
ส.อบต.ม.๘
ส.อบต.ม.๙
ส.อบต.ม.๑๐
ส.อบต.ม.๑๑
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๓
ส.อบต.ม.๑๓
ส.อบต.ม.๑๔
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๕

ลงชื่อเข้าประชุม
หมายเหตุ
เอกภพ จตุโชคอุดม
คา
วงศ์ผา
คาจันทร์ ธิวงศ์
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
คาปัน
แสงงาม
สิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
อภิรักษ์
แซ่ฟุ้ง
มริวรรณ์ ถาวงศ์
เกียรติกุล พิชัย
หมาย
แสงงาม
สมชาย วงศ์นภาไพศาล
นรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
พงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
ชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
อาผ่า
มาเยอะ
ยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
มนตรี
ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
สมชาย
แซ่ย่าง
กิตติ
ครรลองหรรษา
อภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
ชาย
แซ่ซ้ง
ชาญชัย ย่างวรกุล

๒

ที่
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

ชื่อ-สกุล
นายสุพจน์
นายปราโมทย์
นายชัยสิทธิ์
นายพจน์ปรีชา
นายธิติพงศ์
นายสิริเชษฐ์
นายสมชาติ
นายเลาจัว

ผู้ไม่มาประชุม
๑.นายสุรชัย
๒.นายวิชัย
๓.นางสาวมนัชญา

เลาหะพงษ์สว่าง
ขวัญชัยประทาน
เจนพบชีวัน
แซ่ย่าง
กวินดารกา
รัตนแสงมณี
คงแก้ว
แซ่ว้า
มาเยอะ
แซ่โซ่ง
ผาบรรพตกุล

ตาแหน่ง
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
ส.อบต.ม.๒๐

ลงชื่อเข้าประชุม
สุพจน์
เลาหะพงษ์สว่าง
ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
ชัยสิทธิ์
เจนพบชีวัน
พจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ธิติพงศ์
กวินดารกา
สิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
สมชาติ
คงแก้ว
เลาจัว
แซ่ว้า

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ ๑๐ ลากิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ ๑๑ ขาดประชุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ ๑๔ ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่ ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
๑ นายแสน
ลือชา
นายก อบต.ปอ
๒ นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล รองนายก อบต.ปอ
๓ นายธนวัฒน์
อุสาใจ
รองนายก อบต.ปอ
๔ นายศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล เลขานายก อบต.ปอ
๕ นายประเวศ
ปงรังษี
ปลัดอบต.ปอ
๖ นายประหยัด
ลือชา
รองปลัดอบต.ปอ
๗ นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
หัวหน้าสานักปลัด
๘ จ่าสิบเอกอานวย เมืองอินทร์
ผู้อานวยการกองช่าง
๙ นางวิลาวัลย์
โนระ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
๑๐ จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์ ยาละ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
๑๑ นางมนธิชา
ลือชา
นักจัดการงานทั่วไป
๑๒ นางสาวนพมาศ ถิระสังวร
เจ้าพนักงานธุรการ
๑๓ นายคมสันต์
คมศรโมกข์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๓
๑๔ นายสมชาย
อมรบุษยามาส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐
15 นายสุรศักดิ์
อุธวัง
ผ.อ.ร.ร.บ้านทรายทอง
สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓๕ คน
-ผู้มาประชุม
๓๒ คน ผู้ลาประชุม 2 คน ผู้ขาดประชุม
-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑5 คน
รวมทั้งสิ้น ๔7 คน

ลงชื่อเข้าประชุม
หมายเหตุ
แสน
ลือชา
สมจิต
สิริพุทธาสกุล
ธนวัฒน์
อุสาใจ
ศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
ประเวศ
ปงรังษี
ประหยัด
ลือชา
กรรณิการ์ ชัยวงศ์
วิลาวัลย์
โนระ
ไพรสัณฑ์
ยาละ
มนธิชา
ลือชา
นพมาศ
ถิระสังวร
คมสันต์
คมศรโมกข์
สมชาย
อมรบุษยามาส
สุรศักดิ์
อุธวัง
1 คน

๓

เริ่มประชุมเวลา
:
๐๙.๓๐ นาฬิกา
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔(ครั้งที่ ๒)
ประธานสภา ฯ
ปีพ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา ได้ดาเนินการนับองค์
ประชุมแล้วดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีทั้งหมด ๓๕ มาประชุม ๓2 คน
ลาประชุม 2 คน ขาดประชุม 1 คน องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์
ประชุม จึงขอนาเข้าสู่วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เนื่องด้วยนายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
ประธานสภา ฯ
ตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ขอลาออกจากตาแหน่งเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุ ก ารสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ปอ แล้ ว นั้ น ดั ง นั้ น จึ ง ขอชี้ แ จงระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งก่อนครบอายุสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการแล้วแต่กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนั้นที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะต้องเลือกเลขานุการสภาชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึก
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่๒) ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให้ทุกท่านเสนอ
รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม
นายเกียรติกุล พิชัย :
ส.อบต.ม.๖

ขอเสนอท่านประเวศ ปงรังษี ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ซึ่งมีความรู้
ความเหมาะสม ตามตาแหน่งหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ขอเชิญท่านประเวศ ปงรังษี ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

นายประเวศ ปงรังษี:
ปลัดอบต.ปอ ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการชั่วคราว

เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแนะนาตัวกระผม
ชื่อนายประเวศ ปงรังษี ได้โอนย้ายมาดารงตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และข้าราชการ
ตาบลปอ ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง โดยจะปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ ให้ดีที่สุด
และขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตาบลปอ ให้บรรลุวัตถุสงค์ที่วางไว้
ตามเจตนารมณ์ของท่านที่เข้ามาเพื่อรับใช้ดูแลประชาชน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ในการบาบัดทุกข์ บารุงสุขเพื่อประชาชน

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งที่ประชุมให้รับทราบ เรียนเชิญ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น

๔

นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ

๑.๒เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบมีดังนี้
๑.มีการต้อนรับนายอาเภอเวียงแก่นคนใหม่ คือ นายคารณ ศรีโพธิ์
๒.แจ้งการรับโอนย้ายปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอคนใหม่ คือนายประเวศ ปงรังษี
๓.การจัดเตรียมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีกาหนดการจัดถวายดอกไม้จันทร์
และถวายพระเพลิง พระบรมศพ ร่วมกันพร้อมกันทั้งประเทศ โดยอาเภอเวียงแก่น จัด ขึ้น
ณ ลานที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น มีการแต่งกายด้ว ยเครื่องแบบเต็มยศ (ข้าราชการ)และ
เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว(ลูกจ้าง/พนักงานราชการ) และชุดสุภาพไว้ทุกข์(ประชาชน)
ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าร่วมพิธี
๔.กิจกรรมร่วมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชินิ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดย
มีผู้บริหารท้องถิ่น ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมกันเวลา ๐๖.๐๐ น. ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

ระเบียบวาระที่ ๒

: รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ที๔่ (ครั้งที่ ๑ ) ปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : แจ้งได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมที่ผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประธานสภาฯ
ประชุมแล้วให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
แล้ว จึงขอสอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือ ขอแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอให้ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่1)
ปีพ.ศ.2๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม :

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ 1)
ปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ด้วยมติเอกฉันท์ จานวน ๓2 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓:
กระทู้ถาม
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ๑.กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี
ประธานสภาฯ
ข้อความเป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒)
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตอบกระทู้
-ไม่มี
๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบ
ชี้แจงหรือดาเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี

๕

ระเบียบวาระที่ ๔:
ที่ประชุม :

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕:
เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอนาเข้าสู่วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ข้อ 5.1
ประธานสภา ฯ
การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อแทนตาแหน่งที่ว่างลง
จึงขอเรียนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่าให้ทุกท่านได้พิจารณาและเตรียม
การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เห็นสมควรให้ดารงตาแหน่งรองประธานสภาท้องถิ่นและ
ขอเรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจงระเบียบฯและข้อกฎหมาย
นายประเวศ ปงรังษี:
ปลัด อบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในการประชุมสภาองค์การส่วนตาบลปอ
สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
เป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอเพื่อแทนตาแหน่งทีว่ ่างลง จึงขอ
ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจาก
ตาแหน่ ง ก่อนครบอายุ ของสภาท้อ งถิ่น ให้ ส ภาท้องถิ่นเลื อ กประธานสภาท้อ งถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
(๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตาแหน่ง
ว่างลง
ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้ ผู้ ดารงตาแหน่งเป็นประธานสภาท้องถิ่น การเสนอ
ชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน
มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อ
ตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับคะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือก ถ้ ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสูงสุดเท่ากัน
อีกให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ ๓๙ มาบังคับใช้โดยอนุโลมให้
ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน

๖

นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในการเลือกรองประธานสภา ฯ ขอให้ทุกท่านพิจารณาผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความเต็มใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสียสละต่องานกิจการสภา เพื่อให้การประสานงานมีความร่วมมือร่วม
ใจให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้พิจารณาและเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประธานสภา ฯ
ที่เห็นสมควรให้ดารงตาแหน่งรองประธานสภาองค์บริหารส่วนตาบลปอ แทนตาแหน่งที่ว่างลง
ขอเรียนเชิญ
นายเกียรติกุล พิชัย :
ส.อบต. ม.๖

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอเสนอวิธีการเลือกรองประธานสภา ฯ โดยวิธีการเขียนชื่อผู้ถูกเสนอชื่อในคูหาเลือกตั้งแล้ว
นาไปหย่อนในหีบเลือกตั้ง เพื่อช่วยลดปัญหาของการเขียนผิดซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติในการ
เลือกตั้งทั่วไปเป็นมาตรฐานสากล

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต. ม.๙
ขอเสนอวิธีการเลือกรองประธานสภา ฯ โดยการนาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม นาย ก., นาย ข.
แล้วมีการลงชื่อเขียนชื่อ นามสกุล ลงในกระดาษแล้วนาไปใส่ในกล่อง เหมือนกับการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต. ม.๑๒
ในการเสนอแนววิธีเลือกรองประธาน มีหลายวิธี แต่ให้พิจารณาแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่นฯ จึงขอให้ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
นายประเวศ ปงรังษี:
ปลัดอบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุม
สภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ ได้ระบุวิธีการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคน
หนึ่งที่ตนเห็น ว่าสมควรให้ ผู้ดารงตาแหน่งเป็นประธานสภาท้องถิ่น การเสนอชื่อนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้ ส มาชิกสภาท้องถิ่นแต่ล ะคนมีสิ ทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับ
แล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด เป็น
ผู้ได้รับการเลือก จึงขอวินิจฉัยว่าให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ทุกท่านเขียนชื่อ
และนามสกุล ผู้ที่ถูกเสนอชื่อผู้ที่สมควรดารงตาแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ขณะที่นั่งบนโต๊ะของท่าน แล้วนาไปหย่อนในกล่องที่เตรียมไว้เพื่อนับคะแนนต่อไป

๗

นายสุพจน์ เล่าพงษ์สว่าง:
ส.อบต. ม.๑๒

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในการเลื อ กรองประธานสภา ฯ โดยใช้ คู ห าเพื่ อ เลื อ กตั้ ง นั้ น ไม่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่นฯ จึงขอให้ทุกท่านพิจารณาแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้อง

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา ฯ
ตาบลปอ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.๒๕๕8 ข้อ ๑๖ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
นาเสนอชื่อผู้ ที่เห็นสมควรให้ดารงตาแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ตามระเบียบฯข้อ 8
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์:เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต. ม.๑๒
ขอเสนอนายนรเศรษฐ์ กมลาสน์ก มุท ส.อบต.ม.๗ เป็ น ผู้ ส มควรให้ ดารงตาแหน่ งรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอผู้รับรอง จานวน 2 ท่าน
ประธานสภา ฯ
นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต: ขอรับรอง
ส.อบต.ม.๑๑
นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย:
ส.อบต.ม.๘

ขอรับรอง

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เรียนเชิญ
ประธานสภา ฯ
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต.ปอ ม.๖

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอเสนอนายคาจันทร์ ธิวงศ์ ส.อบต.ม.๑ เป็นผู้สมควรให้ดารงตาแหน่งรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอผู้รับรอง จานวน 2 ท่าน
ประธานสภา ฯ
นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ม.3

ขอรับรอง

นายวุฒิชัย อุสาใจ :
ส.อบต.ม.๒

ขอรับรอง

๘

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอสรุปว่ามีการ
เสนอรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อเลือกให้ดารงตาแหน่งรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอแทนตาแหน่งที่ว่างลง จานวน 2 ท่านคือ
๑. นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท ๒. นายคาจันทร์ ธิวงศ์
ในการเลือกรองประธาน ฯ ขอให้ทุกท่านเขียนชื่อ- นามสกุล ในบัตรที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียม
และแจกให้ทุกท่านไปแล้ว ขอให้เขียนให้ถูกต้องครบถ้วน หากเขียนไม่ถูกต้องถือว่าเป็นบัตร
เสีย และขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จานวน 2 คน คือ
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙และนายเกียรติกุล พิชัย ส.อบต. ม.๖
มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยตรวจนับคะแนนเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

ที่ประชุมสภา อบต.ปอ :

ดาเนินการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม:
ประธานสภา ฯ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอแจ้งผลคะแนนการเลือกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดังนี้
๑. นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท ได้คะแนน ๑๙ คะแนน
๒. นายคาจันทร์ ธิวงศ์
ได้คะแนน ๑๑ คะแนน
๓. บัตรเสีย ๒ คะแนน
ดังนั้นผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ คือนายนรเศรษฐ์
กมลาสน์ ก มุ ท โดยทางสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ จะรายงานผลการเลื อ กรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ไปยังนายอาเภอเวียงแก่นเพื่อแต่งตั้งต่อไป

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เข้าสู่วาระที่ ๕ .๒ การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อแทนตาแหน่งที่
ว่างลงขอเชิญเลขานุการสภาอบต.ปอ ชั่วคราวชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายประเวศ ปงรังษี :
ปลัด อบต.ปอปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาฯชั่วคราว

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ เพื่อแทนตาแหน่งที่ว่างลง ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
ประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ดังนี้
ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจาก
ตาแหน่ ง ก่อนครบอายุ ของสภาท้อ งถิ่น ให้ ส ภาท้องถิ่นเลื อ กประธานสภาท้อ งถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่
ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นาความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อ สภาท้องถิ่นเลิกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจาก
ตาแหน่ง
ข้อ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้ผู้ดารงตาแหน่งเป็นประธานสภาท้องถิ่น การเสนอ
ชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน

๙

มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อ
ตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับคะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสูงสุดเท่ากัน
อีกให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อ และการรับ รองตามวรรคหนึ่งให้ นาความในข้อ ๓๙ มาบั งคับใช้โ ดย
อนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อแทนตาแหน่งที่ว่างลง

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอนาเสนอนายประเวศ ปงรังษี ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นผู้สมควร
ส.อบต.ม.๙
ดารงตาแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน

นายเกียรติกุล พิชัย :
ส.อบต.ม.๖

ขอรับรอง

นายวุฒิชัย อุสาใจ :
ส.อบต.ม.๒

ขอรับรอง

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่
หากไม่มี ก็เป็นอันว่า นายประเวศ ปงรังษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับเลือกให้
ดารงตาแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ที่ป ระชุม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ เข้า สู่ ญั ต ติที่ เ สนอโดยนายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลปอ วาระที่ 5.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ( ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ.2560) ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ( ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560)
ขอมอบหมายให้หัวหน้าสานักปลัด ได้นาเสนอรายละเอียดรายงานดังกล่าว

๑๐

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงค์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้ าที่ดาเนิ น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้อ งด าเนิ นการก าหนดแนวทาง วิ ธีก ารในการติด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อ สภาท้อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น พร้ อมทั้ งประกาศผลการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่ าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ ทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เสนอรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม
พ.ศ.2560 ต่อผู้บริหารท้องถิ่น บัดนี้ จึงขอเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ เพื่อรับทราบรายละเอียดตามเอกสารรายงานการติดตาม (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาหมายเลข 1 )
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอรับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ( ระหว่างเดือน
เมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560)
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เข้าสู่ญัตติที่เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ วาระที่ 5.4 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน
1 โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า
สถานทีก่ ่อสร้างบ้านร่มฟ้าทองหมู่ 18 ตาบลปอ วงเงิน 229,000 บาท ขอเชิญนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจง

นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงวาระที่ 5.4 การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 1 โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้ า สู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภู ชี้ ฟ้ า สถานที่ ก่ อ สร้ า งบ้ า นร่ ม ฟ้ า ทองหมู่ 18 ต าบลปอ วงเงิ น
229,000 บาท นั้น มีความจาเป็นเพื่อเป็นการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับ
ฤดูกาลการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่การท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนตาบล
ปอ เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ ให้กับประชาชน เป็นการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจา
ปี พ.ศ.2561

๑๑

นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ม.11
และผู้ เ ข้า ร่ ว มประชุม ทุ กท่ า น เนื่ อ งจากหมู่ บ้า นร่ ม โพธิ์ เงิ น หมู่ 11 มี แหล่ ง ท่ องเที่ย วที่
สวยงามอีกทั้งยังมีปัญหาของถนนเข้าสู่ พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จึงขอนาเสนอให้ ทุกหมู่บ้า น
นาเสนอปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข เพื่อพิจารณาร่วมกัน
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ม.12
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นาเสนอมาถือว่ามี
ความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ หมู่ 18 ได้นาเสนอถึงปัญหาและความจาเป็นที่ต้องได้รับแก้ไขต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง :
ส.อบต.ม.18

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องด้วยหมู่บ้านร่มฟ้าทองหมู่ 18 ได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
คือภูชี้ฟ้า มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นถนนเก่า มีอายุการใช้งานมายาวนานและชารุด
ทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ ทาให้ยากลาบากในการเดินทางขึ้นแหล่ง ท่องเที่ยว จึงมีความ
จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไ ขอย่ า งเร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไ ข จ านวน 3 จุ ด เป็ น
งบประมาณ 229,000 บาท จึงขอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลปอ
ดังกล่าว

นายประเวศ ปงรังษี :
ปลัด อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า สถานที่ก่อสร้างบ้านร่มฟ้าทอง
หมู่ 18 ตาบลปอ วงเงิน 229,000 บาท โดยมีปริมาณงานจานวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ยาว 20เมตร กว้าง 4 เมตรหนา0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า80ตาราง เมตร
จุดที่ 2 ยาว 23เมตร กว้าง 5 เมตรหนา0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า115 ตารางเมตร)
จุดที่ 3 ยาว 25เมตร กว้าง 5 เมตรหนา0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า125ตารางเมตร)
โดยได้ตรวจสอบแล้ว เป็นการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕5๘
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก สภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ย วกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตาม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว

๑๒

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง ดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายใน ระยะเวลาที่
กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย ค่าใช้จ่าย
ประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการ
คลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

จากที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจงแล้วนั้น ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้วอีกทั้งเป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่ ปีขององค์การบริหาร
ส่ว นตาบลปอ และมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒ นาท้องถิ่น สาหรับโครงการพัฒ นา
ท้องถิ่นตาบลปอ ของหมู่บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ 11และบ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ 12 เป็นโครงการที่
เสนอมาเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวซึ่งมีปัญหาเรื่องของเขตพื้นที่อยู่ในความดูแล
ของกรมป่าไม้ จึงต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอยู่ระหว่างให้กองช่าง
ได้ออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่ผิดต่อระเบียบของหน่วยงานที่ดูแล
จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 1 โครงการ คือ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า ขอเชิญกองคลัง
ชี้แจงสถานะทางการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ

นางวิลาวัลย์ โนระ :
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้เสนอญัตติ 5.4 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 1
โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า สถานที่
ก่ อ สร้ า งบ้ า นร่ ม ฟ้ า ทองหมู่ 18 ต าบลปอ วงเงิ น 229,000 บาทกองคลั ง ขอชี้ แ จง
สถานการณ์การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
หมายเลข 2)

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ในการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
พบว่ามีการใช้จ่ายเงินสะสมในปีพ.ศ.2560 มีจานวนมาก จึงทาให้การบริหารจัดการโครงการ
ตามแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นไปอย่าล่าช้า ดังนั้นเห็นควรชะลอ
โครงการจ่ายเงินสะสมให้ลดลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลาดับต่อไป ผมจะขอมติจากสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ตามญัตติที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ เสนอหรือไม่ และขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้
ตรวจนับองค์ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่

๑๓

นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภาฯ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

การพิจารณาญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ภูชี้ฟ้า สถานที่ก่อสร้างบ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 ตาบลปอ งบประมาณ 229,000 บาท
จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ

มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ภูชี้ฟ้า งบประมาณ 229,000 บาท จานวน 28 เสียง
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ขณะนี้เวลา 12.00 นาฬิกา ขอพักการประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขอนัด
ประชุมในภาคบ่าย เวลา 13.30 นาฬิกา

เวลา12.00-13.30นาฬิกา : พักรับประทานอาหาร
เวลา13.30นาฬิกา :

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุมและ
เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดาเนินการประชุมต่อในภาคบ่าย

ระเบียบวาระที่ ๖
วาระอื่นฯ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ประธานสภา ฯ
ได้เสนอในวาระนี้ เรียนเชิญครับ
นายสุรศักดิ์ อุธวัง :
ผอ.ร..รบ้านทรายทอง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์ อุธวัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลปอ ขอแจ้ง
ว่าศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลปอ ได้กาหนดจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 ขึ้นในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียน
บ้านทรายทอง หมู่ 7 ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ จานวน 50,000 บาทมีโ รงเรี ยนในพื้นที่
ตาบลปอ เข้าร่วมการแข่งขันจานวน 13 โรงเรียน โดยในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ทางศูนย์เครือข่ายตาบลปอ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จัดทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ
สามัคคีกับสถานศึกษาตาบลปอ ประกอบด้วยกีฬาฟุตบอลชาย 11 คน ,วอลเลย์บอลหญิง
,ตระกร้อชาย และ เปตอง พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนและบริจาคเงินสมทบการแข่งขันจาก
คณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ กสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลปอ เพื่ อ ให้ ก ารแข่ง ขั นกี ฬ า
ดังกล่าวบรรลุผลสาเร็จตามโครงการและขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย

๑๔

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ขอขอบคุณผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง ที่ได้นาเรื่องชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
หากไม่มี ผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น และ
ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอสมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ 2) ปีพ.ศ.๒๕๖๐ ในครั้งนี้ ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม

๑๖.๒๐ นาฬิกา
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายประเวศ ปงรังษี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
- ตรวจถูกต้องแล้ว(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคาปัน แสงงาม)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๓
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิชัย อุสาใจ)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๒
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเกียรติกุล พิชัย )
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๖
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางมริวรรณ์ถาวงศ์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๕

๑๕

ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมครั้งถัดไป
(ลงชื่อ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายเอกภพ จตุโชคอุดม )
ตาแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

