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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ที่ 2) ประจ าปี พ.ศ.2561 

วันที่ 10 สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖1 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลงช่ือเข้าประชุม หมายเหตุ 
๑ นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท ประธานสภา ฯ นรเศรษฐ์     กมลาสน์กมุท  
2 นายค า            วงศ์ผา ส.อบต หมู่ที่  1 ค า           วงศ์ผา  
3 นายค าจันทร์     ธิวงศ ์ ส.อบต หมู่ที่ 1 ค าจันทร์    ธิวงศ ์  
4 นายวุฒิชัย       อุสาใจ ส.อบต หมู่ที่ 2 วุฒิชัย       อุสาใจ  
5 นายวิชัย          แสงงาม ส.อบต หมู่ที่ 2 วิชัย         แสงงาม  
6 นายค าปัน        แสงงาม ส.อบต หมู่ที่ 3 ค าปัน      แสงงาม  
7 นายสิทธิพงษ์   แซ่ฟุ้ง ส.อบต หมู่ที่ 4 สิทธิพงษ์   แซ่ฟุ้ง  
8 นายอภิรักษ์     แซ่ฟุ้ง ส.อบต หมู่ที่ 4 อภิรักษ์     แซ่ฟุ้ง  
9 นางมริวรรณ์    ถาวงศ์ ส.อบต หมู่ที่ 5 มริวรรณ์    ถาวงศ์  

10 นายเกียรติกุล    พิชัย ส.อบต หมู่ที่ 6 เกียรติกุล    พิชัย  
11 นางหมาย       แสงงาม ส.อบต หมู่ที่ 6 หมาย       แสงงาม  
12 นายสมชาย     วงศ์นภาไพศาล ส.อบต หมู่ที่ 7 สมชาย     วงศ์นภาไพศาล  
13 นายพงษ์ศักดิ์    ธนาวุฒิชัย ส.อบต หมู่ที่ 8 พงษ์ศักดิ์    ธนาวุฒิชัย  
14 นายยุทธนา    ยอดมณีบรรพต ส.อบต หมู่ที่ 11 ยุทธนา    ยอดมณีบรรพต  
15 นายมนตรี      ยอดมณีบรรพต ส.อบต หมู่ที่ 12 มนตรี      ยอดมณีบรรพต  
16 นายยุทธภูม ิ  เกษตรโสภาพันธ์ ส.อบต หมู่ที่ 12 ยุทธภูม ิ  เกษตรโสภาพันธ์  
17 นายสมชาย   แซ่ย่าง ส.อบต หมู่ที่ 13 สมชาย   แซ่ย่าง  
18 นายกิตติ     ครรลองหรรษา ส.อบต หมู่ที่ 13 กิตติ     ครรลองหรรษา  
19 นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล ส.อบต หมู่ที่ 14 มนัญชญา ผาบรรพตกุล  
20 นายอภิสิทธิ์        รายเรียงศรีอรัญ ส.อบต หมู่ที่ 14 อภิสิทธิ์   รายเรียงศรีอรัญ  
21 นายชาญชัย        ย่างวรกูล ส.อบต หมู่ที่ 15 ชาญชัย     ย่างวรกูล  
22 นายชาย            แซ่ซ้ง ส.อบต หมู่ที่ 15 ชาย         แซ่ซ้ง  
23 นายสุพจน์          เล่าพงศ์สวัสดิ์ ส.อบต หมู่ที่ 16 สุพจน์       เล่าพงศ์สวัสดิ์  
24 นายปราโมทย์     ขวัญชัยประทาน ส.อบต หมู่ที่ 16 ปราโมทย ์  ขวัญชัยประทาน  
25 นายชัยสิทธิ์        เจนพบชีวนั ส.อบต หมู่ที่ 17 ชัยสิทธิ ์    เจนพบชีวัน  
26 นายพจน์ปรีชา    แซ่ย่าง ส.อบต หมู่ที่ 18 พจน์ปรีชา  แซ่ย่าง  
27 นายธิติพงศ์        กวินดารกา ส.อบต หมู่ที่ 18 ธิติพงศ์     กวินดารกา  
28 นายสิริเชษฐ์  รัตนแสงมณี ส.อบต.ม.๑๙ สิริเชษฐ์        รัตนแสงมณี  



๒ 

 

29 นายสมชาติ  คงแก้ว ส.อบต.ม.๒๐ สมชาติ        คงแก้ว  
30 นายเลาจัว         แซ่ว้า ส.อบต หมู่ที่ 20 เลาจัว       แซ่ว้า  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายชิงชัย       ยอดมณีบรรพต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 9 ลากิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลงช่ือเข้าประชุม หมายเหตุ 
๑ นายแสน              ลือชา นายก อบต.ปอ แสน             ลือชา  
2 นายธนวัฒน์          อุสาใจ รองนายก อบต.ปอ ธนวัฒน์          อุสาใจ  
3 นายศัตราวุธ         นภาวงศ์สกุล เลขานายก อบต.ปอ ศัตราวุธ         นภาวงศ์สกุล  
4 นายประเวศ          ปงรังษ ี ปลัด อบต.ปอ ประเวศ         ปงรังษี  
5 นางสาวกรรณิการ์   ชัยวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด กรรณิการ์      ชัยวงศ์  
6 นางวิลาวัลย์          โนระ หัวหน้าฝ่ายการเงิน วิลาวัลย์         โนระ  
7 จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์  ยาละ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ไพรสัณฑ์        ยาละ  
8 นายศราวุธ           ทองใบ นายช่างโยธา ศราวุธ           ทองใบ  
9 นางมนธิชา           ลือชา นักจัดการงานทั่วไป มนธิชา          ลือชา  

 
สรุป 
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓1 คน 
-ผู้มาประชุม        30   คน ผู้ลาประชุม       1  คน    
-ผู้เข้าร่วมประชุม      9   คน  รวมทั้งสิ้น       39   คน 
 
เริ่มประชุมเวลา       :      ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้
พระเพ่ือความเป็นสิริมงคล  

 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที3่(ครั้งที่2)ประจ าปี2561  
ประธานสภา อบต.ปอ ในวันที่ 10 สิงหาคม  2561  เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา  ได้ด าเนินการนับองค์ประชุมแล้วดังนี้ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีทั้งหมด ๓1 คน  มาประชุม 30 คน  ลาประชุม 
1 คน  องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอน าเข้าสู่วาระการ
ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑        :     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
ประธานสภา ฯ            ไดร้ับทราบดังนี้ 

1.แจ้งค าสั่งอ าเภอเวียงแก่น  แต่งตั้งนายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ตามค าสั่งอ าเภอเวียงแก่น ที ่138 /2561  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
2561 และขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่มีมติเลือกข้าพเจ้า 



๓ 

 

เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่และร่วมกิจกรรม
กับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ให้ดีที่สุด 

 2.ขอขอบคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
 - กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
   20 กรกฎาคม 2561 ณ.ดอยผาตั้ง  

- กิจกรรมถวายเทียนพรรษาขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม2561 
- กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 
2561 ณ. ที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่น 

   ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้แจ้งเรื่องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ 
 ทราบ 

    
        ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
นายแสน   ลือชา    : ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ดังนี้ 
นายก.อบต.ปอ        1. การจัดงานส้มโอและของดีอ าเภอเวียงแก่น ประจ าปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม – 
    2 กันยายน  2561 โดยก าหนดการพิธีเปิดงาน ในวันที่ 2 กันยายน 2561 อ าเภอเวียงแก่น 

ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงาน ในเวลา 16.00น. 
เริ่มตั้งขบวนแห่งานส้มโอ เวลา 13.00น. ณ.สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ส าหรับ
รายละเอียดกิจกรรมในงานส้มโอและของดีอ าเภอเวียงแก่น จะมีการประชุมซักซ้อมอีก
ครั้งในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

                           2. ขอเชิญร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12  สิงหาคม 2561 เวลา
07.00น. ณ.ที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่น การแต่งกายข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เครื่องแบบปกติขาว ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน 

  
มติที่ประชุม           : รับทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที ่3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  ๒๕๖1   
  เมื่อวันที่ 3  สิงหาคม  2561 
นายประเวศ  ปงรังษี :    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์รายงานการประชุม  
เลขานุการสภาฯ       ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ หากแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะได้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
  ได้รับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม           : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓: กระทู้ถาม 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ๑.กระทู้ถามท่ัวไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็น 
ประธานสภาอบต.ปอ ค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒)มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 ตอบกระทู้ 
 -ไม่มี 
 



๔ 

 

 ๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความ 
 สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือ 
 ด าเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓) 

 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔: เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
มตทิี่ประชุม   : -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕: เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
  5.1 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   ตามท่ีรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ลาออกจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 1    
ประธานสภา อบต.ปอ           สิงหาคม 2561 มีผลท าให้ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ว่างลง 

ดังนั้น จึงต้องด าเนินการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอแทนต าแหน่ง   
ว่าง ลง ขอเรียนเชิญ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจงระเบียบ 
ข้อกฎหมาย 

 
นายประเวศ  ปงรังษี :    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข  
เลขานุการสภาฯ       เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554   
  ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 8   วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้ผ ู้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานสภาท้องถิ่น    
การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ          
หนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น                 
ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือก
ใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนน
สูงสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร ได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่  
ประธานสภา อบต.ปอ           เกี่ยวข้องกับการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอชื่อผู้ที่สมควร เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลปอ ครับ 
 
นายวุฒิชัย  อุสาใจ  :  ขอเสนอ นายค าปัน  แสงงาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 3 เป็น  
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 2             รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ครับ 
 



๕ 

 

 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอผู้รับรอง  2 คน  
ประธานสภา อบต.ปอ       
             
นายค าจันทร์  ธิวงศ์   : ขอรับรอง  
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1  
 
นายวิชัย   แสงงาม  :  ขอรับรอง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 2  
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท  : ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ ใดเสนอ ก็ถือว่าท่าน 
ประธานสภา ฯ ค าปัน  แสงงาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 3  เป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็น 
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ขอแสดงความยินดีด้วย 
 ครับ  เรียนเชิญท่านค าปัน  แสงงาม ได้กล่าวกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 
นายค าปัน   แสงงาม   : ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้เสนอและเลือกให้ข้าพเจ้า เป็น 
สมาชิกสภา ฯหมู่ 3 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ แทนต าแหน่งว่างลง  และขอสัญญาว่าจะ 
 ปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดครับ  

 
๕.2  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

 รับหลักการ 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท  : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ได้รับญัตติการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา อบต.ปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งเสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ดังนั้น 

เพ่ือให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ซึ่งเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ )   
ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้แถลงเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท า
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป  ขอเรียนเชิญ 
 

นายแสน   ลือชา   : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้  

  ๑. สถานะการคลัง 
 1.1งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1  ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 



๖ 

 

 
    ๑.๑.๑เงินฝากธนาคาร          จ านวน 85,336,171.18 บาท 
   ๑.๑.๒ เงินสะสม                  จ านวน  33,142,009.34 บาท 
   ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  21,893,904.66 บาท 
   ๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ  
     รวม 0 บาท 
   ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 12 โครงการรวม  
      890,007.00 บาท 
       ๑.๒ เงินกู้คงค้าง     จ านวน 0.00  บาท 
 
  ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖1 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561  
  (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น     83,494,307.75 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร                      345,794.61 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                    99,010.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                     603,005.11 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                   ๐.๐๐ บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                         4,100.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน                       ๐.๐๐ บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร                28,808,644.03 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                53,633,754.00บาท 
  (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน                            0.00 บาท  
  (๓) รายจ่ายจริง       จ านวน 57,327,772.67  บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง                   ๑3,192,826.35 บาท 
   งบบุคลากร                  ๑7,023,074.88 บาท 
   งบด าเนินงาน                  11,514,228.15 บาท 
   งบลงทุน                      5,172,645.๐๐ บาท 
   งบรายจ่ายอื่น                               ๐ .๐๐   บาท 
   งบเงินอุดหนุน                           10,424,998.29 บาท 
  (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  0.00  บาท 
  (๕) รายที่จ่ายจากเงินสะสม                                      3,844,000.00 บาท 
  (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม                                ๐.๐๐  บาท 
   
 

รายได้จัดเก็บเอง รายรับจริงปี 2560 ประมาณการปี 2561 ประมาณการปี 2562 
      หมวดภาษีอากร 309,690.74 248,000.00 310,000.00 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 318,387.00 134,600.00 166,600.00 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 930,138.38 999,535.00 930,000.00 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,500.00 11,000.00 4,000.00 

 รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,563,716.12 1,393,135.00 1,410,600.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.    
    หมวดภาษีจัดสรร 31,346,645.27 28,639,300.00 31,533,483.00 



๗ 

 

รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 31,346,645.27 28,639,300.00 31,533,483.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.    
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 54,343,707.00 57,067,565.00 58,055,917.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 54,343,707.00 57,067,565.00 58,055,917.00 

รวม  87,254,068.39 87,100,000.00 91,000,000.00 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการปี 2561 ประมาณการปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ    
     งบกลาง 14,467,874.00 17,721,413.00 18,298,641.00 
     งบบุคลากร 19,716,887.20 26,165,860.00 26,876,529.00 
     งบด าเนินงาน 17,941,176.49 22,377,077.00 24,520,730.00 
     งบลงทุน 10,621,115.48 10,699,300.00 11,633,100.00 
      งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 15,000.00 15,000.00 
      งบเงินอุดหนุน 9,827,943,54 10,121,350.00 9,656,000.00 

  รวมจ่ายจากงบประมาณ 72,585,996.71 87,100,000.00 91,000,000.00 
 รวม 72,585,996.71 87,100,000.00 91,000,000.00 

  ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นรายละเอียดประมาณการรายรับ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้                        
ตั้งงบประมาณรายรับไว้รวมทั้งสิ้น 91,000,000.00 บาท  และได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
รวมทั้งสิ้น 91,000,000 บาท  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ได้พิจารณาแล้วและขอมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบแผนงานแต่ละ
แผนงาน ได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในแต่ละแผนงาน ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับ
ทราบและพิจารณาต่อไป 

   จากนั้น หัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบ ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในแต่ละแผนงาน  ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ได้รับทราบและพิจารณา ประกอบด้วย 
  1.นางสาวกรรณิการ์   ชัยวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  แผนงานสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ และแผนงานงบกลาง 
  2.นางวิลาวัลย์   โนระ หัวหน้าฝ่ายการเงินรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งานบริหารงานคลัง  
 3.นายประเวศ  ปงรังษี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 4.นายศราวุธ  ทองใบ นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ที่ ได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต.ปอ  ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในแต่ละแผนงาน  
  ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป ขณะนี้เวลา 
  12.00 นาฬิกา  ขอพักการประชุมเพ่ือพักรับประทานอาหารกลางวันและขอนัดประชุมต่อใน 
  ภาคบ่ายเวลา 13.00 นาฬิกา 



๘ 

 

 
เวลา 12.00 -13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เวลา 13.00 น.  :  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิก จ านวน 22  
     คน  เกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม  
 
นายนรเศรษฐ์  กมลาสน์กมุท : ขอน าเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)  
ประธานสภา อบต.ปอ  ประจ าปี 2561 ในภาคบ่ายต่อ ซึ่งอยู่ในวาระการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 1(ขั้นรับหลักการ ) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ได้แถลงเหตุผลความจ าเป็นประมาณการรายรับ รายจ่ายของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  พร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการทีร่ับผิดชอบ ได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงานแล้ว ในล าดับ
ต่อไป ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ต่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขอเรียนเชิญ 

 
นายเกียรติกุล  พิชัย  :  ขอสอบถามว่า รายการงบประมาณค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่ตั้งไว้ จ านวน 100,000 
สมาชิกสภา ฯหมู่ 6   บาท ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  และรายการค่าวัสดุยานพานะและขนส่ง ที่ตั้งไว้จ านวน 

200,000 บาท ในแผนงานเคหะและชุมชน  ไม่ทราบว่าเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่าย           
ที่ซ้ าซ้อนกันหรือไม่ ต้องการให้ชี้แจง  

 
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์   :   ขอเรียนชี้แจงรายการ งบประมาณค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่ตั้งไว้ในแผนงานบริหาร  
หัวหน้าส านักปลัด งานทั่วไป  จ านวน 100,000 บาท นั้นเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์

ส่วนกลาง และรถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานปลัด จ านวน 8 คัน 
และส าหรับงบประมาณค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่ตั้งไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน 
จ านวน 200,000 บาท เป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่าง ซึ่งมีจ านวน 4 คันและเป็นเครื่องจักรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ รถตักหน้าขุด
หลัง รถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถไถ) รถบรรทุก 6ล้อกระเช้าไฟฟ้า และรถยนต์บรรทุกขนาดไม่
เกิน 1 ตัน โดยงบประมาณที่ตั้งไว้ เพ่ือใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาให้เครื่องจักรกล สามารถ
ปฏิบัติงานบริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ 

 
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต  : ขอสอบถามรายการงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สมาชิกสภา ฯหมู่ 12   เสริมเหล็ก ในล าดับที่ 5 ด าเนินการหมู่ 12  ในล าดับที่ 6 ด าเนินการ หมู่ 13 และในล าดับที่ 

11 ด าเนินการหมู่ 18  ที่งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท เท่ากันและขนาดความกว้างผิว
จราจร ของถนนกว้าง 3 เมตร เหมือนกัน แต่ความยาวของถนนตามโครงการในรายการที่
กล่าวมา ท าไมจึงมีความยาวไม่เท่ากัน จึงต้องขอฟังค าชี้แจงด้วย  

 
นายศราวุธ  ทองใบ  :  กองช่าง ได้ด าเนินการประมาณการราคาโครงการโดยคิดค านวณราคาวัสดุตามระเบียบของ 
นายช่างโยธาอาวุโส    ทางราชและอ้างอิงตามประกาศของพาณิชย์จังหวัด บวกค่าขนส่งซึ่งมีการคิดค่าขนส่งไม่ 
  เท่ากัน จึงท าให้ปริมาณงานความยาวของถนนตามท่ีสอบถามไม่เท่ากัน 
 



๙ 

 

 
นายปราโมทย์  ขวัญชัยประทาน: ขอสอบถามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ท าการบริหารส่วนต าบลปอไม่ทราบว่า 
สมาชิกสภา ฯหมู่ 16   ก่อสร้างบริเวณไหน  พ้ืนที่มีความพร้อมหรือไม่ 
 

นายแสน ลือชา : ขอเรียนชี้แจงว่าโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ   ด าเนินการก่อสร้างบริเวณลานจอดรถหน้ากองช่าง เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลปอ และบริการส าหรับประชาชนที่มาติดต่องานกับองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลปอ ทั้งนี้สามารถใช้เป็นสถานที่จอดรถได้ด้วย ในยามที่ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมใน 
   อาคารดังกล่าว 
 
นายเกียรติกุล พิชัย : ขอสอบถามการตั้งงบประมาณการค่าวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น ที่ตั้งไว้ในแผนงานบริหารงาน 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6  ทั่วไป จ านวน 400,000 บาท และรายการค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ตั้งไว้ในแผนงาน 
  เคหะและชุมชน จ านวน 200,000 บาท ไม่ทราบว่าเป็นการตั้งงบประมาณท่ีซ้ าซ้อนกันหรือ 
  ไม ่
 

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ ์  : ขอเรียนชี้แจงว่า งบประมาณค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ตั้งไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าส านักปลัด  จ านวน 400,000 บาท เป็นรายการน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น ใช้ส าหรับรถยนต์และ 
  รถจักยานยนต์ส่วนกลาง ในความรับผิดชอบของส านักงานปลัด ส่วนงบประมาณค่าวัสดุ 
  เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ตั้งไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 200,000 บาท นั้นก็เป็น 
  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น ที่ใช้ในรถยนต์ส่วนกลางในความรับผิดชอบของกองช่าง  
  ซึ่งเป็นการต้ังงบประมาณ ที่ค านวณจากปริมาณการใช้จากปีที่ผ่านมา  จึงขอเรียนชี้แจงให้ 
  ได้รับทราบ 
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่            
ประธานสภา อบต.ปอ  หากไม่มีท่านใดท่ีจะอภิปราย  ผมจะขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะ 
  เห็นชอบ ในวาระท่ี 1  ขั้นรับการหลักการของร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
  งบประมาณ พ.ศ.2562  ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เสนอหรือไม่ ขอให้เลขานุการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 

นายประเวศ ปงรังษี       :  ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ  
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติว่าเห็นชอบในวาระท่ี1 ขั้นรับหลักการของร่างขอบัญญัติ  
ประธานสภา อบต.ปอ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือ 
 
มตทิี่ประชุม : เห็นชอบ 21 เสียง 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในล าดับต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต.ปอ  ต าบลปอ ไดเ้สนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการ 
  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ข้อ 101 (1) 
  ก าหนดให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเรียนเชิญครับ 
 



๑๐ 

 

 
นายสุพจน์ เล่าพงษ์สวัสดิ์ : ขอเสนอ ควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 16 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ   
 
นายเกียรติกุล พิชัย : ขอเสนอควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : มีท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ลงมติ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต.ปอ  ต าบลปอ ตรวจนับองค์ประชุม 
 
นายประเวศ ปงรังษี : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท  : สมาชิกท่านใด จะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของนายสุพจน์  เล่าพงษ์สวัสดิ์ ที่เสนอให้มี  
ประธานสภา อบต.ปอ  จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน โปรดยกมือ  
 
มตทิี่ประชุม  :  0 เสียง 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : สมาชิกท่านใด จะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ นายเกียรติกุล พิชัย ที่เสนอให้มีจ านวน 
ประธานสภา อบต.ปอ   คณะกรรมการแปรญัตติ 5 คน โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   : เห็นชอบ จ านวน 16 เสียง 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในล าดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอชื่อผู้สมควรท าหน้าที ่
ประธานสภา อบต.ปอ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
นายสุพจน์ เล่าพงษ์สวัสดิ์  :  ขอเสนอนายวิชัย แสงงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 2 เป็นกรรมการ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 16    แปรญัตติ ล าดับที่ 1  
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา อบต.ปอ    
 
นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง  : ขอรับรอง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 4  
 
นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ:    ขอรับรอง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 14 



๑๑ 

 

 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
ประธานสภา อบต.ปอ   เป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ว่าสมควรให้นายวิชัย 
   แสงงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 2 ท าหน้าที่เป็นกรรมการแปรญัตติ 
   ในครั้งนี้ โปรดยกมือ 
 
มตทิี่ประชุม   : เห็นชอบ 16 เสียง 
 
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต   : ขอเสนอนาย ค าจันทร์   ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 1 เป็นกรรมการ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 12   แปรญัตติล าดับที่ 2  
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา อบต.ปอ 
 
นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง    : ขอรับรอง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 4 
 
นายสมชาติ คงแก้ว  : ขอรับรอง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 20 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
ประธานสภา อบต.ปอ   เป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ว่าสมควรให้นายค าจันทร์  
      ธิวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้  
      โปรดยกมือ 
 
มตทิี่ประชุม  : เห็นชอบ 16 เสียง 
 
นางหมาย แสงงาม  : ขอเสนอนายสมชาย วงศ์นภาไพศาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 7  
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6   เป็นกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 3 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา อบต.ปอ    
 
นายวุฒิชัย อุสาใจ    : ขอรับรอง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 2  
 
นายชาย   แซ่ซ้ง    : ขอรับรอง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 15  
 
 



๑๒ 

 

 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด  
ประธานสภา อบต.ปอ   จะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ว่าสมควรให้ 
   นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 7 เป็นกรรมการ 
  แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
มตทิี่ประชุม : เห็นชอบ 18 เสียง 
 
นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน :ขอเสนอนายเกียรติกุล พิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ที่ 6  
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 16  เป็นกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 4  
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา อบต.ปอ    
 
นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย  : ขอรับรอง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 8 
 
นายกิตติ ครรลองหรรษา  : ขอรับรอง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 13 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด  
ประธานสภา อบต.ปอ  จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ว่าสมควร 
  ให้นายเกียรติกุล พิชัย สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการแปรญัตติ 
  ในครั้งนี้ โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 21 เสียง 
 
นายเกียรติกุล พิชัย : ขอเสนอ นางมริวรรณ์ ถาวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 5 เป็นกรรมการ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6   แปรญัตติ ล าดับที่ 5  
 
นายเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท  : ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา อบต.ปอ 
 
นางหมาย   แสงงาม : ขอรับรอง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6  
 
นายค า วงศ์ผา : ขอรับรอง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1  
 
 



๑๓ 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภา อบต.ปอ  จะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ว่าสมควร 
  ให้นางมริวรรณ์ ถาวงศ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการ 
  แปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 17 เสียง 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : สรุปว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ให้ความเห็นชอบกับสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต.ปอ  ส่วนต าบลปอ ที่ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

1. นายวิชัย       แสงงาม 
2. นายค าจันทร์  ธิวงศ ์
3. นายสมชาย    วงศ์นภาไพศาล 
4. นายเกียรติกุล พิชัย 
5. นางมริวรรณ์   ถาวงศ ์

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ.2562 
 
มติที่ประชุม  :     รับทราบ 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท :  ในล าดับต่อไป เป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภา อบต.ปอ       ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2527 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 
         ข้อ 49 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอ 
 
นายวุฒิชัย อุสาใจ     :  ขอเสนอว่าควรก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรบญัตติจ านวน 3 วัน คือวันที่ 13 - 15 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 2       สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท :  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภา อบต.ปอ       ผมขอมติว่า จะเห็นชอบตามข้อเสนอของท่านวุฒิชัย อุสาใจ เสนอหรือไม่โปรดยกมือ 
 
มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ 17 เสียง 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ 
ประธานสภา อบต.ปอ ค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน คือวันที่ 13-15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. 
         ส าหรับการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งแรกนั้น  ขอให้เลขานุการสภาองค์การ 
         บริหารสว่นต าบลปอ เป็นผู้นัดประชุมและด าเนินการตามระเบียบ หากคณะกรรมการ 
         แปรญัตติ ได้ด าเนินการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แล้วขอให้คณะกรรมการ 

     แปรญัตติ ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 มีความประสงค ์จะเสนอค าแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2562 ได้รับทราบและด าเนินการตามระเบียบด้วย ส าหรับการนัดประชุมสภาองค์การ 

 บริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 



๑๔ 

 

 พ.ศ.2562 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอนัด 
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. โดย 
 จะได้มีหนังสือแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง พร้อม 
 กับการจัดส่งรายงานและบันทกึความเห็นการพิจารณาข้อเสนอค าแปรญัตติงบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการแปรญัตติที่รายงานเสนอต่อ 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 ได้รับทราบตามระเบียบ 
 
มตทิี่ประชุม : รับทราบ 
 
นายประเวศ  ปงรังษี    :    ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก  ในวันนี้หลังจากเลิกการประชุมสภาองค์การ 
เลขานุการสภา อบต.ปอ  บริหารส่วนต าบลปอ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 
   ข้อ 5.3   ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย 
  กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2561  
   
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ยื่นญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้  
ประธานสภา อบต.ปอ  ผูกพันและขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้ 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
  ไดเ้รียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป  
 
นายแสน  ลือชา  :     ขอมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายการเงินรักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง  ได้เป็นผู้ชี้แจง 
นายก.อบต.ปอ  รายละเอียด 
 
 
นางวิลาวัลย์   โนระ     :     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน   และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
  2548 ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัต ิ
  กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  
ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

    โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ต้อง 
  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาดังนี้  
 
 
 



๑๕ 

 

1.ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 5  โครงการ คือ 

   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ –ประชาภักดี  หมู่ 1 ต าบลปอ 
     งบประมาณ 400,000 บาท 
   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 ต าบลปอ งบประมาณ 
     500,000 บาท 
   - โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  หมู่ 7 ต าบลปอ  
    งบประมาณ 500,000 บาท 
   - โครงการขุดลอกล าห้วยผาตั้ง บ้านปางหัด หมู่ 2 งบประมาณ 19,000 บาท 
   - โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์ทอง หมู่ 3 ต าบลปอ งบประมาณ 
    500,000 บาท  
   เหตุผล คือโครงการดังกล่าว ข้างต้น มีความจ าเป็นต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาต   

(วิศวกร)ได้ออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างก่อน  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

  2. การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
         ประจ าปีงบประมาณ 2561  จ านวน 1 โครงการ คือ 

  - โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง หมู่ 5 ต าบลปอ งบประมาณ 
   290,000 บาท 
   เหตุผล คือ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการ 
  ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ซึ่งหากด าเนินการก่อสร้างรั้วดังกล่าว 
   ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว จะมีผลกระทบต่อโครงสร้างซึ่งอาจจะไม่แข็งแรง มั่นคง ต้องรอ 
  ระยะเวลา ให้พ้ืนดินที่ถมอัดแน่นก่อนท าการก่อสร้าง 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท :  มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติในเรื่องดังกล่าว  
ประธานสภา อบต.ปอ  ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม 
   
นายประเวศ   ปงรังษ ี    :   ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภา ฯ  
    
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท :  ในล าดับต่อไป ขอให้สมาชิกได้ลงมติว่าจะอนุมัติตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา อบต.ปอ   เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ  
 
มตทิี่ประชุม  : อนุมัติ 18 เสียง 
  
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

  ข้อ 5.4 การรับมอบทรัพย์สินทางราชการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างแหล่ง 
  ท่องเที่ยวใหม่  อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย (ระเบียงชมวิว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  ลานจอดรถดอยผาตั้ง ต าบลปอ ) 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท :  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอญัตติเรื่องการรับมอบทรัพย์สินทางราชการ  
ประธานสภา อบต.ปอ  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  อ าเภอเวียงแก่น 
   จังหวัดเชียงราย (ระเบียงชมวิว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ลานจอดรถดอยผาตั้ง ต าบลปอ ) 
  ขอเรียนเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เรียนชี้แจง 
 
นายแสน   ลือชา    :  ด้วยอ าเภอเวียงแก่น ได้แจ้งว่าตามที่อ าเภอเวียงแก่น ได้ด าเนินการตามงบประมาณรายจ่าย 
นายก อบต.ปอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินเหลือจ่าย)  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้าง

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  เพ่ือด าเนินการก่อสร้างระเบียงชมวิว 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานจอดรถ ดอยผาตั้ง ต าบลปอ โดยได้ด าเนินการตามโครงการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อ าเภอเวียงแก่น จึงขอส่งมอบทรัพย์สินระเบียงชมวิว ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กลานจอดรถดอยผาตั้ง ต าบลปอ ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือดูแลรักษาต่อไป 
ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ จึงเสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในการรับมอบทรัพย์สิน
ทางราชการ ดังกล่าวข้างต้น 

 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท :  มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปราย แสดงความคิดเห็น เรียนเชิญ  
ประธานสภา อบต.ปอ   
 
นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ: เนื่องด้วยทรัพย์สินทางราชการ ที่อ าเภอเวียงแก่น ได้ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภา ฯหมู่ 14  ปอ ได้ดูแลรักษา ถือว่าเป็นทรัพย์สินของประชาชนทั้งต าบลปอ มิใช่บ้านผาตั้งบ้านเดียว ซึ่ง 
  ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเขตต าบลปอ จึงขอให้สภาองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย  
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท :  มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มีจะได้ลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการ 
ประธานสภา อบต.ปอ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม  
 
นายประเวศ   ปงรังษี   :    ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภา ฯ     
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท :  ในล าดับต่อไป ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบตามที่นายก 
ประธานสภา อบต.ปอ   องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ  
 
มตทิี่ประชุม  : อนุมัติ 17  เสียง 
 
 
 



๑๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6            :   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
นายกแสน ลือชา             :  ด้วยได้เกิดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกระบาดในพ้ืนที่ต าบลปอ ประกอบด้วยบ้านห้วยคุ หมู่ที ่8             
นายก อบต.ปอ                  บ้านห้วยหาน หมู่ที ่9 บ้านหนองเตา หมู่ที ่4 บ้านร่มฟ้าทอง  หมู่ที่18 และบ้านเจดีย์ทอง 
    หมู่ที ่3 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จึงได้เชิญประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  การระบาดของ โรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ต าบลปอ  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

เวลา 09.00น. ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ โดยผู้ เข้าประชุม  
ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ทุกคน และ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตต าบลปอ เพ่ือจะได้หาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือพ่นหมอกควันไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ไว้แล้ว 

 
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต   :  ด้วยหมู่ที่ 12 มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ก่อสร้างไว้เข้าสู่แหล่ง      
ส.อบต.หมู่12                    ท่องเที่ยว ปัจจุบันไหล่ทางถนนดังกล่าวเกิดร่องลึกมาก เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป 
                                    มาจึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้สนับสนุนรถตักหน้าขุดหลังหรือรถไถช่วยเกรด 
  ดินถมไหล่ทางถนนเส้นทาง ดังกล่าวด้วยครับ 
 
นายกแสน ลือชา             :  ขอให้ท าหนังสือแจ้งมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือเป็นหลักฐานและจะได้แจ้งให้ 
นายก อบต.ปอ                  กองช่าง ออกตรวจสอบพ้ืนที่ว่าสามารถด าเนินการในฤดูฝนนี้ได้หรือไม ่เพ่ือที่จะได้ด าเนินการ 
     ต่อไป และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรถนน ได้มีความระมัดระวังการใช้เส้นทางสาย 
     ดังกล่าวด้วย 
 
นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล : ขอแจ้งเรื่องไฟกิ่งของ หมู่ 7 ดับไม่สามารถใช้การได้จ านวน 3 จุดขอให้ทางกองช่างได้ออก  
สมาชิกสภา ฯหมู่ 7             แก้ไขด้วย 
 
นายธนวัฒน์   อุสาใจ      :  แจ้งการเข้าอบรมความมั่นคงชายแดน เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561ที่จังหวัดเชียงราย  
รองนายก อบต.ปอ              จัดขึ้น ขณะนี้ทางฝ่ายความม่ันคงชายแดนทั้ง 2 ประเทศมีความเข้มข้นในการปฏิบัติภารกิจ 
  ลาดตระเวนบริเวณแนวชายแดน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้าไปในเขตป่าแนว 
  ชายแดนไทย- ลาวได้มีความระมัดระวังด้วย 
 
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์   : ขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และมวลชนที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้ามาร่วมให้ 
หัวหน้าส านักปลัด               ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจการเสนอเข้าร่วมโครงการประกวดของสถาบันพระปกเกล้า ที่    
                                    องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เข้าประกวดด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                                    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอเน้นย้ าให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระ 
ประธานสภา อบต.ปอ          เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่9 เนื่องในวันเฉลิม 
  พระชนมพรรษา 86 พรรษา12 สิงหาคม 2561 เวลา07.00น. ณ.ที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่น 
  ถือว่าเป็นกิจกรรมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  โดยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน 



๑๘ 

 

ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่2)ประจ าปี
2561  ในครั้งนี้ผมขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 15.30น. 
 
                                    

ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
               (นายประเวศ  ปงรังษี) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

- ตรวจถูกต้องแล้ว- 
 
(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายค าปัน   แสงงาม) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๓ 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายวุฒิชัย   อุสาใจ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๒ 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายเกียรติกุล  พิชัย  ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๖ 
 
 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายค าจันทร์ ธิวงศ์) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๑ 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางมริวรรณ์    ถาวงศ์) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๕ 

 
 ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมในวันที่ .......................................................  
 
 
    (ลงชื่อ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายนรเศรษฐ์  กมลาสน์กมุท ) 
        ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 


