๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยสามัญ ที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจาปี พ.ศ.2561
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖1
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ผู้เข้าประชุม
ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล
นายเอกภพ
จตุโชคอุดม
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
นายคา
วงศ์ผา
นายวุฒิชัย
อุสาใจ
นายวิชัย
แสงงาม
นายคาปัน
แสงงาม
นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
นายอภิรักษ์
แซ่ฟุ้ง
นางมริวรรณ์ ถาวงศ์
นายเกียรติกุล พิชัย
นายสมชาย
วงศ์นภาไพศาล
นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
นายชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
นายยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
นายมนตรี
ยอดมณีบรรพต
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
นายชาญชัย
ย่างวรกูล
นายสุพจน์
เล่าพงศ์สวัสดิ์
นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวัน
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
นายสิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
นายสมชาติ
คงแก้ว

ตาแหน่ง
ประธานสภา ฯ
รองประธานสภา ฯ
ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๓
ส.อบต.ม.๔
ส.อบต.ม.4
ส.อบต.ม.๕
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.๘
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.๑๑
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๔
ส.อบต.ม.๑๔
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑7
ส.อบต.ม.๑๘
ส.อบต.ม.๑๙
ส.อบต.ม.๒๐

ลงชื่อเข้าประชุม
หมายเหตุ
เอกภพ จตุโชคอุดม
นรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
คา
วงศ์ผา
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
คาปัน
แสงงาม
สิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
อภิรักษ์
แซ่ฟุ้ง
มริวรรณ์ ถาวงศ์
เกียรติกุล พิชัย
สมชาย
วงศ์นภาไพศาล
พงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
ชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
ยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
มนตรี
ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
อภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
มนัญชญา ผาบรรพตกุล
ชาญชัย
ย่างวรกูล
สุพจน์
เล่าพงศ์สวัสดิ์
ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
ชัยสิทธิ์
เจนพบชีวัน
พจน์ปรีชา แซ่ย่าง
สิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
สมชาติ
คงแก้ว

๒

ผู้ไม่มาประชุม
๑.นายคาจันทร์
2.นางหมาย
3.นายสมชาย
4.นายกิตติ
5.นายชาย
6.นายธิติพงศ์
7.นายเลาจัว

ธิวงศ์
แสงงาม
แซ่ย่าง
ครรลองหรรษา
แซ่ซ้ง
กวินดารกา
แซ่ว้า

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายแสน
ลือชา
2 นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล
3 นายศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
4 นายประเวศ
ปงรังษี
5 นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
6 จ่าสิบเอกอานวย เมืองอินทร์
7 นางวิลาวัลย์
โนระ
8 จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์ ยาละ
9 นางมนธิชา
ลือชา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 18
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 20
ตาแหน่ง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
ปลัดอบต.ปอ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักจัดการงานทั่วไป

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓2 คน
-ผู้มาประชุม
25 คน ผู้ลาประชุม
-ผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน รวมทั้งสิ้น
เริ่มประชุมเวลา

:

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ
ขาด

ลงชื่อเข้าประชุม
แสน
ลือชา
สมจิต
สิริพุทธาสกุล
ศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
ประเวศ
ปงรังษี
กรรณิการ์ ชัยวงศ์
อานวย
เมืองอินทร์
วิลาวัลย์
โนระ
ไพรสัณฑ์
ยาละ
มนธิชา
ลือชา

6 คน ผู้ขาดประชุม
34 คน

หมายเหตุ

1 คน

๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้
พระเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ 2 ( ครั้งที่ 2 )ประจาปี พ.ศ.
2561 ในวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา ได้ดาเนินการนับองค์
ประชุมแล้วดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีทั้งหมด ๓2 คน มาประชุม 25
คน ลาประชุม 6 คน ขาดประชุม 1 คน องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบ
องค์ประชุม จึงขอนาเข้าสู่วาระการประชุม

๓

ระเบียบวาระที่ ๑
: เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่าน ส.อบต. ชิงชัย ยอดมณีบรรพต ที่ได้สูญเสีย
ประธานสภา ฯ
มารดา และได้ทาการฌาปนกิจศพตามประเพณีไปเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. ที่ได้ให้เกียรติร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้วายชนม์ในครั้งนี้
นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ

๑.๒ เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบมีดังนี้
1.ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น ได้เข้าร่วมต้อนรับและ
รายงานข้ อ มู ล การจั ด เก็ บ รายได้ ข องท้ อ งถิ่ น รายงานการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ ด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินที่ได้เดินทางมาศึกษาดู
งานที่ อ าเภอเวี ย งแก่ น จั ง หวั ด เชี ย งราย โดยการน าของพลเอกรั ง สาทย์ แช่ ม เชื้ อ และ
นางเสาวณี สุวรรณชีพ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รายงานผลการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ปัญหา
และอุ ป สรรคการบริ ห ารจั ดการงบประมาณ ปี ง บประมาณรายจ่ า ย 2561 ให้
คณะกรรมาธิการได้รับทราบพร้อมทั้งยังได้อานวยความสะดวกการศึกษาดูงานอาชีพทอผ้า
บ้านดอน หมู่ 3 แก่คณะกรรมาธิการดังกล่าว

มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

: รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 2(ครั้งที่ 2) ประจาปี ๒๕๖1
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอทุกท่าน ได้รับแจ้งจากเลขานุการสภาองค์การ
ประธานสภา ฯ
บริหารส่วนตาบลปอ ว่าอยู่ระหว่างการทารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ยังไม่
แล้วเสร็จจึงไม่สามารถให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ รับรองได้หากเสร็จ
เมื่อใด จะได้ดาเนินการเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ให้ได้
รับทราบและพิจารณารับรองตามระเบียบต่อไป
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓:
กระทู้ถาม
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ๑.กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี
ประธานสภาฯ
ข้อความเป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒)
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตอบกระทู้
-ไม่มี
๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ

๔

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบ
ชี้แจงหรือดาเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔:
มติที่ประชุม :

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕:

เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประธานสภาฯ
งบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขอแจ้งในหัวข้อที่ 5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเรียนเชิญนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เรียนชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น
มีความจาเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เพื่ออานวยความสะดวกและบริการให้กับประชาชน จึงได้ขอเสนอญัตติให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ได้พิจารณาสาหรับรายละเอียดของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังกล่าวขอมอบหมายให้หัวหน้าสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นผู้ชี้แจง

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงค์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ
หัวหน้าสานักปลัด
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปี 2561 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้รับมอบหมายและพิจารณา ดังนี้
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สานักงานมีรายละเอียดดังนี้
1.1 จัดหาโซฟา สาหรับรองรั บแขกและผู้มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
จานวน 3 ชุด งบประมาณ 30,000 บาท
1.2จั ด หาโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ (มื อ ถื อ )และหมายเลข(ซิ ม การ์ ด ) จ านวน 1 เครื่ อ ง
งบประมาณ 10,000 บาท
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว มีรายละเอียดดังนี้
2.1 จัดหาตู้เย็น ขนาด 5 คิวปิกฟุต จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,500 บาท
3.แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 จั ดหาเครื่ องพิ มพ์ Multifunction แบบฉีด หมึ ก (Injet) จานวน 2 เครื่อ ง
งบประมาณ 16,000 บาท
รวมงบประมาณที่โอนทั้งสิ้น 62,500 บาท
ตามรายละเอีย ดเอกสารที่แนบท้าย ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ย
วิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2541 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เ ติ ม
( ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
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และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อญัตติ
ประธานสภาฯ
ดังกล่าว มีสมาชิกท่านใด ประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีผมจะได้ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ได้ลงมติ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตรวจนับ
องค์ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ลงมติว่าจะอนุมัติในญัตติขออนุมัติโอน
ประธานสภา ฯ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอเสนอหรือไม่ โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : อนุมัติ 20 เสียง
5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ยื่นญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประธานสภาฯ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จึงขอเรียนเชิญ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางปอบ้านประชาภักดี งบประมาณ 400,000 บาท เนื่องจากสายทางถนนตามโครงการดังกล่าว
เป็ นเส้น ทางที่ทับซ้อนกั บโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่ว ยพัฒนาการ
เคลื่ อ นที่ 35 (นพค.) กองบั ญ ชาการทหารพั ฒ นากองทั พ ไทย ที่ จั ด สรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2562 จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
ในรายการดังกล่าว สาหรับรายละเอียดขอมอบให้ผู้อานวยการกองช่าง ได้ชี้แจง

จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ผู้อานวยการกองช่าง
เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางปอ-บ้านประชาภักดี กองช่าง
ได้ ป ระมาณการออกแบบก่ อ สร้ า งในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน 2560 เพื่ อ บรรจุ โ ครงการใน
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2561 แต่ทางหน่วยงาน นพค.35 ได้ออกสารวจโครงการ ก่อสร้าง
ถนนในสายทางดังกล่าว จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
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ประจาปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางปอ –
บ้านประชาภักดี งบประมาณ 400,000 บาทดังนี้
ข้อความเดิม - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางปอ -บ้านประชาภักดี
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
ขนาดยาว 130.00 เมตร กว้าง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่ น้ อ ยกว่ า 650 ตารางเมตร ) ไหล่ ท างปรั บ ตามสภาพพื้ น ที่ ต ามแบบ
มาตรฐานโครงการพัฒนาตาบล แบบ คพต.02
ข้อความใหม่ – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางปอ -บ้านประชาภักดี
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
ขนาดยาว 148.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่ น้ อ ยกว่ า 592 ตารางเมตร ) ไหล่ ท างปรั บ ตามสภาพพื้ น ที่ ต ามแบบ
มาตรฐานโครงการพัฒนาตาบล แบบ คพต.02
ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ข้อ 29 การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประธานสภาฯ
(หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีข้อ
อภิป รายสอบถามหรือ ไม่ หากไม่มี จะขอให้ ที่ประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลปอ
พิจารณาว่าจะอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดังกล่าวหรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตรวจนับองค์ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา ฯ
ตาบลปอ ได้ลงมติเห็นชอบว่าจะอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
( หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) จานวน 22 เสียง
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5.3 ขอความเห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน หมู่ 3 ไปอยู่กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปอกลาง หมู่ 5 ( กรณีญัตติค้างพิจารณาและยังไม่ลงมติ )
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในข้อ 5.3 ขอความเห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน หมู่ 3 ไปอยู่กับศูนย์
ประธานสภาฯ
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง หมู่ 5 ในกรณีญัตติค้างพิจารณาในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญที่ 2( ครั้งที่ 1) ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
2561 และขอเลื่อนการพิจารณาความเห็นชอบดังกล่าวมาพิจารณาในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ 2( ครั้งที่ 2 )ในวันนี้ จึงขอเรียนเชิญนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจง
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

นายประเวศ ปงรังษี :
ปลัด อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในญัตติขอความเห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหมู่ 3
ไปอยู่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง หมู่ 5 ที่ได้ขอเลื่อนมาพิจารณาในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลในครั้งนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ดาเนินการประชุม
ประชาคมหมูบ่ ้านดอน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 โดยชี้แจงถึงนโยบายของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้มีจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับเด็กเล็ก มีอายุตั้งแต่2-5 ขวบ
เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก มีพัฒนาการตามวัยและถูกต้องตามหลักสูตร
การเรี ย นการสอนของระดั บ ก่ อ นปฐมวั ย แล้ ว ผลการประชาคมพบว่ า ทางหมู่ บ้ า นดอน
ยืนยันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน ยังคงจัดตั้งอยู่ โดยไม่ยอมย้ายไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปอกลาง หมู่ 5 เนื่องจากผู้ปกครองเด็กยังมีความต้องการให้เด็กได้เข้ารับการเลี้ยงดูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน ต่อไป จึงขอยกเลิกการเสนอขอความเห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง ที่เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ไว้แล้ว
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ตามที่มีการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอสมัยสามัญที่ 2 (ครั้งที่ 1 ประจาปี
2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เสนอญัตติ
ขอความเห็นชอบย้ายศูนย์พั ฒนาเด็กเล็กบ้านดอน หมู่ 3 ไปอยู่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปอกลาง หมู่ 5 และได้เลื่อนการพิจารณามาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยสามัญที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยวันที่ 12
พฤษภาคม 2561 ได้มีการประชุมประชาคมเพื่อหารือในเรื่องของการย้ายศูนย์พั ฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอน หมู่ 3 ไปอยู่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง หมู่ 5 โดยหมู่บ้านดอนยืนยัน
ในการเลี้ยงเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน เช่นเดิม เนื่องด้วยผู้ปกครองเด็กเล็กบาง
ท่าน ไม่สะดวกในการเดินทางรับ -ส่ งเด็กเล็ ก และยังคงมอบหมายให้ครู ผู้ ดูแลเด็ กคนเดิม
ประจาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กบ้านดอน เพื่อช่วยดูแลเด็กเล็กให้มีความพร้อมในการเรียนรู้
และมีความปลอดภัย ทั้งนี้ได้ฝากในเรื่องปีการศึกษา 2562 หากทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอน มีจานวนเด็กเล็กที่น้อยลง ขอให้ทางหมู่บ้านดอน พิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนว
ทางแก้ไข พร้อมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้พัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว ด้วย

๘

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา ฯ
ได้ชี้แจงและผลการประชุมประชาคมหมู่บ้านดอนแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ ท่านใดมีข้อสอบถามหรือ เสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ม.3

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ด้วยกระผมได้ดารงตาแหน่งประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน จึงขอรายงานผลการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านดอน ดังนี้ว่าเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ว่ามีการประชุมประชาคม
หมู่บ้านดอน หมู่ 3 ในเรื่องของการย้ายศูนย์พั ฒนาเด็กเล็กบ้านดอน หมู่ 3 ไปอยู่กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง หมู่ 5 โดยการประชุมประชาคมทางหมู่บ้านดอน หมู่ 3 ทาง
หมู่บ้านมีมติยืนยันให้มกี ารเลี้ยงเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเช่นเดิม เนื่องด้วย
ผู้ปกครองเด็กเล็กบางท่านไม่สะดวกในการเดินทางไปส่งลูกหลาน บางรายไม่สามารถขับรถได้
บางรายเป็นผู้สูงอายุสามารถเดินทางมารับ -ส่งลูกหลาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้บ้านได้
และทางหมู่บ้านดอนได้มีการสืบหาสาเหตุที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน มีจานวนเด็กเล็กลด
น้อยลง มีสาเหตุมาจากข้อบกพร่องของครูผู้ดูแลเด็ก ที่รับเด็กเล็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กใน
ตอนเช้าแล้วคุณครูออกไปทาธุระข้างนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ้างคนอื่นที่ไม่ใช่ครูดูแลเด็ก
แต่เป็นผู้ประกอบอาหารมาเฝ้าเด็กเล็ก จึงเป็นสาเหตุของผู้ปกครองเด็กเล็กในหมู่บ้านดอน ไม่
นาเด็กเล็กเข้ารับการเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากมีความห่วงใยและไม่มีความมั่นใจใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็กดังกล่าว

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น
ประธานสภา ฯ
การพัฒนาเด็กเล็กเป็นภารกิจที่สาคัญ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวแล้วต้องหาทางแก้ไข เพื่อ
มิให้เกิดข้อครหา อันก่อเกิดผล กระทบต่อความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงขอฝากให้กับปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอและนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอเพื่อดาเนินการหาสาเหตุดังกล่าว
พร้ อ มทั้ ง แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาคลี่ ค ลายไปในทางที่ ดี เ พื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด เป็ น การกระท าที่ เ ป็ น
เยี่ยงอย่าง จนก่อเกิดการดาเนินคดีทางวินัยของพนักงานส่วนตาบลปอและเป็นการสร้างความ
เสื่อมศรัทธาต่อบุคลากรต่อไป
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีการจัดการประชุมพนักงานเป็นประจาทุกเดือน
เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการหารือเกี่ยวกับปัญหาของการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ทั้งในส่วนของสานักงาน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ ก เมื่อได้รั บ การรายงานแล้ ว จะมีการแนะนา หาวิธีแก้ไขปัญหามาโดยตลอด เช่น
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้กาหนดเวลาการมาปฏิบัติงานของครูดู แลเด็กตั้งแต่เวลา
07.00 น.- 15.00 น. แต่สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กบ้านดอน ไม่มี การรายงานปัญ หา
ดังกล่าวมายังองค์การบริหารส่วนตาบลปอ แต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ จะรับนาเอาปัญหาดังกล่าวไปดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงด้วยดี

๙

นายประเวศ ปงรังษี :
ปลัด อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการพัฒนาศู นย์เด็กเล็ก บ้านดอน ที่ได้นาข้อมูลดังกล่ าวมา
นาเสนอให้ทราบ เนื่องจากประชาชนได้ให้ความไว้วางใจมอบบุตรหลานที่เป็นแก้วตาดวงใจ
มาอยู่ในความดูแล หากเกิดอันตรายกับเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลแล้ว ทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอจะเสียใจเป็นอย่างมาก จากการนาเรียนข้อมูลของ ส.อบต.คาปัน แสงงามดังกล่าว
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาจะได้เสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อทราบข้อมูลที่เท็จจริงและมีความเป็นธรรม
ทั้งสองฝ่ายป้องกันมิให้เกิดปัญหาอีกในอนาคต

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา อบต.ปอ
ท่านใดมีข้ออภิปรายเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
นายสุพจน์ เลาหะพงศ์สวัสดิ์ : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ปอ ม.16
ขอเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งล้วนมีปัญหาเหมือนกัน
นั่นคือครูดูแลเด็กอาจต้องมีภารกิจส่วนตัวที่จะต้องทาเหมือนกับชาวบ้านทั่วไป ดังนั้นการ
กาหนดเวลาเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเวลา07.00 น. เป็นเวลาที่เช้าเกินไป ควรเลื่อนมา
เป็นเวลา 07.30 น. เนื่องจากประสบการณ์ที่พบเจอคือผู้ปกครองที่เป็นชนเผ่าม้ง จะไปสวน
ไปไร่นา ในเวลาที่เช้ามาก ดังนั้นในช่วงเวลา05.00-06.00 น. จะนาเด็กเล็กมาฝากที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจา จึงเสนอเห็นควรพิจารณาและทาความเข้าใจในส่วนของครูดูแลเด็ก
ดังกล่าว
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต: เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ปอ ม.9
ขอเสนอความคิดเห็นสนับสนุนความคิดเห็นของท่านสุพจน์ เลาหะพงศ์สวัสดิ์ ส.อบต.ม.16
ควรกาหนดเวลารับเด็กเล็กในตอนเช้า เวลา07.30 น. เพื่อให้ครูดูแลเด็กได้จัดการภาระกิจ
ของตนเองให้เรียบร้อยก่อนเพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว และขอให้ท่านช่วยพิจารณาหาแนว
ทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เรียบร้อย
นายปราโมย์ขวัญชัยประทาน :เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ปอ ม.16
ขอฝากถึงครูดูแลเด็กเล็กที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อยู่ไกล เช่นหมู่บ้านร่มฟ้าทอง หากมีการเดิน
ทางไกลและในเวลาที่เช้าเกินไป อาจก่อเกิดอันตรายต่อครูดูแลเด็ก จึงขอฝากพิจารณาเรื่อง
ความปลอดภัยของครูดูแลเด็กด้วย
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 16 ได้แจ้งปัญหาของการเปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว ซึ่งตามที่ได้กาหนดเวลาเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเวลา 07.00 –
15.300น. นั้น ในแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกาหนดเวร ให้ครูไปประจาศูนย์ในเวลา
07.00 น. เพื่อรอรับเด็กเล็กเข้าศูนย์พัฒนาโดยที่ครูดูแลเด็กท่านอื่นตามมาสมทบ ปัญหาที่
พบคือผู้ปกครองมีความต้องการไปทาไร่ทาสวน จึงนาเด็กเล็กไปรอเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งแต่เวลา 06.00-07.00 น. ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้แจ้งชี้แจงเพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้ปกครองของเด็กเล็กในการประชุมประจาเดือนของแต่ละ

๑๐

หมู่บ้านแล้วและขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอช่วยดูแล
สอดส่องและร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา อบต.ปอ
หากทางองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก
เรียบร้อยแล้วขอให้ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบด้วย ขณะนี้เวลา
12.00 นาฬิกา ขอพักการประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขอนัดประชุมในภาค
บ่าย เวลา 13.30 นาฬิกา
เวลา12.00-13.30นาฬิกา : พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา13.30นาฬิกา :

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุมและ
เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดาเนินการประชุมต่อในภาคบ่าย

5.4 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ตุลาคม 2560 –มีนาคม 2561
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : 5.4 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ
พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ตุลาคม 2560 –มีนาคม 2561) จึงขอเรียนเชิญ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจง
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้มีการจัดการประชุมเพื่อดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกาหนดแนวทาง
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตลอดจนรายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นได้รับทราบ จึงขอมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน
เมษายน 2561

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 มีการจัดตั้งคณะกรรมการอยู่ 3 คณะ ได้แก่
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาทองถิน่
3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ได้ มี ก ารประชุ ม ขึ้ น ในวั น ที่ 1 1
พฤษภาคม 2561 เพื่ อ รายงานผลการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ มี บ รรจุ ใ น
แผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ ปี พ.ศ.2561-2564 จานวน 8 ยุทธศาสตร์ ในรอบเดือนเมษายน
2561 โดยประเมินการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ว่ามีการ

๑๑

ดาเนินการตามแผนประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร พร้อม
ทั้งมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามทีห่ ัวหน้าสานักปลัดได้รายงานการ
ประธานสภา ฯ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รอบเดือนเมษายน 2561 (ตุลาคม 2560 –มีนาคม 2561)แล้วนั้นพบว่ายังมีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาบลปอ จึงขอฝาก
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาในการบริหารจัดการงบประมาณในปีต่อไป และควรสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชนในการดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่
ต่อไป
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : รับทราบ
5.5 ญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา นายกองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา ฯ
ตาบลปอได้เสนอญัตติขอให้พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อนาเข้าบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจง
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน จานวน 2 เรื่อง และนาเข้าเป็นวาระการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอสมัยสามัญที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ดังนี้
1.ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ พิจารณายกเลิก มติสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ที่อนุมัติโ ครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับพื้น ถนนคอนกรีตเดิม บ้าน
ดอน หมู่ 3 ตาบลปอ งบประมาณ 710,000บาทตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยสามัญ ที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
2. ขออนุ มัติใช้จ่ายเงิน สะสม โครงการก่อสร้ างถนนลาดยางแอลฟัล ท์ติกทับพื้น ถนน
คอนกรีตเดิม บ้านดอน หมู่ 3 ตาบลปอ งบประมาณ 856,000 บาท
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เสนอญัตติเร่งด่วนด้วยวาจา เพื่อนาเข้าบรรจุเป็น
วาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที นั้น ขอเชิญ
เลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจง

๑๒

นายประเวศ ปงรังษี:
ปลัด อบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ นาเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ที่นั้นเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
ข้อ 37 ญัตติมี 2 อย่าง คือ
(๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ข้อ ๓๘ วรรค 5 ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้นา
ความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ
(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม
(๒) ขอให้รับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕
(๕) ญัตติตามข้อ ๔๑
(๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจา ตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น
และตามญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ นาเสนอด้วยวาจานั้นมีความ
จาเป็นอย่างเร่งด่วน หากไม่นาเข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบจากการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ คาดว่าการดาเนินตาม
โครงการดังกล่าวจะมีความล่าช้า เนื่องด้วยต้องนาเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ในสมัยสามัญที่ 3 ในเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งจะทาการพัฒนาท้องถิ่นตาม
โครงการไม่เป็นไปตามแผน จึงขอชี้แจงพร้อมทั้งให้ท่านประธานสภา ดาเนินการขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นาเสนอญัตติด้วยวาจาดังกล่าว ขอให้สภาองค์
การบริหารส่วนตาบลปอ พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนนั้น ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้บรรจุใน
วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจาปี
2561 หรือไม่ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ลงมติว่าจะเห็นชอบให้บรรจุญัตติที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ เสนอให้พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน ในวาระการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2561 หรือไม่ โปรดยกมือ

มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : เห็นชอบ จานวน 13 เสียง

๑๓

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เป็นอันว่าที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีมติให้ความเห็นชอบบรรจุญัตติด้วยวาจา
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้ว ในลาดับต่อไป
เป็นการพิจารณาในญัตติที่เสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้
ยกเลิกมติสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี 2560 ตาม
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับพื้นถนนคอนกรีตเดิมบ้านดอน หมู่ 3 ตาบลปอ
งบประมาณ 710,000 บาท ในคราวการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ
สมัยสามัญ ที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเรียนเชิญนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ได้รับทราบและพิจารณา

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามทีส่ ภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปี 2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับ
พื้นถนนคอนกรีตเดิม บ้านดอน หมู่ 3 ( ทางขึ้นที่ทาการ อบต.ปอ) งบประมาณ 710,000
บาท ในคราวประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ สมั ย สามั ญ ที่ 1 ประจ าปี
พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี 2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก พร้ อ มฝาปิ ด รางระบายน้ า หมู่ 3 ( ทางขึ้ น ที่ ท าการ อบต.ปอ )
งบประมาณ 467,000 บาทโดยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีมติอนุมัติโครงการใน
คราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561 เมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้มีก ารขยายความกว้างของถนนสายทางดังกล่าวเพิ่มมาก
ขึ้น ทาให้พื้นที่ของถนนที่ได้ขออนุมัติก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับพื้นถนนคอนกรีต
เดิม บ้านดอน หมู่ 3 ไม่ครอบคลุมพื้นที่ถนนที่ได้ขยายออกไป จึงขอเสนอยกเลิกมติสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้อนุมัติโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับพื้น
ถนนคอนกรีต เดิมบ้านดอน หมู่ 3 งบประมาณ 710,000 บาท ในคราวการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560

:

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจง
การนาเสนอญัตติดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบยกเลิกมติจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลปอ
ได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ลงมติว่าจะเห็นชอบยกเลิกมติจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอที่อนุมัติโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับพื้นถนนคอนกรีต
เดิม บ้านดอน หมู่ 3 ตาบลปอ งบประมาณ 710,000 บาท ตามมติสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ

๑๔

มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นชอบให้ยกเลิกมติจากสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ที่อนุมัติโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับพื้นถนนคอนกรีตเดิม
บ้านดอน หมู่ 3 ตาบลปอ งบประมาณ 710,000 บาท ตามมติจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
จานวน 16 เสียง
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ในลาดับต่อไป เป็นการพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอลฟัลท์ติกทับพื้นถนนคอนกรีตเดิม บ้านดอน หมู่ 3 งบประมาณ 856,000 บาท
ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับพื้นถนนคอนกรีตเดิม บ้านดอน หมู่ 3 ( ทางขึ้นที่ทาการ
อบต.ปอ) งบประมาณ 856,000 บาท โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี 2561
สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ มีการดาเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้าเหล็ก หมู่ 3 ตาบลปอ ซึ่งเป็นพื้นที่ของถนน
สายดังกล่าว ทาให้มีการขยายพื้นที่ถนนกว้างออกไปเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง
ดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดาเนินโครงการดังกล่าว
เพื่ อ ทดแทนโครงการเดิ ม ที่ เ สนอยกเลิ ก ไปข้ า งต้ น โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิน่ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไป นี้
(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนิน
การก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึง
ฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว
ทั้งนีก้ องคลัง ได้รายงานสถานะทางการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มียอดเงิน
สะสม ณ วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ใช้ จ่ า ยได้ จ านวน 34,139,509.34 บาท
โดยมีเงิน สะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรืออยู่ระหว่างดาเนินการและยังไม่ได้
เบิ ก จ่ า ยจ านวน 5,766,811 บาท เหลื อ เงิ น สะสมที่ น าไปใช้ จ่ า ยได้ จ านวน
28,372,698.34บาท จึงเรียนชี้แจงให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ

:

๑๕

และพิจารณาต่อไป สาหรับรายละเอียดของโครงการ ขอมอบให้ผู้อานวยการกองช่าง ได้ชี้แจง
เพิ่มเติม
จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ผู้อานวยการกองช่าง
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการดาเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับ
พื้นถนนคอนกรีตเดิม บ้านดอน หมู่ 3 มีรายละเอียดของโครงการดังนี้
จุดที่ 1. ผิวทางขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
จุดที่ 2 ผิวทางมีขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร หนา0.05 เมตร รวมมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,370 ตรม. งบประมาณ 865,000 บาท ตามรูปแบบรายการที่แนบ
ท้าย
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้
นาเสนอญัตติดังกล่าวเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์
ติกทับพื้นถนนคอนกรีตเดิม บ้านดอน หมู่ 3 ตาบลปอ งบประมาณ 856,000 บาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ลงมติว่าจะอนุมัตใิ ห้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับพื้นถนน
คอนกรีตเดิม บ้านดอน หมู่ 3 ตาบลปอ งบประมาณ 710,000 บาท หรือไม่โปรดยกมือ

มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับพื้นถนนคอนกรีตเดิม บ้านดอน หมู่ 3 ตาบลปอ งบประมาณ
856,000 บาท จานวน 19 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6

วาระอื่นฯ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา ฯ
ทางคณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีเรื่องแจ้งที่ประชุม หรือไม่
อย่างไร ขอเชิญ
นายศัตราวุธ นภาวงศ์สกุล : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทางคณะผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้
นายก อบต.ปอ
1.อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จัดทาประวัติตาบลปอไว้เพื่อเป็นประวัติความ
เป็นมาของประชาชนตาบลปอ ทุกชนเผ่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ของตาบล
ปอให้กับลูกหลานสืบต่อไป

๑๖

นายชาญชัย ย่างวรกูล:
ส.อบต.ม.15

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ขอเสนอแนะในการจัดงานกีฬาปอคัพ ที่ผ่านมา
ขอให้มีการจัดรางวัลเพิ่มเติมหรือเพิ่มมูลค่าของรางวัลมากขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนได้
หันมาสนใจการกีฬามากขึ้นและในการจัดสายการแข่งขันของแต่ละทีมนักกีฬานั้นขอให้จัดทีม
แข่งขันและตัดสินด้วยการแข่งขันไม่ใช้วิธีจับสลาก

นายวุฒิชัย อุสาใจ:
ส.อบต.ม.2

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ขอนาเสนอเนื่องด้วยตาบลปอ มีปัญหาของขยะ
ที่มีปริมาณที่มากจนล้นในบางหมู่บ้าน ซึ่งบางตาบลไม่มีปัญหาขยะเลย จึงขอให้ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ พิจารณาแนวทางแก้ไข

นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอขอบคุณในความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นมาโดยตลอด สาหรับในเรื่องของการแข่งขันกีฬาปอคัพ จะได้มี การปรับปรุงใน
ปีงบประมาณต่อไป
- สาหรับปัญหาขยะในพื้นที่ตาบลปอ องค์การบริหารส่วนตาบลปอขอฝากให้ทางหมู่บ้านแต่
ละบ้านได้เน้นตระหนัก และดาเนินการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องทิ้ง เช่นการ
คัดแยกขยะที่สามารถรีไชเคิล หรือนาไปขายสร้างรายได้ การแยกขยะสดหรือเศษอาหารเพื่อ
นาเป็นปุ๋ยหมัก ใช้ในครัวเรือนเป็นต้น จะช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงได้

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
ประธานสภา ฯ

ในวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ นี้ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านใดจะเสนออีก
หรื อไม่ หากไม่ มี ผมขอขอบคุณ สมาชิก สภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลปอ คณะผู้ บริห าร
ท้องถิ่น และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจาปีพ.ศ.๒๕๖1 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

๑๗

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางมริวรรณ์ ถาวงศ์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๕
ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมครั้งถัดไป
(ลงชื่อ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายเอกภพ จตุโชคอุดม )
ตาแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

