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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่4 ประจําป พ.ศ. 2561 

วันที่ 2 พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 

ผูเขาประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลงช่ือเขาประชุม หมายเหตุ 
๑ นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท ประธานสภา ฯ นรเศรษฐ    กมลาสนกมุท  
2 นายคําปน        แสงงาม รองประธานสภา ฯ คําปน        แสงงาม  
3 นายคํา            วงศผา ส.อบต หมูท่ี  1 คํา            วงศผา  
4 นายคําจันทร     ธิวงศ ส.อบต หมูท่ี 1 คําจันทร     ธิวงศ  
5 นายวุฒิชัย        อุสาใจ ส.อบต หมูท่ี 2 วุฒิชัย        อุสาใจ  
6 นายวิชัย          แสงงาม ส.อบต หมูท่ี 2 วิชัย          แสงงาม  
7 นายสิทธิพงษ    แซฟุง ส.อบต หมูท่ี 4 สิทธิพงษ    แซฟุง  
8 นายอภิรักษ      แซฟุง ส.อบต หมูท่ี 4 อภิรักษ      แซฟุง  
9 นางมริวรรณ     ถาวงศ ส.อบต หมูท่ี 5 มริวรรณ     ถาวงศ  

10 นายเกียรติกุล    พิชัย ส.อบต หมูท่ี 6 เกียรติกุล    พิชัย  
11 นางหมาย        แสงงาม ส.อบต หมูท่ี 6 หมาย        แสงงาม  
12 นายสมชาย      วงศนภาไพศาล ส.อบต หมูท่ี 7 สมชาย      วงศนภาไพศาล  
13 นายพงษศักดิ์    ธนาวุฒิชัย ส.อบต หมูท่ี 8 พงษศักดิ์    ธนาวุฒิชัย  
14 นายชิงชัย        ยอดมณีบรรพต  ส.อบต หมูท่ี 9 ชิงชัย        ยอดมณีบรรพต  
15 นายยุทธนา      ยอดมณีบรรพต ส.อบต หมูท่ี 11 ยุทธนา      ยอดมณีบรรพต  
16 นายมนตรี        ยอดมณีบรรพต ส.อบต หมูท่ี 12 มนตรี        ยอดมณีบรรพต  
17 นายยุทธภูมิ      เกษตรโสภาพันธ ส.อบต หมูท่ี 12 ยุทธภูมิ      เกษตรโสภาพันธ  
18 นายสมชาย      แซยาง ส.อบต หมูท่ี 13 สมชาย      แซยาง  
19 นายกิตติ         ครรลองหรรษา ส.อบต หมูท่ี 13 กิตติ         ครรลองหรรษา  
20 นายอภิสิทธิ ์     รายเรียงศรีอรัญ ส.อบต หมูท่ี 14 อภิสิทธิ์      รายเรียงศรีอรัญ  
21 นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล ส.อบต หมูท่ี 14 มนัญชญา   ผาบรรพตกุล  
22 นายชาญชัย        ยางวรกูล ส.อบต หมูท่ี 15 ชาญชัย      ยางวรกูล  
23 นายสุพจน          เลาพงศสวัสดิ ์ ส.อบต หมูท่ี 16 สุพจน        เลาพงศสวัสดิ ์  
24 นายปราโมทย      ขวัญชัยประทาน ส.อบต หมูท่ี 16 ปราโมทย    ขวัญชัยประทาน  
25 นายชัยสิทธิ ์        เจนพบชีวนั ส.อบต หมูท่ี 17 ชัยสิทธิ ์      เจนพบชีวัน  
26 นายพจนปรีชา     แซยาง ส.อบต หมูท่ี 18 พจนปรีชา   แซยาง  
27 นายธิติพงศ         กวินดารกา ส.อบต หมูท่ี 18 ธิติพงศ       กวินดารกา  
28 นายสิริเชษฐ   รัตนแสงมณี ส.อบต.หมูท่ี ๑๙ สิริเชษฐ      รัตนแสงมณี  
29 นายสมชาต ิ   คงแกว ส.อบต.หมูท่ี ๒๐ สมชาต ิ      คงแกว  
30 นายเลาจัว          แซวา ส.อบต หมูท่ี 20 เลาจัว        แซวา  
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ผูไมมาประชุม 
1.นายชาย  แซซง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 15 ลากิจ 
ผูเขารวมประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลงช่ือเขาประชุม หมายเหตุ 
๑ นายแสน             ลือชา นายก อบต.ปอ แสน             ลือชา  
2 นายสมจิต            สิริพุทธาสกุล รองนายก อบต.ปอ สมจิต           สิริพุทธาสกุล  
3 นายธนวัฒน         อุสาใจ รองนายก อบต.ปอ ธนวัฒน         อุสาใจ  
4 นายศัตราวุธ         นภาวงศสกุล เลขานายก อบต.ปอ ศัตราวุธ         นภาวงศสกุล  
5 นายประเวศ         ปงรังษี ปลัด อบต.ปอ ประเวศ         ปงรังษี  
6 นางวิลาวัลย         โนระ หัวหนาฝายการเงิน วิลาวัลย         โนระ  
7 นายศราวุธ           ทองใบ นายชางโยธา ศราวุธ           ทองใบ  
8 นางพรเพชร         จิตบาล นักพัฒนาชุมชน พรเพชร         จิตบาล  
9 นางสาวณัฐรินีย     เขียวสิทธิ ์ เจาพนักงานธุรการ ณัฐรินีย          เขียวสิทธิ์  

10 นายกิตติพงษ        ยูลืม ผูใหญบาน หมู 10 กิตติพงษ         ยูลืม  
 

สรุป 
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีท้ังหมด  ๓1  คน 
-ผูมาประชุม          30   คน ผูลาประชุม     1    คน    
-ผูเขารวมประชุม      10   คน  รวมท้ังสิ้น     40    คน 
 
เริ่มประชุมเวลา       :      ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

เม่ือเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดนับองคประชุมแลว มีสมาชิก         
เขาประชุม จํานวน 30 คน ลา 1 คน ถือวาครบองคประชุม  ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปอ ไดจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนตไหวพระเพ่ือความเปน        
ศิริมงคล  

  
ระเบียบวาระท่ี ๑     :      เรื่องประธานแจงใหทราบ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ในวาระประธานแจงใหทราบ มีดังนี้ 
ประธานสภา ฯ            1.1  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีไดเขารวมกิจกรรมตามท่ี

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ แจงขอความรวมมือ ดังนี้ 
  -  พิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสารท่ี 13 ตุลาคม 2561          
ณ ท่ีวาการอําเภอเวียงแกน 

  -  พิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ   
พระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี วันอาทิตยท่ี 21 ตุลาคม 2561 ณ โครงการพัฒนา
ดอยตุง จังหวัดเชียงราย 
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  -  พิธีบํา เพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วันปยมหาราช วันท่ี 23 
ตุลาคม 2561 ณ ท่ีวาการอําเภอเวียงแกน 

  -  รวมเดินริ้วขบวนงานกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 “เจียงฮายเกมส” ในวันท่ี 28 ตุลาคม 
2561 ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีตัวแทนของสภาองคการบริหารสวนตําบลปอเขารวม
จํานวน 11 ทาน 

 1.2  การจัดซ้ือเสื้อเชียงรายเกมส ตามท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ        
ไดสั่งซ้ือเสื้อเชียงรายเกมส โดยอําเภอเวียงแกนไดจัดสงมาใหแลว ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอ จะไดแจกจายเสื้อดังกลาวใหกับสมาชิกในชวงพักรับประทาน   
อาหารกลางวัน 

 1.3  แจงใหสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปอ เขารวมฝกอบรมสัมมนา เรื่อง      
“พลัง อบต.พลังแหงการขับเคลื่อนประเทศ สูความม่ันคงและยั่งยืน” ในวันท่ี 15 – 17 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวม ดังนี้ 

  -  นายคําปน   แสงงาม  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 
  -  นางมรวิรรณ   ถาวงศ  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 5 
  -  นางหมาย แสงงาม  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 6 

 1.4  เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 ไดเกิดเหตุเพลิงไหมบานของ นางนาตง  แซมัว หมู 8 
บานหวยคุ ตําบลปอ จึงขอแจงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรวมบริจาค
เงินคนละ 100 บาท เพ่ือนําไปมอบใหกับครอบครัวของผูประสบภัยในนามของ        
สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ โดยขอนัดสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ท้ังหมดรวมเดินทางไปยังบานของผูประสบภัยในวันนี้หลังเลิกประชุมเสร็จแลว เพ่ือมอบ
เงินและปลอบขวัญใหกับครอบครัวผูประสบภัย 

มติท่ีประชุม            : รับทราบ 
 
       เรื่องท่ีผูบริหารทองถิ่นแจงใหทราบ 

นายแสน   ลือชา      : ผูบริหารทองถ่ินมีเรื่องแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ  ดังนี้ 
นายก.อบต.ปอ         1. การใหความชวยเหลือครอบครัวผูประสบเหตุเพลิงไหมบาน รายนางตง  แซมัว หมู 8 

ตําบลปอ เกิดเหตุเ ม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2561  เพลิงไหมบานเสียหายท้ังหลัง            
โดยในเบื้องตนไดชวยเหลือ ผาหม สิ่งของอุปโภคบริโภค เครื่องครัว โดยไดรับบริจาค   
จาก เจาคณะอําเภอเวียงแกน ขาราชการและพนักงานจาง อบต.ปอ และในวันเกิดเหตุ 
นายก อบต.ปอ ไดมอบเงินสดชวยเหลือบรรเทาทุกขเบื้องตน จํานวน 1,000.-บาท     
เพ่ือจัดหาอาหารสําหรับครอบครัว เนื่องจากเพลิงไหมเสียหายท้ังหมด ขณะนี้ไดทําเรื่อง
ประสานขอรับความชวยเหลือจากอําเภอเวียงแกน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิราชประชานุ เคราะหในพระบรมราชูปถัมภ เ พ่ือให            
การชวยเหลือครอบครัวผูประสบภัยตอไป 
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  2. นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ้ืนท่ีอําเภอเวียงแกนเขารวมรับฟงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ         
พลั ง ขับ เคลื่ อน พัฒนา คุณภาพชี วิ ตผู สู ง อายุ  ในวัน ท่ี  8 พฤศจิกายน 2561               
เวลา 08.30 น. ณ หองประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 

  3. เ ม่ือวันท่ี  30 ตุลาคม 2561 ไดรวมกับนายกเทศมนตรีตําบลมวงยายและ
นายกเทศมนตรีตําบลหลายงาว ในนามศูนยประสานแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอําเภอเวียงแกน ไดยื่นเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2563       จากนายกรัฐมนตรี ในคราวท่ีทานนายกรัฐมนตรีเดินทางมา
ตรวจราชการท่ีจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย และการประชุมคณะรัฐมนตร ี       
นอกสถานท่ีท่ีจังหวัดเชียงราย วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2561 

  4. เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 ไดเขารวมประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองเปนผูแทนผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล เปนคณะกรรมการในคณะกรรมการการขยายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ณ หองประชุม ธรรมปญญา องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย 

  5. กรมพัฒนาท่ีดิน แจงเนนย้ําหลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการ    
ลําเหมืองไสไก พรอมรางระบายน้ําคอนกรีต ตองเปนท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์และผาน      
การประชาคมของหมูบานดวย จึงจะพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการได 

  6. การเขารวมอบรมสัมมนาเรื่อง “พลัง อบต.พลังแหงการขับเคลื่อนประเทศสู        
ความม่ันคงและยั่งยืน” ระหวาง วันท่ี 15 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแกว จังหวัดเชียงราย นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ติดราชการ             
จึงมอบหมายใหเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ (นายศัตราวุธ นภาวงศสกุล) 
เขารับการฝกอบรมสัมมนาแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ 

มติท่ีประชุม              : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยวิสามัญ ท่ี 3  
   ประจําป พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2561  

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:   ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3  
ประธานสภา อบต.ปอ       ประจําป พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2561 ท่ีทุกทานไดรับไปมีผูใดประสงค        
  จะแกไขขอความหรือเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีผมจะขอใหท่ีประชุมรับรองรายงาน 
  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป ๒๕๖1 
  เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2561  โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม              : รับรอง 28 เสียง 

 

 



๕ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓        : กระทูถาม 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท :  ๑.  กระทูถามท่ัวไป (ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถ่ินโดย            
ประธานสภาอบต.ปอ มีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ขอ ๙๒) มีสมาชิก

สภาองคการ บริหารสวนตําบลปอ ยื่นกระทูถามเปนหนังสือ โดยขอใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลปอตอบกระทู 

 - ไมมี 

 ๒.  กระทูถามดวน (ตองเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวน         
ทอง ถ่ินหรือ เหตุ ฉุกเ ฉิน ท่ี มีความจํ า เปนรีบด วนเพราะเปนภัยสาธารณะหรือ
กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง     
ซ่ึงผูบริหารจะตองรีบชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันที ขอ ๙๓) 

 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔       : เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาฯตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : -  ไมมี 
ประธานสภา อบต.ปอ 

ระเบียบวาระท่ี ๕       : เรื่องท่ีเสนอใหมและเรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
5.1  ขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(เพ่ิมเติม) จํานวน 83 คน งบประมาณ 526,400.-บาท 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับการเสนอญัตติจากนายกองคการบริหารสวน 
ประธานสภา อบต.ปอ          ตําบลปอ ขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนการเสริมสราง 
 สวัสดิการทางสังคมใหแก ผูพิการหรือทุพพลภาพ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 เพ่ิมเติม จํานวน 83 คน งบประมาณ 526,400.-บาท ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหาร 
 สวนตําบลปอ ไดชี้แจงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบและพิจารณา 

นายแสน  ลือชา   :    เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 
นายก อบต.ปอ           ทุกทาน ดวยองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําป  พ.ศ.  2561 เ งินอุดหนุน ท่ัวไป เ พ่ือเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน            
การเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม จํานวน 83 คน งบประมาณ 526,400.-บาท เนื่องจากองคการ
บริหารสวนตําบลปอไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณดังกลาวจากอําเภอเวียงแกน       
เ ม่ื อ วั น ท่ี  28  กั นย ายน  2561  ( ต ามหนั ง สื อ อํ า เ ภ อ เ วี ย ง แก น  ด ว น ท่ี สุ ด                      
ท่ี ชร 0023.20/3266 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2562) จึงทําใหไมสามารถเบิกจายเงิน
ใหกับผูพิการไดทันและเปนวันสิ้นปงบประมาณ จึงทําใหเงินท่ีไดรับการจัดสรรดังกลาว    
ตกเปนเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลปอ 
 
 
 



๖ 
 

 
 
 
เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของผูมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการขององคการบริหาร
สวนตําบลปอ จํานวน 83 ราย จึงเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมไปจายเบี้ยความ
พิการตามท่ีไดรับการจัดสรรจากสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สําหรับรายละเอียด           
และระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ     
เปนผูชี้แจง 

นายประเวศ  ปงรังษี :    เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอท่ีเคารพ องคการบริหารสวนตําบลปอ      
เลขานุการสภาฯ       ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุน      
  ท่ัวไป โครงการสนับสนุนสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ     
  ทุพพลภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม โดยองคการบริหารสวนตําบลปอ  

ไดรับการจัดสรร จํานวน 83 คน งบประมาณ 526,400.-บาท ตามท่ีทานนายกองคการ
บริหารสวนตําบลปอไดชี้แจง ประกอบกับอําเภอเวียงแกนไดแจงซักซอมแนวทางการ
เบิกจายงบประมาณ ดังนี้ 

    1.  กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเบิกจายเงินรายไดขององคกรปกครองสวน 
  ทองถ่ินใหกับผูพิการไปกอนแลว เม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณ ใหดําเนินการรับเงินท่ีไดรับ 
  จัดสรรเปนรายไดเงินอุดหนุนท่ัวไป ป พ.ศ. 2561 ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม     
  การปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 1746 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560  
  ขอ 3 
    2.  กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินยืมเงินสะสมไปจายและตั้งรับไวเปนรายไดจาก 
  รัฐบาลคางรับ ใหนําไปชดเชยเงินท่ีไดจายไปแลวในปเกา โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือ        

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.3/7561 – 7636 ลงวันท่ี 14 
กรกฎาคม 2560 ขอ 2 

   3.  กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมไดเบิกจายเงินใหกับผูพิการ เม่ือไดรับจัดสรร 
งบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  ขอ 26 หรือ    
ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม        
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 1746 ลงวันท่ี 
31 สิงหาคม 2560 ขอ 2 
 4.  กรณีไมไดประมาณรายการรับไวและไมสามารถตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมไดทันเม่ือสิ้นปงบประมาณ เงินท่ีไดรับการจัดสรรจะตกเปน
เงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของผูมี
สิทธิไดรับเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจขอทําความตกลงกับผูวา
ราชการจังหวัดเพ่ือใชจายเงินสะสมไปจายเบี้ยความพิการตามท่ีไดรับจัดสรร ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน      
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 89 ประกอบคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ท่ี 181/2548 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2548 ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 



๗ 
 

 
 
มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย     
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
     โดยองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดถือปฏิบัติตามแนวทาง ขอ 4 คือกรณีไมได
ประมาณการรายรับไว และไมสามารถตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมไดทัน     
เม่ือสิ้นปงบประมาณ เงินท่ีไดรับการจัดสรรตกเปนเงินสะสมขององคกรปกครอง        
สวนทองถ่ิน จึงเสนอเรื่องขออนุมัติใชจายเงินสะสม ไปจายเบี้ยความพิการตามท่ีไดรับ   
การจัดสรรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 89 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

  (1)  ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริหารชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตอง
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  (2)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภท ตามระเบียบแลว   
  (3)  เ ม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการ
ภายระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น เปนอันพับไป 
    ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจาย
คาใชจายประจํา และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใชจายเงินสะสม          
ใหคํานึงถึงฐานะทางการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ท่ีกลาวมาขางตนเปน
รายละเอียดและระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอได
รับทราบ ท้ังนี้งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด ไดจัดทําบัญชีรายชื่อคนพิการท่ีมีสิทธิรับเบี้ย
ความพิการ จํานวน 83 ราย ดังกลาว แนบในวาระนี้แลว 

นางวิลาวัลย  โนระ     :       เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ กองคลังขอแจงรายงานยอดเงินสะสมท่ีนํา 
หัวหนาฝายการเงิน  ไปใชได คงเหลือ ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ 

  - องคการบริหารสวนตําบลปอ มียอดเงินสะสมท่ีนําไปใชได จํานวน 
37,670,566.37 บาท 
  - เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  25,776,304.00 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายวาระการประชุม จึงนําเรียนใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปอไดรับทราบ 

 

 

 



๘ 
 

 

 

 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดยื่นญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพ่ือเปน 
ประธานสภา อบต.ปอ        คาใชจายโครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือ        

ทุพพลภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพ่ิมเติม) จํานวน 83 คน งบประมาณ 
526,400.-บาท ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดอภิปราย
สอบถาม หากไมมีผูใดจะอภิปราย จะไดใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดลงมติใน
ญัตติดังกลาว ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับองคประชุม
สภาวาครบองคประชุมหรือไม 

นายประเวศ  ปงรังษี        :   ไดตรวจนับแลว ครบองคประชุม 
เลขานุการสภาฯ       

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ในลําดับตอไป เปนการลงมติในญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพ่ือเปนคาใชจายโครงการ 
ประธานสภา อบต.ปอ        โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู พิการหรือทุพพลภาพ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพ่ิมเติม) จํานวน 83 คน งบประมาณ 526,400.-
บาท ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดลงมติวาจะอนุมัติตามท่ี         
นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ เสนอหรือไม โปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม : อนุมัติ จํานวน  28  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6           :   เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
  6.1  แนะนําตัวผูใหญบาน บานอยูสุข หมู 10 ตําบลปอ นายกิตติพงษ  อยูลืม  
  สภาองคการ บริหารสวนตําบลปอ ขอแสดงความยินดีตอนรับดวยความยินดียิ่ง 

  6.2  หารือการดําเนินกิจกรรมของสภาองคการบริหารสวนตําบลปอในดานการชวยเหลือ  
ทําบุญบําเพ็ญกุศลงานฌาปนกิจศพและกิจกรรมอ่ืนๆ ของสภาองคการบริหารสวน    
ตําบลปอ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ประธานสภา อบต.ปอ ไดรับขอเสนอจาก             
ประธานสภา อบต.ปอ        ทานคําปน  แสงงาม รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ วาอยากใหสภา

องคการบริหารสวนตําบลปอ ไดมีสวนรวมดานการดําเนินกิจกรรมในนามของสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอ ไมวาจะเปนงานบําเพ็ญกุศล งานฌาปนกิจศพในหมูบานเขตตําบล
ปอ และกิจกรรมตางๆ ท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ จัดข้ึน โดยมีความเห็นวา      
ในเบื้องตนจะขอความรวมมือและสนับสนุน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

    -  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ      สมทบเงินเดือนละ  1,000  บาท 
    -  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ   สมทบเงินเดือนละ  1,000  บาท 
    -  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมทบเงินเดือนละ     500  บาท 

     โดยขอหารือกับเพ่ือนสมาชิกวาในการชวยเหลืองานบําเพ็ญกุศล งานฌาปนกิจศพ
ของหมูบานในเขตตําบลปอ ท้ังสายบนดอยและพ้ืนลางท่ีมีวัฒนธรรมตางกัน ควรมี
แนวทางชวยเหลืออยางไรดี จึงเรียนขอปรึกษาหารือจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปอ  
     จากนั้นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดอภิปรายแสดงความคิดเห็น        
ในเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง ในการดําเนินกิจกรรมของสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ตามขอเสนอของประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ โดยในท่ีสุดไดมีมติ ดังนี้ 

       ขอความรวมมือเก็บเงินเพ่ือเปนคาใชจายในการทํากิจกรรมของสภาองคการบริหาร 
  สวนตําบลปอ ตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอเสนอ ดังนี้ 

    -  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ      สมทบเงินเดือนละ  1,000  บาท 
    -  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ    สมทบเงินเดือนละ  1,000  บาท 
    -  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ  สมทบเงินเดือนละ     500  บาท 
      -  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ กรณีในหมูบ าน ท่ี มี งานฌาปนกิจศพ      

คนละ 100  บาท 

     เริ่มเก็บเงินต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2561 เปนตนไป สําหรับการไปมอบของ เชน           
พวงหรีดงานศพนั้น มอบหมายใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอพ้ืนท่ีหมูบาน     
แจงผานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ เพ่ือรวมมอบดวยกัน หากประธานติด
ธุระจะมอบหมายรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอทําหนาท่ีแทน ท้ังสายบน
และ   สายลาง พรอมนี้พวกเราจะไดเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีของชนเผาแตละชนเผา
ดวย และมีความสามัคคีเปนหมูคณะของสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 

6.3  หารือการดําเนินโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ 2562 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ดวยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับขอหารือจากนายกองคการบริหาร 
ประธานสภา อบต.ปอ        สวนตําบลปอ เรื่องการดําเนินโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

ประจําปงบประมาณ 2562 ซ่ึงตั้งงบประมาณไวจํานวน 350,000.-บาท โดยขอหารือ
จากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ วามีความเห็นอยางไรในเรื่องดังกลาว       
จึงขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดอภิปรายแสดงความคิดเห็น          
ขอเรียนเชิญครับ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

นายปราโมทย ขวัญชัยประทาน:  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอท่ีเคารพ ขอเสนอวาควรไปศึกษาดูงาน 
ส.อบต. หมู 16   ในพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตจังหวัดชลบุรี เนื่องจากชวง 2 ปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลปอ        

  ไดไปศึกษาดูงานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดเชียงใหมมาแลวอยากออกไป
ศึกษาดูงานในภาคอ่ืนบาง เ พ่ือเสริมประสบการณในการทํางาน และไมตองมี            
การสมทบเงิน  

นายคําจันทร  ธิวงศ     : ขอเสนอวาควรกําหนดระยะเวลาในการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ เปนชวงปลาย 
ส.อบต. หมู 1  เดือนมกราคมถึงตนเดือนกุมภาพันธ 2562 เนื่องจากอากาศไมรอน   

นายวิชัย  แสงงาม : เห็นดวยกับขอเสนอของ ส.อบต.คําจันทร  ธิวงศ 
ส.อบต. หมู 2 

นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอวา ควรเปนชวงเดือนมกราคม 2562 หลังเสร็จจากประเพณีปใหมมงแลว และ 
ส.อบต. หมู 12  ขอเสนอวา ควรจัดหารถยนตท่ีใชในการศึกษาดูงาน ควรเปนรถใหมท่ีมีความปลอดภัย    

ตอการเดินทางของสมาชิก 

นายศัตราวุธ นภาวงศสกุล : ตามท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดแสดงความคิดเห็นสถานท่ีในการศึกษา 
เลขานุการนายก อบต.ปอ  ดูงานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกท่ีติดทะเล ขอใหพวกเราไดตระหนักถึงความสําคัญ 
  ดังกลาว และการหาเหตุผลเพ่ือจะไดชี้แจงตอสํานักตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไวดวยวามี           
  ประโยชนและมีความสําคัญในการไปปรับใชในการปฏิบัติงานอยางไร 

นายแสน  ลือชา : สรุปวาสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ มีความตองการใหมีการฝกอบรมและศึกษา 
นายก อบต.ปอ  ดูงานเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2562 ในชวงเดือนมกราคม – 

กุมภาพันธ 2562 (คาดวาประมาณ วันท่ี 25 – 30 มกราคม 2562) โดยพ้ืนท่ีใน
การศึกษาดูงานเปนจังหวัดในภาคตะวันออกท่ีติดกับทะเล สวนเรื่องการสมทบเงินเพ่ือใช
เปนคาใชจายเพ่ิม ถือวาเปนเรื่องท่ีดี เปนการมีสวนรวมในโครงการ แตท่ีผานมาท่ี        
เกิดปญหา เนื่องจากมาเก็บเงินสมทบหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลว ดังนั้นในครั้งนี้ตองคิด
คํานวณคาใชจายและหากมีการสมทบเงินก็จะไดแจงใหผูเขารับการฝกอบรมศึกษาดูงานได
รับทราบลวงหนา ท้ังนี้จะไดมอบหมายใหสํานักงานปลัด ไดดําเนินการตอไป 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอขอบคุณ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปอท่ีไดแสดงความคิดเห็นในป พ.ศ. 2562 
ประธานสภา อบต.ปอ        คาดวาหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) คงจะมีการเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้นในการอบรมศึกษาดูงานในครั้งนี้จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอทุกทานไดเขารวมโครงการทุกคนดวย 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขณะนี้เวลา 12.00 นาฬิกา ขอพักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และขอนัด 
ประธานสภา อบต.ปอ        ประชุมภาคบาย เวลา 13.00 น. เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

กลางวัน 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 
เริ่มประชุมเวลา        :     13.0๐ นาฬิกา 
  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับองคประชุมครบองคประชุมแลว 
  มีผูเขารวมประชุม 30 คน เกินก่ึงหนึ่ง ครบองคประชุม เรียนเชิญประธานสภาองคการ 
  บริหารสวนตําบลปอ ดําเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ตามระเบียบ      
  วาระตอไป 

  6.4  เรื่องจากปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ  
นายประเวศ  ปงรังษี       :   ขอแจงเรื่องใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบ มีดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ        (1)  กระทรวงมหาดไทย แจงเรื่องหารือการจายเงินเดือนและคาตอบแทนประจํา

ตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน และคาตอบแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพิจารณาในการจายเงินเดือนและคาตอบแทนประจําตําแหนงผูบริหารทองถ่ินและ
คาตอบแทนสมาชิกสภาทองถ่ินได โดยใหจายกอนวันทําการสุดทายของเดือน 3 วัน      
ทําการ สวนกรณีท่ีตองเบิกจายจากธนาคารใหจายในวันทําการ โดยใหจายกอนวันทําการ
สุดทายของธนาคาร 3 วันทําการ ในเดือนนั้น รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                 
ท่ี มท 0809.3/ว 5907 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 โดยกรณีดังกลาว กองคลังจะ
ดําเนินการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทนประจําตําแหนงผูบริหารทองถ่ินและ
คาตอบแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยแจงขอหารือดังกลาว ในเดือน
พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป 

  (2)  นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดประกาศใชแผนดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ 2562 เพ่ือเปนคูมือในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร ขาราชการ ท่ีตอง
ปฏิบัติตามแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562 และจะไดเรงรัดการทํางาน      
ในกิจกรรมโครงการตางๆ ท่ีตราไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแจกจายแผนดําเนินงานดังกลาว ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปอ ไดรับทราบและขอใหชวยประชาสัมพันธ ใหผูนําชุมชนและประชาชนไดรับ
ทราบดวย 

  (3) รายงานผลการดําเนินงานโครงการกอสรางท่ีขอกันเงินตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปอ เพ่ือเบิกจายในปงบประมาณ 2562 ประกอบดวย 

   1.  โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
บานทรายทอง หมู 7 งบประมาณ 500,000.-บาท 

 2.  โครงการกอสรางรั้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานปอกลาง หมู 5 งบประมาณ             
 290,000.-บาท 

   3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปอกลาง หมู  5 
งบประมาณ 500,000.-บาท 

     4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางปอ–บานประชาภักดี  
  หมู 1 งบประมาณ 400,000.-บาท 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

       โดยโครงการดังกลาว อยูระหวางการเสนอขออนุมัติสั่งจาง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
       สําหรับโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนภารกิจ ตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(เพ่ิมเติม) จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานผาตั้ง หมู 14 งบประมาณ 5,330,000.-บาท 
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ไดเสนอขออนุมัติราคากลางตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลปอ เพ่ือใหความเห็นชอบและจะไดดําเนินการจัดจางตามระเบียบฯ ตอไป 
นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2562 องคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับแจงการจัดสรร
งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน คือ โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเตา – บานหวยหาน หมู 9 ตําบลปอ 
งบประมาณ 9,900,000.-บาท ขณะนี้อยูระหวางการขออนุมัติจางออกแบบโครงการ
ตามระเบียบฯ อยู จึงขอนําเรียนแจงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอได
รับทราบ 

  (4)  ประชาสัมพันธ ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปอ เรื่องรับสมัครเด็กและ
เยาวชน เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลปอ 
รายละเอียดตามเอกสารประกาศท่ีแนบทาย 

นางพรเพชร จิตบาล : ขอแจงกําหนดการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยยังชีพผูพิการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 
นักพัฒนาชุมชน  2561 คือวันท่ี 6 – 8 พฤศจิกายน 2561 ขอแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ   
  ไดรับทราบ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ในลําดับตอไป ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดเสนอเรื่องใน   
ประธานสภา อบต.ปอ        วาระนี้ขอเรียนเชิญครับ 

นายคําจันทร  ธิวงศ : ขอแจงให องคการบริหารสวนตําบลปอ สนับสนุนรถตักหนาขุดหลัง ไดเขาไปปรับถนนใน    
ส.อบต. หมู 1  หมูบานท่ีไดรับความเสียหายจากฝนตกหนักท่ีผานมา ขณะนี้ไมมีฝนตกแลว ขอใหชวย

ดําเนินการแกไขดวย 

นายชาญชัย  ยางวรกุล : หมูบานไดเกิดอุทกภัย น้ําทวม ถนนเสียหาย อยากทราบวาองคการบริหารสวนตําบลปอ
จะได 

ส.อบต. หมู 15  ดําเนินการแกไขไดเม่ือไหร เนื่องดวยประชาชนไดรับความเดือดรอน 

นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต: ขอเรียนสอบถาม 2 เรื่อง คือ 
ส.อบต. หมู 11  (1)  หองน้ําสุขาเคลื่อนท่ี ท่ีจัดซ้ือใหหมูบานไปบริการแหลงทองเท่ียวภูชี้ดาว องคการ

บริหารสวนตําบลปอ จะดําเนินการติดตั้งไดเม่ือใด ขณะนี้ไดมีนักทองเท่ียวไดเขามาใน
แหลงทองเท่ียวแลว 

  (2)  ตองการใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวท่ีได ต้ังงบประมาณไวแลว          
เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีเขามาในชวงนี้จะดีมากเลยครับ 

 
 
 
 



๑๓ 
 

 

นายปราโมทย ขวัญชัยประทาน:  ขอแจงเรื่องท่ีตองการใหองคการบริหารสวนตําบลปอ ดําเนินการแกไขปญหา           
ส.อบต. หมู 16  ความเดือดรอน 
  (1)  สอบถามคิวรถไถ ท่ีขอใหมาปรับถนนเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร หมู 16 ท่ีรองขอไป     

เม่ือเดือนสิงหาคม 2561 วาคิวถึงไหนแลว 
  (2)  ขอหินคลุก ปรับปรุงถนนท่ีไดรับความเสียหายจากฝนตกหนัก เพ่ือแกไขใหกับ

ประชาชน 
  (3)  เครื่องขยายเสียงของหมูบานท่ีใชงานมาหลายปเกิดการชํารุด เสียงขาดหายขอให

องคการบริหารสวนตําบลปอ ดําเนินการแกไขใหดวย 

นายพจนปรีชา  แซยาง : ขอใหองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดเรงรัดปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว              
ส.อบต. หมู 18  บานรมฟาทอง เนื่องจากมีนักทองเท่ียวเขามาในพ้ืนท่ีแลว เพ่ือสรางความประทับใจใหกับ

นักทองเท่ียว 

นายธิติพงศ  กวินดารกา : ขอรายงานวา ถนนเขาสูแหลงทองเท่ียว บานรมฟาทอง – ภูชี้ฟา มีรองระบายน้ําสึก       
ส.อบต. หมู 18  จึงขอใหองคการบริหารสวนตําบลปอ ดําเนินการทํารางระบายน้ําแบบมีฝาปด            

เพ่ือลดอุบั ติเหตุแกนักทองเ ท่ียวและประชาชนผูสัญจร และขอหินคลุกปรับปรุง          
ลานจอดรถดวย 

นายวิชัย  แสงงาม : ขอสอบถามเรื่องคิวรถไถและรถตักหนาขุดหลัง ตองการใหเขาไปดําเนินการปรับปรุงถนน 
ส.อบต. หมู 2  เขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรบานปางหัด เพราะขณะนี้ไมมีฝนแลว 

นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอเรื่อง ใหองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
ส.อบต. หมู 11  (1)  การปรับปรุงภูมิทัศนทางข้ึนภูชี้เดือน ขอใหเรงรัดดําเนินการ เนื่องจากมีนักทองเท่ียว   

เขามาแลว 
(2)  ขอสอบถามเรื่องท่ียื่นขอรับการสนับสนุนวัสดุกอสราง เพ่ือทําถนนข้ึนสูภูชี้เดือน     
ท่ีไดสงเรื่องมายังองคการบริหารสวนตําบลปอแลว 
(3)  แจงลําโพงท่ีใชประชาสัมพันธของหมูบานชํารุด จํานวน 3 ตัว ขอใหชวยแกไขดวย 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอสอบถามความคืบหนาดําเนินการชวยเหลือ แกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
ส.อบต. หมู 9  บานหวยหาน ท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัยวาดําเนินการอยางไรบางและขอให       

รถตักหนาขุดหลัง เขาไปปรับปรุงถนนในหมูบานดวย 

นายสมชาย  แซยาง : ขอใหชวยแกไขปญหาถนนเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรับความเสียหายจากฝนตกหนัก  
ส.อบต. หมู 13  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

นายเกียรติกุล  พิชัย  ตองการใหทานนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดชวยประสานงานสงเรื่อง การขอ 
ส.อบต. หมู 13  เอกสารสิทธิในท่ีดินทํากิน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลปอ เนื่องจากประชาชนมีความเดือดรอน   

จากการไมมีเอกสารสิทธิในท่ีดินทํากิน จึงขอเสนอใหทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ไดยื่นเรื่องเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือชวยแกไขปญหาใหกับราษฎรตําบลปอดวย 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอเรียนเชิญ นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตอบคําถามและชี้แจงตอไป 
ประธานสภา อบต.ปอ         
 
 
 



๑๔ 
 

 
 

นายแสน  ลือชา : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหาร
นายก อบต.ปอ  สวนตําบลปอ ท่ีไดนําเรียนสอบถามมายังคณะผูบริหาร กอนท่ีจะชี้แจงและตอบคําถาม 

ของสมาชิกขอนําเรียนขอสังเกตจากการดําเนินงานโครงการกอสรางในเขตพ้ืนท่ีของ
หมูบานตางๆ บางหมูบาน มีการดําเนินการกอสรางลุกล้ําเขาในเขตปาสงวนแหงชาต ิ    
อยูแลว จึงอยากขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตระหนักถึงเรื่อง
ดังกลาวดวย ควรเปนโครงการท่ีอยูในภายในหมูบาน ไมรุกล้ําเขาไปในเขตปาสงวน
แหงชาติมากเกินไปนัก ตองการใหมีการระมัดระวังในจุดนี้ดวย ดังนั้นในปงบประมาณ 
2562 ขอใหทุกฝายชวยตรวจสอบอยางละเอียดดวย ขอชี้แจงตอบคําถามท่ีทานสมาชิก
ไดเรียนสอบถาม ดังนี้ 

  -  กรณีขอรถตักหนาและขุดหลัง และรถไถฟารมแทรกเตอร เขาไปปรับพ้ืนท่ีถนน    
ในหมูบานเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร เนื่องจากหมูบานไดแจงรองขอมาพรอมกัน จึงตองใหกอง
ชางเปนผูรับผิดชอบจัดคิวออกดําเนินการประกอบกัน ท่ีผานมารถตักหนาและขุดหลัง    
ไดเกิดการชํารุด ซีลกระบอกไฮดรอลิกชํารุด จึงทําใหการทํางานหยุดชะงักไป และใหเปน
ขอตกลงรวมกันวาใหออกปฏิบัติงานในแตละหมูบานเปนเวลาไมเกิน 3 วัน เพราะหาก
มากกวานั้นจะทําใหการชวยเหลือบานอ่ืนลาชาไปอีก 

 -  การปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว ตามท่ีสมาชิกแจงมา ขณะนี้เพ่ิงเริ่มตน
ปงบประมาณ 2562  ขอใหองคการบริหารสวนตําบลปอมีรายไดจัดสรรเขามาก็จะได
เรงรัดหนวยงานผูรับผิดชอบเรงรัดดําเนินการโดยเร็ว 

  -  กรณีหองน้ําสุขาเคลื่อนท่ี ของหมู 11 ตําบลปอ ขณะนี้ไดใหกองชางไดประมาณ
การอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการวางหองน้ําสุขาเคลื่อนท่ีเรียบรอยแลว รอเพียงการสืบราคา
และติดตอรถอีแตน ขนหองน้ําสุขาเคลื่อนท่ีข้ึนไปในพ้ืนท่ีภูชี้ดาวตอไป 

  -  กรณีเครื่องขยายเสียง หมู 16 ท่ีชํารุด มอบหมายกองชางออกตรวจสอบและ
รายงานเพ่ือสํารวจเครื่องเสียงลําโพงชํารุด หมู 12 ใหรายงานเปนหนังสือมาดวย 

 -  กรณีขอปรับซอมแซมถนนท่ีเสียหายจากอุทกภัย ไดใหกองชางออกสํารวจประมาณ
การซอมแซมเพ่ือเสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ จะไดอนุมัติชวยเหลือตอไป 

  -  กรณีโครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยหาน ขณะนี้ไดลงนาม
สัญญาจางใหผูรับจาง เขาดําเนินการแลว 

  -  กรณีเรื่องการขอเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน ขอมอบหมายใหปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ดําเนินการทําหนังสือรายงานขอความชวยเหลือตอไป 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอขอบคุณ นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีกรุณาไดชี้แจง ตอบขอซักถามของ 
ประธานสภา อบต.ปอ        สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปอ มีทานใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมีผมขอขอบคุณ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ คณะผูบริหารทองถ่ิน และขาราชการ เจาหนาท่ี   
ทุกทาน ท่ีไดเขารวมการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยวิสามัญท่ี 4 
ประจาํป พ.ศ. 2561 ในวันนี้ ผมขอปดการประชุม 

 
 



๑๕ 
 

 

 
ปดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงานการประชุม  
               (นายประเวศ  ปงรังษี) 
             เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ  
 

- ตรวจถูกตองแลว- 
 
 
(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายคําปน   แสงงาม) 
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๓ 
 

 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายวุฒิชัย   อุสาใจ) 
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๒ 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายเกียรติกุล  พิชัย  ) 
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๖ 
 

 
 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายคําจันทร ธิวงศ) 
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๑ 
 

 
 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางมริวรรณ    ถาวงศ) 
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๕ 

 
 ประธานสภาฯ จะตองลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมในวันท่ี ................................................ 
 
 
    (ลงชื่อ)       ผูรับรองรายงานการประชุม 
              (นายนรเศรษฐ  กมลาสนกมุท ) 
           ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 


