๑

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ ที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2562
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ

ผูเขาประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท
2 นายคําปน
แสงงาม
3 นายคํา
วงศผา
4 นายคําจันทร ธิวงศ
5 นายวุฒิชัย
อุสาใจ
6 นายวิชัย
แสงงาม
7 นายสิทธิพงษ แซฟุง
8 นายอภิรักษ แซฟุง
9 นางมริวรรณ ถาวงศ
10 นายเกียรติกุล พิชัย
11 นางหมาย
แสงงาม
12 นายสมชาย วงศนภาไพศาล
13 นายพงษศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
14 นายชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
15 นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต
16 นายมนตรี
ยอดมณีบรรพต
17 นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ
18 นายสมชาย แซยาง
19 นายกิตติ
ครรลองหรรษา
20 นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
21 นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
22 นายชาญชัย
ยางวรกูล
23 นายชาย
แซซง
24 นายสุพจน
เลาพงศสวัสดิ์
25 นายปราโมทย ขวัญชัยประทาน
26 นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวนั
27 นายพจนปรีชา แซยาง
28 นายธิติพงศ
กวินดารกา
29 นายสิริเชษฐ
รัตนแสงมณี
30 นายสมชาติ
คงแกว

ตําแหนง
ประธานสภา ฯ
รองประธานสภา ฯ
ส.อบต หมูที่ 1
ส.อบต หมูที่ 1
ส.อบต หมูที่ 2
ส.อบต หมูที่ 2
ส.อบต หมูที่ 4
ส.อบต หมูที่ 4
ส.อบต หมูที่ 5
ส.อบต หมูที่ 6
ส.อบต หมูที่ 6
ส.อบต หมูที่ 7
ส.อบต หมูที่ 8
ส.อบต หมูที่ 9
ส.อบต หมูที่ 11
ส.อบต หมูที่ 12
ส.อบต หมูที่ 12
ส.อบต หมูที่ 13
ส.อบต หมูที่ 13
ส.อบต หมูที่ 14
ส.อบต หมูที่ 14
ส.อบต หมูที่ 15
ส.อบต หมูที่ 15
ส.อบต หมูที่ 16
ส.อบต หมูที่ 16
ส.อบต หมูที่ 17
ส.อบต หมูที่ 18
ส.อบต หมูที่ 18
ส.อบต.หมูที่ ๑๙
ส.อบต.หมูที่ ๒๐

ลงชื่อเขาประชุม
นรเศรษฐ กมลาสนกมุท
คําปน
แสงงาม
คํา
วงศผา
คําจันทร ธิวงศ
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
สิทธิพงษ แซฟุง
อภิรักษ แซฟุง
มริวรรณ ถาวงศ
เกียรติกุล พิชัย
หมาย
แสงงาม
สมชาย วงศนภาไพศาล
พงษศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
ชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
ยุทธนา ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ
สมชาย แซยาง
อภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
มนัญชญา ผาบรรพตกุล
ชาญชัย
ยางวรกูล
ชาย
แซซง
สุพจน
เลาพงศสวัสดิ์
ปราโมทย ขวัญชัยประทาน
ชัยสิทธิ์
เจนพบชีวัน
พจนปรีชา แซยาง
ธิติพงศ
กวินดารกา
สิริเชษฐ รัตนแสงมณี
สมชาติ คงแกว

หมายเหตุ

๒

ผูไมมาประชุม
1. นายมนตรี
2. นายกิตติ

ยอดมณีบรรพต
ครรลองหรรษา

ผูเขารวมประชุม
ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นายแสน
ลือชา
นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล
นายศัตราวุธ
นภาวงศสกุล
นายประเวศ
ปงรังษี
นางวิลาวัลย
โนระ
นางสาวกรรณิการ ชัยวงศ
นายศราวุธ
ทองใบ
นายไพรสัณฑ
ยาละ
นางสาวณัฐรินีย เขียวสิทธิ์
นายชัยนิรันดร ปยวัฒนหิรัญ
นายหาญศักดิ์
หาญบุญศรี

12 นายเสรี
13 นายสมจิตร
14 นายนิคม

ตําแหนง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
ปลัด อบต.ปอ
หัวหนาฝายการเงิน
หัวหนาสํานักงานปลัด
นายชางโยธา
นักวิเคราะหฯ
เจาพนักงานธุรการ
ประธานสภา อบต.ตับเตา
รองประธานสภาฯ อบต.
ตับเตา

หมั่นพัฒนาการ ผูใหญบาน หมู 7
ตาพิชัย
กํานันตําบลปอ
วิบุญศรีวีโรจน ผูชว ยผูใหญบาน ม. 10

ลงชื่อเขาประชุม
แสน
ลือชา
สมจิต
สิริพุทธาสกุล
ศัตราวุธ
นภาวงศสกุล
ประเวศ
ปงรังษี
วิลาวัลย
โนระ
กรรณิการ ชัยวงศ
ศราวุธ
ทองใบ
ไพรสัณฑ ยาละ
ณัฐรินีย
เขียวสิทธิ์
ชัยนิรันดร ปยวัฒนหิรัญ
หาญศักดิ์
หาญบุญศรี
เสรี
สมจิตร
นิคม

หมายเหตุ

หมั่นพัฒนาการ
ตาพิชัย
วิบุญศรีวีโรจน

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓0 คน
-ผูมาประชุม
28 คน ผูลาประชุม 2 คน
-ผูเขารวมประชุม 14 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน
เริ่มประชุมเวลา

:

๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดนับองคประชุมแลว ครบองคประชุม
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต
ไหวพระเพื่อความเปนสิริมงคล

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป
ประธานสภา อบต.ปอ
พ.ศ. 2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ไดดําเนินการนับองคประชุมแลว
ดังนี้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ มีทั้งหมด 30 คน มาประชุม 28 คน
ลาประชุม 2 คน องคประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือวาครบองคประชุมจึงขอนําเขา
สูวาระการประชุม

๓

ระเบียบวาระที่ ๑

:

เรื่องประธานแจงใหทราบ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ในวาระประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ มีเรื่องแจงใหสภาองคการบริหารสวน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตําบลปอ ไดรับทราบ ดังนี้
(1) ขอแสดงความยิน ดีตอนรับกํานันสมจิต ตาพิชัย กํานัน ตําบลปอ ที่ไดใหเกีย รติ
เขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอในครั้งนี้
(2) ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดเขารวมกิจกรรมในเดือน
กรกฎาคม 2562 ดังนี้
- วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 การแขงขันกีฬาปอคัพสัมพันธต านยาเสพติ ด
ณ สนามโรงเรียนปอวิทยา
- วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 รวมงานถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาล
เขาพรรษา ประจําป 2562
- วั น ที่ 18 กรกฎาคม 2562 รว มงานพิ ธีทานหาแมฟาหลวง ณ จังหวัด
เชี ย งราย ซึ่ ง มี ตั ว แทนของสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอเข า ร ว ม ประกอบด ว ย
ส.อบต.สมชาติ คงแกว, ส.อบต.หมาย แสงงาม, ส.อบต.มริวรรณ ถาวงศ
- วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2562 กิจ กรรมเนื่อ งในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2562 ณ หองประชุมอําเภอเวียงแกน
(3) แจงการลาออกตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ของ นายเลาจัว แซวา ส.อบต. หมู 20 ไดยื่นหนังสือขอลาออกตอนายอําเภอเวียงแกน
โดยขอลาออกตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562
(4) ขอแสดงความยินดีตอนรับประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตับเตา
และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตับเตา ที่ไดใหเกียรติมารวมสังเกตการณ
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ในครั้งนี้
มติที่ประชุม

:

รับทราบ
เรื่องที่ผูบริหารทองถิ่นแจงใหทราบ

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

ขอแจงเรื่องที่ผูบริหาร ไดเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการ ประจําเดือนสิงหาคม
2562 ดังนี้
(1) ขอแสดงความยินดีตอนรับกํานันตําบลปอ นายสมจิต ตาพิชัย ที่ไดเขารวมประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ในครั้งนี้
(2) มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน เพื่อปองกัน แกไขปญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบของ ปปช.

๔

(3) โรงพยาบาลเวียงแกนไดนําเสนอสินคาไมปลอดภัย ปนเปอนสารพิษ ไดแก ผักสด
ผลไม ส ด ที่ บ ริ โ ภคในเขตอํ า เภอเวี ย งแก น มี ส ารปนเป อ นเป น จํ า นวนมาก จึ ง รณรงค
ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนปลู ก ผั ก เพื่ อ บริ โ ภคผั ก ผลไม ที่ ป ลอดสารพิ ษ สร า งความ
ปลอดภัยรวมกัน
(4) องคการบริหารสวนตําบลปอ เสนอขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ําระยะไกลจาก
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เพื่อแกไขปญหาภัยแลงใหกับ
ประชาชน หากยังมีภัยแลงเกิดขึ้นอีก
(5) องค ก ารบริ ห ารสว นตําบลปอ ไดจัด ซื้อสารยาปราบศัต รูพืช แมลงเจาะข าวโพด
ที่ ร ะบาดขึ้ น ในพื้ น ที่ ตํ า บลปอ โดยได แ จกจ า ยให เ กษตรกรผู ที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หาย
ไดไปดําเนินการปองกันโรคเรียบรอยแลว
(6) การโยกยายสุกร (หมูปา) กรมปศุสัตวไดออกประกาศแจงหามมิใหมีการโยกยายและ
นําออกมาจําแหนายโดยเด็ดขาดในชวงนี้
(7) ประชาสัมพันธผูที่เลี้ยงสัตว กระบือ วัว ในพื้นที่ใหระมัดระวังมิใหสัตวเลี้ยงที่อยูใน
การครอบครอง ออกมาเพนพานถนนทางหลวง เพื่อปองกันอุบัติเหตุรถยนตที่สัญจรไปมา
ตามถนนทางหลวง
(8) งานเทศกาลส มโอและของดีอําเภอเวี ยงแกน ประจําป 2562 เริ่มตั้งแตวั นที่ 30
สิ ง หาคม – 5 กั น ยายน 2562 โดยในเบื้ อ งต น นี้ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได รั บ
มอบหมายเปนผูรับผิดชอบจัดซุมนิทรรศการและจัดทํารถขบวนสมโอ และในวันนี้ทาง
อําเภอเวียงแกน ไดมีการประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลสมโอและของดีอําเภอเวียงแกน
ป 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอําเภอเวียงแกน
มติที่ประชุม

: รับทราบ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ขอเรียนเชิญทานกํานันตําบลปอ (นายสมจิต ตาพิชัย)
ประธานสภา อบต.ปอ
ไดชี้แจงเรื่องใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ เนื่องจากกํานันตําบลปอมี
ภารกิจตองไปราชการที่อําเภอขอเรียนเชิญครับ
นายสมจิต ตาพิชัย
กํานันตําบลปอ

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ
และผูเขารวมประชุมทุกทาน กํานันตําบลปอมีเรื่องแจง ดังนี้
(1) ดวยชมรมกํานันผูใหญบานอําเภอเวียงแกน ไดจัดใหมีการชกมวยศึกวันสมโอ
เวียงแกนไฟท 62 ในวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 20.00 น. ณ สนามมวยชั่วคราว
หนาที่วาการอําเภอเวียงแกน จําหนายบัตรใบละ 500 บาท เพื่อหารายไดเปนสวัสดิการ
แกชมรมกํานันผูใหญบานอําเภอเวียงแกน จึงขอความอนุเคราะหจากทานชวยจัดซื้อบัตร
มวยการกุศลดังกลาว จากสภาองคการบริหารสวนตําบลปอทุ กทาน ๆ ละ 500 บาท
ชําระคาบัตรมวยในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

๕

(2) การปรับปรุงการทํางานฝายปกครองทองที่ตําบลปอ ขณะนี้ไดมีการประชุมเพื่อจะราง
ระเบียบขอบังคับขึ้นมา เพื่อใหการปฏิบัติงานฝายปกครองทองที่ตําบลปอ สามารถทํางาน
รวมกันทุกฝายไดดวยดี
(3) การอบรมสรางความปรองดองสมานฉันทตําบลปอ โดยองคการบริหารสวนตําบลปอ
จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2562 ทางฝ า ยปกครองท อ งที่ จ ะได เ ข า ร ว มอบรม
โดยพรอมเพรียงกัน
(4) ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดสนับสนุนโครงการเรงดวน โครงการ
ธนาคารน้ําใตดิน ที่อําเภอแจงใหหมูบานจัดทําโครงการ โดยกองชางองคการบริหารสวน
ตําบลปอไดจัดทําแบบประมาณการโครงการเสร็จเรียบรอยแลว
(5) การขอขยายเขตพื้นที่เพื่อเขารวมโครงการหลวงหวยแลงและโครงการหลวงผาตั้ง
ไดเสนอให หมู 1, 7, 8, 9 ตําบลปอ เขารวมโครงการหลวงดังกลาว ทั้งนี้จะไดเสนอเรื่อง
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดพิจารณาตอไป
(6) การใชสารยากําจัดศัตรูพืช (ยาฆาหญา) ตอไปจะมีการอบรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช
ดังกลาวกอนที่จะนําไปใชในพื้นที่
(7) งานเทศกาลส ม โอและของดี อํ าเภอเวี ย งแก น ประจํ า ป 2562 โดยทางอํ า เภอ
เวียงแกนจะไดแจงใหหมูบานสงมวลชนเขารวมในงานพิธีเปด สําหรับรายละเอียดตางๆ
คาดวาจะไดรับการชี้แจงในชวงบายของวันนี้
ขอขอบคุ ณประธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลปอและนายกองคการ
บริหารสวนตําบลปอที่ไดใหโอกาสมาชี้แจงขอประชุมในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปอครั้งนี้
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดชี้แจง
ประธานสภา อบต.ปอ
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

ระเบียบวาระที่ ๒

: ขอขอบคุณกํานันตําบลปอที่ไดนําเรียนแจงเรื่องใหที่ประชุมไดรับทราบ เพื่อรวมมือกัน
ทํ า งานในเขตพื้ น ที่ แ ละขอเรี ย นเชิ ญ กํ า นั น ผู ใ หญ บ า นทุ ก หมู บ า นเข า ร ว มการอบรม
โครงการสรางความสมานฉันทปรองดองตําบลปอ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยพรอม
เพรียงกัน เพื่อนําไปสูการทํางานที่รวมมือกันดวยดี
:

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยวิสามัญ ที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : เลขานุการสภาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ประธานสภา อบต.ปอ
สมั ย วิส ามัญ ที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อวัน ที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยจัดสงไป
พรอมกับหนังสือเชิญประชุม ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานใดขอแกไขเพิ่มเติมหรือไม ขอเรียนเชิญ
ครับ

๖

มติที่ประชุม

:

รับรอง 25 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

:

กระทูถาม

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ๑. กระทูถามทั่วไป (ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถิ่นโดยมี
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ขอ ๙๒) มีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ยื่นกระทูถามเปนหนังสือ โดยขอใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลปอตอบกระทู
- ไมมี
๒. กระทูถามดวน (ตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น หรื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามจํ า เป น รี บ ด ว นเพราะเป น ภั ย สาธารณะหรื อ
กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีล ธรรมอั นดีของประชาชนอยางรายแรง
ซึ่งผูบริหารจะตองรีบชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันที ขอ ๙๓)
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว

:

- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหมและเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

:

5.1 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับการเสนอญัตติจากนายกองคการบริหารสวน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตําบลปอ เรื่องการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ จึงขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ
ไดชี้แจงใหสภาไดรับทราบและพิจารณาตอไป
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลปอจะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจ ายประจําปตอสภาองคการบริห ารสว นตําบลปออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้ น
ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปอจึงขอชี้แจงใหทานประธานและ
สมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวโนโยบายการ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะผูบริหารจะขอรายงานบันทึกหลักการ
และเหตุ ประกอบรางข อบัญ ญั ติงบประมาณจาย ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่งคณะผูบริหารทองถิ่นไดตั้งงบประมาณรายรับไวรวมทั้งสิ้น 97,100,000 บาท

๗

และไดตั้งงบประมาณรายจายไวรวมทั้งสิ้น 97,100,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งไดจัดสง
ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดพิจารณาแลว โดยคณะผูบริหารขอรายงาน
ดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององคการบริหารสวนตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ดาน

ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

21,557,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

570,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

34,649,167

แผนงานสาธารณสุข

764,000

แผนงานสังคมสงเคราะห

195,600

แผนงานเคหะและชุมชน

16,299,784

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2,075,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

675,000

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

20,149,029
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

97,100,000

๘

สําหรับรายละเอียดการบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2562 ประมาณการ
รายรับ ประมาณการรายจ าย ประกอบกั บคําแถลงงบประมาณรายจ าย ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะขอมอบหมายให ผูอํานวยการกองคลั ง ไดเ ปนผู ชี้แจง
รายละเอียดแทน
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอเรียนเชิญผูอํานวยการกองคลัง ไดชี้แจง
ประธานสภา อบต.ปอ
นางวิลาวัลย โนระ
รักษาการ ผอ.กองคลัง

: เรี ย นประธานสภาองคก ารบริห ารส ว นตํ าบลปอที่เ คารพ ขอนํ าเรีย นรายละเอี ย ด
สถานะทางการคลัง การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2562 ประมาณการ
รายรั บ ประมาณการรายจ า ย ประกอบคํ า แถลงงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. สถานะคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสถานการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 103,145,405.96 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 43,666,483.37 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,776,304.00 บาท
1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0
โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 14 โครงการ
รวม 1,188,186.00 บาท
1.2 เงินคงคาง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 88,456,947.60 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน 420,703.45 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 158,618.00 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน 598,316.34 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน
0.00 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
21,570.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน 29,726,938.81 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 57,530,801.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 47,800.00 บาท

๙

(3) รายจายจริง จํานวน 59,061,909.78 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จํานวน 15,112,531.83 บาท
งบบุคลากร
จํานวน 17,459,412.00 บาท
งบดําเนินการ
จํานวน 15,612,755.95 บาท
งบลงทุน
จํานวน 1,265,210.00 บาท
งบรายจายอื่น
จํานวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน 9,612,000.00 บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน
47,800.00 บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,296,400.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
รายรับ

รายรับจริง ป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมรายไดจัดเก็บเอง

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รฐั บาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รฐั บาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม

355,386.63
164,814.40
786,079.30
4,100.00
1,310,380.33

310,000.00
166,600.00
930,000.00
4,000.00
1,410,600.00

445,196.00
258,600.00
802,000.00
31,000.00
1,536,796.00

35,295,933.18
35,295,933.18

31,533,483.00
31,533,483.00

35,390,000.00
35,390,000.00

54,447,161.00
54,447,161.00
91,053,474.51

58,055,917.00
58,055,917.00
91,000,000.00

60,173,204.00
60,173,204.00
97,100,000.00

๑๐

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริง ป 2561

รายจาย

ประมาณการ ป 2562

ประมาณการ ป 2563

จายจากงบประมาณ
งบประมาณ

15,629,013.35

18,298,641.00

20,149,029.00

งบคุลากร

20,512,680.88

26,876,529.00

27,553,633.00

งบดําเนินการ

15,756,840.69

24,520,730.00

26,462,038.00

8,434,880.00

11,633,100.00

13,155,300.00

งบรายจายอื่น

11,000.00

15,000.00

15,000.00

งบเงินอุดหนุน

10,488,212.22

9,656,000.00

9,765,000.00

รวมจายจากงบประมาณ

70,832,627.14

91,000,000.00

97,100,000.00

รวม

70,832,627.14

91,000,000.00

97,100,000.00

งบลงทุน

จึงขอนําเรียนชี้แจงรายละเอียดใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ
เพื่อพิจารณาตอไป
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนตําบลปอและผูอํานวยการกองคลังที่ไดนําเรียน
ประธานสภา อบต.ปอ
ชี้แจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหาร
สวนตําบลปอไดชี้แจง
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สําหรับรายละเอียดการตั้งงบประมาณ
รายจายตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนงานทั้ ง 10 แผนงานนั้น นายกองคการบริ ห ารสว นตําบลปอ ขอมอบหมาย
หัวหนาสวนราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบแตละแผนงานไดเปนผูชี้แจงรายละเอียด ในแตละ
แผนงานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบและพิจารณาตอไป
จากนั้ น หั ว หน า ส ว นราชการผู รั บ ผิ ด ชอบ ได ชี้ แ จงรายละเอี ย ดร า งข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแตละแผนงานใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอไดรับทราบและพิจารณา ประกอบดวย

๑๑

1. นางสาวกรรณิการ ชัยวงศ หัวหนาสํานักงานปลัด ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ า ย แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน แผนงาน
สาธารณสุข แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร แผนงานสังคม
สงเคราะห และแผนงานงบกลาง
2. นางวิลาวัลย โนระ หัวหนาฝายการเงินรักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง ชี้แจง
รายละเอียดงบประมาณรายจาย งานบริหารงานคลัง
3. นายประเวศ ปงรังษี ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจาย
แผนงานการศึกษา แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
4. นายศราวุธ ทองใบ นายชางโยธาอาวุโสรักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง ชี้แจง
รายละเอียดงบประมาณรายจาย แผนงานเคหะและชุมชน
5. นายแสน ลือชา นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจาย แผนงานเคหะและชุมชน ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง (งบลงทุน)
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนตําบลปอและหัวหนาสวนราชการที่ไดนําเรียนชี้แจง
ประธานสภา อบต.ปอ
รายละเอียดงบประมาณรายจาย ตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแตละแผนงานใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ได รั บ ทราบและพิ จ ารณา ขณะนี้ เ วลา 12.00 นาฬิ ก า ขอพั ก การประชุ ม เพื่ อ พั ก
รับประทานอาหารกลางวัน และขอนัดประชุมในภาคบาย เวลา 13.00 นาฬิกา
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น.

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับองคประชุม มีสมาชิกจํานวน
23 คน เกินกึ่งหนึ่ง ถือวาครบองคประชุม

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอนําเขาสูการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประธานสภา อบต.ปอ
ประจําป พ.ศ. 2562 ในภาคบาย ซึ่งอยูในวาระการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจ าย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 (ขั้ น รั บ หลั ก การ) ซึ่ งนายก
องคการบริหารสวนตําบลปอ ไดแถลงเหตุผลความจําเปน ประมาณการรายรับ รายจาย
ของร า งข อบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ าย ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2563 พร อ มทั้ ง
มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการที่รับผิดชอบไดชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจาย
ในแตละแผนงานแลว ในลําดับตอ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาวใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปอไดรับทราบและพิจารณาตอไป

๑๒

นายประเวศ ปงรังษี
เลขานุการสภาฯ

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอที่เคารพ ตามที่นายกองคการบริหารสวน
ตําบลปอไดเสนอญัตติการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ไดรับทราบและพิจารณาในวันนี้ เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอขอนําเรียน
ระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข อ 45 (วรรคสาม) ญั ต ติ ร า ง
ขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่สอง
ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น
ขอ 47 ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่ 1 ใหที่ประชุมสภาทองถิ่น
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้น
หรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภา
ทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอขอบคุณเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย
ประธานสภา อบต.ปอ
ที่เกี่ยวของใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ ในลําดับตอไป ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดอภิปราย แสดงความคิดเห็นตอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเรียนเชิญครับ
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู 6

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ขอเรียนสอบถามรายการเงินเดือน
(ฝายการเมือง) เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่ไดตั้งไว เมื่อเทียบ
กับขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เหตุใดจึงเพิ่มสูงขึ้น
400,000 บาท และขอเรียนสอบถามรายการคาเชาเครื่องถายเอกสาร เหตุใดถึงมีการตั้ง
งบประมาณไวหลายแผนงาน ไมทราบวาเปนการตั้งงบประมาณไวมากเกินความจําเปน
หรือไม และเปนการไมประหยัดงบประมาณ

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเรียนสอบถามในแผนงานการศึกษา รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ส.อบต. หมู 9
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จากการตรวจสอบดูในรางขอบัญญัติงบประมาณป 2563 ไมมี
การจัดสรรใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหาน ขอทราบวาเหตุใดถึงไมจัดสรรให
และแผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ โครงการสื บ สานวัฒ นธรรมไทย
ประเพณี ล อยกระทง ซึ่งไดตรวจสอบกับ ขอบัญ ญัติงบประมาณรายจายปงบประมาณ
2562 แลว ที่ ตั้งไว เพี ยง 150,000 บาท แตป งบประมาณรายจ าย 2563 ได ตั้งไว
จํานวน 250,000 บาท ขอทราบเหตุผลถึงการเพิ่มงบประมาณในรายการดังกลาว
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ หรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ
ประธานสภา อบต.ปอ
ไดนําเรียนชี้แจงตามประเด็นที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดอภิปราย
สอบถาม

๑๓

นางสาวกรรณิการ ชัยวงศ : ขอนําเรียนชี้แจงตามที่ทานเกียรติกุล พิชัย ส.อบต. หมู 6 ไดอภิปรายสอบถาม ดังนี้
หัวหนาสํานักงานปลัด
- รายการเงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2563 ไดตั้งไว 2,974,920 บาท
ตั้ งไว ร องรั บ เป น ค าตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริห ารส ว นตํา บล จํานวน 32 คน
เมื่ อ เที ย บกั บ ข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ป ง บประมาณ 2562 ได ตั้ ง รายการ
คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดตั้งไว 3,700,680 บาท รองรับ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 40 คน ซึ่งปงบประมาณ 2563 ไดตั้ง
งบประมาณรายจายรายการดังกลาวลดลง จํานวน 725,760 บาท ดังนั้นขอมูลที่ทาน
นํามาอภิปรายอาจคลาดเคลื่อน จึงขอนําเรียนชี้แจง
- สําหรับกรณีรายการคาเชาเครื่องถายเอกสารที่ไดนําเรียนสอบถามวา เหตุใดถึงไดตั้ง
งบประมาณไวหลายแผนงาน ตองขอนําเรียนชี้แจงวา เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล
ปอ มีสวนราชการในสังกัด ประกอบดวย สํานักงานปลัด กองคลัง กองการศึกษาฯ และ
กองชาง ดังนั้นเพื่อใหการบริหารจัดการดานงานเอกสารเปนดวยความคลองตัว ทํางานได
ดวยความรวดเร็ว จึงไดตั้งงบประมาณเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารไวสําหรับงานราชการ
ไวทุกกอง คือ 4 กอง ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
นางวิลาวัลย โนระ
รักษาการ ผอ.กองคลัง

: ขอนําเรี ยนชี้แจงตามประเด็นที่ ทานชิ งชั ย ยอดมณีบ รรพต ส.อบต. หมู 8 สอบถาม
รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหาน ซึ่งจากการตรวจสอบ
ขอมูลแลว ปรากฏวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหาน ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร
ไปแลว จํานวน 2 เครื่อง ในปงบประมาณ 2562 ดังนั้นจึงไมไดตั้งงบประมาณจัดสรรให
ในปงบประมาณ 2563 แตอยางใด

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: ขอนําเรียนชี้แจงขอมูลการตั้งงบประมาณโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ลอยกระทง ที่ไดตั้งงบประมาณไวในปงบประมาณ 2563 จํานวน 250,000 บาท
เนื่องจากประเพณีลอยกระทงถือวาเปนประเพณีวัฒนธรรมไทย ถือวาเปนการตั้งไวสําหรับ
การส งเสริ มประเพณี ในภาพรวมของตําบล ตองการสงเสริมสนั บสนุ นใหทุกหมูบ านได
มารวมกิจกรรมในประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงดังกลาว เพื่อสืบสานประเพณีใหคงอยู
สืบไป

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอเรียนเชิญครับ
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ: ขอเรียนสอบถามแผนงานบริหารทั่วไป โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ส.อบต. หมู 12
ที่ตั้งงบประมาณไวเพียง 50,000 บาท ที่เปนรายจายในการจัดฝกอบรม ประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร สั มมนาทางวิ ช าการแก ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น พนั ก งานส ว นตํ า บล สมาชิ ก สภา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล อยากสอบถามว า งบประมาณที่ ตั้ ง ไว จ ะเพี ย งพอหรื อ ไม
เนื่ องจากอาจมี ผู แสดงความประสงคขอเขารับ การฝกอบรมเปน จํานวนมาก และเสีย
โอกาสไมไดรับการอบรม เนื่องจากงบประมาณตั้งไวไมพอจาย

๑๔

นายพจนปรีชา แซยาง
ส.อบต. หมู 18

: ขอเรียนสอบถามแผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการฝกอบรมทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ที่ไดตั้งงบไว จํานวน 200,000 บาท
อยากทราบรายละเอียดโครงการวาดําเนินการอยางไร และโครงการฝกอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน และการปองกันระงับอัคคีภัย ที่ไดตั้งงบไว จํานวน 20,000 บาท
ตองการใหดํา เนิ นโครงการใหมีการฝกอบรมประชาชนในพื้น ที่ส ายบนดอย ที่เสี่ยงตอ
การเกิดเหตุอัคคีภัยและดินโคลนถลม วาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม

นายธิติพงศ กวินดารกา : ขอเรียนสอบถามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการเที่ยวดอยผาตั้ง
ส.อบต. หมู 18
ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผา ที่ไดตั้งงบไว 150,000 บาท
ไมทราบวาเปนการตั้งงบประมาณไวสูงเกินไปหรือไม เพราะเปนการจัดงานเพียงจํานวน 1
วัน 1 คืน เทานั้น
นางสาวกรรณิการ ชัยวงศ : ขอนําเรียนตอบขี้แจงตามขออภิปรายของ ส.อบต.ยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ ที่ไดสอบถาม
หัวหนาสํานักงานปลัด
ถึงงบประมาณโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ตั้งไว จํานวน 50,000 บาท
ว า จะเพี ย งพอหรื อ ไม ขอเรี ย นว า โครงการที่ ตั้ ง ไว ดั ง กล า วมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล โดยเปนการจัดฝกอบรมหรือ
ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการให ความรู เฉพาะดาน สว นการเดิน ทางเขารับ การฝ กอบรมตาม
หลักสูตรตางๆ ไมวาจะเปนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นจัดขึ้น
หากไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา เชน กรณีของพนักงานสวนตําบล ตองไดรับอนุมัติ
จากนายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาทองถิ่นตองไดรับอนุมัติจากประธานสภา
ทองถิน่ อนุมัติใหเดินทางไปราชการอบรม และไดรับอนุมัติคาใชจายในการเดินทางไปเขา
รับการฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ ก็สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการที่ตั้ง
ไว จํ านวน 350,000 บาท ดังเชน เมื่อคราวที่คณะผูบ ริห ารและสมาชิกสภาองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลปอ เดิ น ทางไปเขา รั บ การอบรมหลั ก สู ต รกฎหมายเลื อ กตั้ ง ท อ งถิ่ น
ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ที่ผานมา สําหรับขอซักถาม
ของ ส.อบต.พจนปรีชา แซยาง ขอเรียนชี้แจงวา โครงการฝกอบรมทบทวนสมาชิกอาสา
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนและฟนฟูกิจกรรมของอปพร.
ในพื้นที่ ซึ่งปจจุบันไดมีสมาชิกลาออก และที่ยังคงอยูก็มิไดรับการฝกอบรบทบทวน ดังนั้น
จึงจัดทําโครงการฝกอบรมทบทวนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ได
ทั้ งนี้ การอบรมดั งกลา ว สามารถตัดชุดเครื่องแบบสนับ สนุน สมาชิกอปพร.ได สําหรั บ
โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการปองกันระงับอัคคีภัย เปนโครงการ
ที่ตั้งไวเพื่อฝกอบรมใหสมาชิกอปพร. และประชาชนไดมีความรูการปฐมพยาบาลเบื้องตน
สําหรับขอเสนอของสมาชิกที่เสนอ จะไดนําขอมูลที่เสนอมาปรับปรุงโครงการใหครอบคลุม
พื้นที่สายบนดอย รวมทั้งอาจจะขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในการอบรมใหความรูดินโคลนถลมดวย

๑๕

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: ขอเรียนชี้แจงตอบขอซักถามโครงการเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน
สืบ สานวั ฒ นธรรมชนเผ า ที่ตั้ งงบประมาณไว จํานวน 150,000 บาท โดยโครงการ
ดังกลาว เปนโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของตําบลปอ และจัดขึ้นทุกป เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติคือ ดอยผาตั้ง
ซึ่งจะมีผลดีตอการกระตุนเศรษฐกิจชุมชนในเขตพื้นที่ สําหรับขอเสนอของทานสมาชิกที่ได
อภิปรายจะไดเนนย้ํากับผูรับผิดชอบโครงการใหใชจายงบประมาณโดยการประหยัดและ
คุมคา

นายพจนปรีชา แซยาง
ส.อบต. หมู 18

: ขอเรียนสอบถามแผนงานสาธารณสุข รายการเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง
ปจจุบัน อบต.ปอ มีเครื่องพนหมอกควันจํานวนกี่เครื่อง และเสนอใหเพิ่มงบประมาณการ
พนหมอกควันป องกั นโรคไข เลือดออกในชุมชน โดยใหมีการพ นหมอกควันปองกั นโรค
กอนที่จะมีโรคไขเลือดออกระบาด ซึ่งปจจุบันตองรอใหมีโรคไขเลือดออกระบาดเสียกอน
จึงจะพนหมอกควันได และขอเรียนสอบถามการตั้งงบประมาณโครงการตอเติมสํานักงาน
ที่ทํา การองค การบริห ารสว นตําบลปอ ซึ่งไดมีการตอเติมในพื้น ที่เดิมที่อาคารคับ แคบ
อยูแลว เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลปอมีพนักงานปฏิบัติงานและมีประชาชนผูมา
ติดตอราชการเปนจํานวนมาก จึงเสนอใหพิจารณาทุบอาคารหลังเดิม แลวกอสรางอาคาร
ใหม เ ป น 2 ชั้ น เพื่อรองรับ เจาหนาที่ผูป ฏิบัติงาน และประชาชนผูมาติดตองานไดรับ
ความสะดวกสบาย

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: ขอเรียนชี้แจงตอขอสอบถามของ ส.อบต.พจนปรีชา แซยาง เรื่องเครื่องพนหมอกควัน
ขององคการบริ หารสวนตํ าบลปอ ปจจุบั นมีจํานวนทั้งสิ้น 3 เครื่อง สืบเนื่องจากพื้น ที่
ตําบลปอ มีพื้นที่หลายหมูบาน หากเกิดการระบาดของโรคไขเลือดออก ตองขอยืมเครื่อง
พนหมอกควันจากหนวยงานอื่น จึงเสนอขอตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องพนหมอกควันเพิ่ม
อีก 1 เครื่อง เพื่ อความสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิ บัติงานปองกั นโรคไขเ ลือดออกใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ สําหรับคําถามการตอเติมอาคารสํานักงาน อบต. เนื่องจากสํานักงาน
ปลัดมีความคับแคบของพื้นที่ในการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูมาติดตอ เชน
งานพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุข จึงขอเสนอตอเติมอาคารดังกลาว

นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

: นําเรียนชี้แจงตอขอเสนอใหเพิ่มงบประมาณการพนหมอกควัน ปองกันโรคไขเลือดออก
โดยใหมีการพนหมอกควันกอนที่จะมีการระบาดของโรคไขเลือดออกนั้น ตามหลักวิชาการ
ที่ ง านสาธารณสุ ข ได ป ฏิ บั ติ ง านคื อ ต อ งให มี ก ารเกิ ด โรคไข เ ลื อ ดออกระบาดขึ้ น
โดยโรงพยาบาลเวี ย งแก น จะเป น ผูร ายงานและฉี ด พน หมอกควัน ในรั ศมี 100 เมตร
เปนหนวยงานแรก จากนั้นเปนหนาที่ของ อบต.ปอ ในการพนหมอกควันซ้ําในวันที่ 2, 3,
5 ในรั ศมี 100 เมตร เพื่อควบคุมโรคไขเลื อดออก และมีการประสานการปฏิ บัติ งาน
รวมกันของ รพ.สต.ในพื้นที่ เพื่อควบคุมผูปวยดังกลาวมิใหเคลื่อนยายไปจุดใด เพื่อควบคุม
โรคจนกวาจะรักษาโรคใหหายขาด หากมีการพนหมอกควันกอนที่จะมีการระบาดของ
โรคไขเลือดออกแลว จะสงผลเสียมากกวาผลดี ดังนี้

๑๖

(1) ประชาชนจะมี ความเชื่ อ ว า ไดรั บ ความปลอดภั ย จากการพ น หมอกควั น ดั ง กล า ว
ไมระมัดระวังตัวเองในการปองกันมิใหถูกยุงกัด หรือกําจัดลูกน้ํายุงลายในเขตพื้นที่ของ
ตัว เอง ซึ่งจะมีผ ลเสียตอการสรางพฤติกรรมการรับ รูและการชวยเหลือตัว เอง ในการ
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน
(2) การพ น หมอกควั น เป น วิ ธี ที่ ดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนสุ ด ท า ยของการป อ งกั น
โรคไขเลือดออก และยุงไมไดถูกกําจัดทั้งหมด อีกทั้งยุงสามารถปรับตัวตอยาที่พนตองเพิ่ม
ปริมาณความเขมขนของการฉีดพน ซึ่งไมคุมคา สิ้นเปลืองงบประมาณ และเปนอันตราย
ต อ อาสาสมั ค รผู ฉี ด พ น หมอกควั น มากขึ้ น ควรแล ว ที่ ป ระชาชนจะมาช ว ยกั น ป อ งกั น
ควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชนกับทางราชการ เชน การกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย
การนอนในมุง ปองกันไมใหถูกยุงกัด เปนตน
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู 6

: ขอนําเรียนเสริมการพนหมอกควันไลยุง ทางบานผาแล ไดดําเนินการพนหมอกควัน โดยใช
น้ํามันของชาวบานแตน้ํายาขอรับการสนับสนุนจาก อบต.ปอ ผลปรากฏวาเมื่อพนไปแลว
(พนที่ถ้ําผาแล) ปรากฏวาก็ยังคงมียุงอยูเปนจํานวนมากเชนเดิม จึงเห็นวาการพนหมอก
ควันไมไดผลตามที่คาดหวังไว และขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนตําบลปอที่ไดตั้ง
งบประมาณโครงการจัดทําแนวกันไฟเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 200,000 บาท

นายสมชาย วงศนภาไพศาล : ขอเรียนสอบถามแผนงานเคหะและชุมชน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส.อบต. หมู 7
ภายในหมูบาน หมู 7 งบประมาณ 550,200 บาท ที่มีรายละเอียดกําหนดจุดกอสราง
จุดที่ 1- 3 ไมทราบวาทางกองชางไดขอมูลจากผูใด เนื่องจากสมาชิกสภา อบต. ไมไดรับ
การประสานงานในการเขาสํารวจพื้นที่โครงการจากองชางเลย
นายศราวุธ ทองใบ
นายชางโยธาอาวุโส

: กองชางไดออกสํารวจพื้นที่เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
หลังจากการปลูกปาบานปางปอ หมู 1 เสร็จแลว โดยผูใหญบานไดแจงใหผูชวยผูใหญบาน
นําชี้พื้นที่ เนื่องจากผูใหญบานติดภารกิจ แตก็ขอยอมรับวาไมไดแจงใหสมาชิกสภา อบต.
เขารวมแตอยางใด

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: เรื่องการออกสํารวจพื้นที่โครงการ หรือการตรวจรับงานหรือแจงผูรับจางเขาไปดําเนินการ
ประธานสภา อบต.ปอ
ในพืน้ ที่ ขอใหแจงสมาชิกสภา อบต. ที่อยูในหมูบานทุกครั้งดวย และไดเนนย้ํามา
โดยตลอด ตอไปขอใหกองชางไดแจงใหสมาชิกสภา อบต. ในหมูบานไดรับทราบและ
เขารวมดวยทุกครั้ง เพื่อใหโครงการที่ดําเนินการออกมาไดรับการยอมรับจากทุกฝาย
นายเสรี หมั่นพัฒนาการ : ขอแสดงความคิดเห็นในการตั้งงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน โครงการติดตั้ง
ผูใหญบาน หมู 7
ปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจําหมูบานในพื้นที่ตําบลปอ ที่ตั้งไว 150,000 บาท
ซึ่งตําบลปอมีหลายหมูบาน หากเครื่องเสียงประจําหอกระจายขาวชํารุด ก็จะกระทบตอ
การประชาสัมพั นธงานของทางราชการและอบต.ปอ เชน การประชาสัมพั นธการจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การปองกันเหตุไฟปาและหมอกควัน จึงเสนอใหมีการเพิ่มงบประมาณ
ใหมากขึ้น จากที่ตั้งไว 150,000 บาท เกรงวาจะไมเพียงพอ

๑๗

นายพจนปรีชา แซยาง
ส.อบต. หมู 18

: ขอนําเสนอใหเพิ่มงบประมาณโครงการกีฬาปอสัมพันธตานยาเสพติด เนื่องจาก
ในการสงเสริมใหประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ไดออกกําลังกาย โดยการเลนกีฬา หางไกล
ยาเสพติด

นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

: ขอนําเรียนชี้แจง การตั้งงบประมาณโครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจํา
หมูบานในพื้นที่ตําบลปอ ที่ตั้งไวจํานวน 150,000 บาท เปนการตั้งงบประมาณรองรับไว
สําหรับหมูบานที่รายงานวา เครื่องเสียงประจําหมูบานไดชํารุดเสียหาย ตองการไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหสามารถใชการได และการตั้งงบประมาณดังกลาวไมระบุวาจัดสรรให
หมูบ า นใดเป น การเฉพาะ เปน การตั้งไวในภาพรวมของตํา บลปอ ที่ทราบมาขณะนี้ มี
รายงานแจงขอความชวยเหลือจาก อบต.ปอ ในการปรับปรุงเครื่องเสียงประจําหมูบาน
จํ า นวน 3 หมู คื อ หมู 2, 7 และ 19 ตํ า บลปอ หากงบประมาณที่ ตั้ ง ไว ไ มพ อเพี ย ง
คณะผูบริหารเห็นวามีความจําเปนก็สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจายเพิ่มได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม ขอ 27 ซึ่งสามารถกระทําได
อยูแลว

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: ขอเรียนชี้แจงถึงการตั้งงบประมาณโครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจําหมูบาน
ในพื้นที่ตําบลปอ เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับรายงานจากหมูบานตางๆ วา
เครื่องขยายเสียงประจําหมูบานที่ใชในการประชาสัมพันธใหประชาชนในหมูบาน ไดเกิด
การชํ า รุ ดเสี ย หายไมส ามารถใชก ารได จึงไดร วบรวมป ญ หาดัง กล าว และดํา เนิน การ
ตั้ ง งบประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามโครงการดั ง กล า ว สํ า หรับ ข อ เสนอให ส มาชิ ก สภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เสนอใหเพิ่มงบประมาณโครงการกีฬาปอสัมพันธตานยา
เสพติดนั้น จะรับขอเสนอของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ เพื่อไปดําเนินการ
ตามโครงการตอไป จึงขอนําเรียนชี้แจงไดรับทราบ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ
ประธานสภา อบต.ปอ
และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ ที่ไดตอบชี้แจงตามประเด็นการอภิปรายซักถามของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอตอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอทานใดประสงคจะ
อภิ ป รายอี ก หรื อ ไม หากไม มี จ ะได ล งมติ ใ นญั ต ติ ดั ง กล า วต อไป ขอให เ ลขานุ การสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับองคประชุมวาครบองคประชุมหรือไม
นายประเวศ ปงรังษี
: ไดตรวจนับองคประชุมแลว มีผูอยูในที่ประชุม จํานวน 23 ทาน เกินกึ่งหนึ่งถือวาครบ
เลขานุการสภา อบต.ปอ
องคประชุม
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ในลําดับตอ เปนการลงมติในญัตติการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประธานสภา อบต.ปอ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปอ ไดลงมติวาจะเห็นชอบตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลปอเสนอหรือไม
โปรดยกมือ

๑๘

มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 21 เสียง

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: เปนอันวาสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดมีมติใหความเห็นชอบรับหลักการวาระที่ 1
ประธานสภา อบต.ปอ
ของการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในลําดับตอไป เปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอ ไดเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ. ศ. 2563 จํ า นว นกี่ ค น ซึ่ ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว า ดว ยข อ บั งคั บ การประชุ ม สภาท อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 แก ไ ขเพิ่ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 101 (1) กําหนดใหมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7
คน ขอเรียนเชิญครับ
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ: ขอเสนอควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 4 คน
ส.อบต. หมู 12
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู 6

: ขอเสนอควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 คน

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน
ส.อบต. หมู 9
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอทานใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมีจะไดลงมติ
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดตรวจนับองคประชุม วาครบองค
ประชุมหรือไม
นายประเวศ ปงรังษี
: ไดตรวจนับองคประชุมแลว มีผูอยูในที่ประชุม จํานวน 23 ทาน เกินกึ่งหนึ่งถือวาครบ
เลขานุการสภา อบต.ปอ
องคประชุม
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอทานใด จะใหความเห็นชอบตามขอเสนอของ
ประธานสภา อบต.ปอ
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ ที่เสนอใหมีจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 4 คน
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 1 เสียง

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอทานใด จะใหความเห็นชอบตามขอเสนอของ
ประธานสภา อบต.ปอ
นายเกียรติกุล พิชัย ที่เสนอใหมีจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 คน
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 13 เสียง

๑๙

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอทานใด จะใหความเห็นชอบตามขอเสนอของ
ประธานสภา อบต.ปอ
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต ที่เสนอใหมีจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 4 เสียง

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: เปนอันวา ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดมีมติเห็นชอบจํานวน
ประธานสภา อบต.ปอ
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 คน ในลําดับตอ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอ ไดเสนอชื่อสมควรทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรญัตติ
นายคําจันทร ธิวงศ
ส.อบต. หมู 1

: ขอเสนอ นายเกียรติกุล พิชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 6
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ลําดับที่ 1

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอผูรับรอง 2 คน
ประธานสภา อบต.ปอ
นายคํา วงศผา
ส.อบต. หมู 1

: ขอรับรอง

นางหมาย แสงงาม
ส.อบต. หมู 6

: ขอรับรอง

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกทานใด
ประธานสภา อบต.ปอ
จะเสนอเปนอยางอื่น ผมขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ วาสมควรให
นายเกี ยรติ กุล พิ ชัย สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนตําบลปอ หมู 6 เปน กรรมการ
แปรญั ต ติ ใ นครั้ ง นี้ ขอให เ ลขานุ ก ารสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ ได ต รวจนั บ
องคประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
: ไดตรวจนับแลว มีผูอยูในที่ประชุม จํานวน 23 คน เกินกึ่งหนึ่งถือวาครบองคประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลําดับตอ เปนการลงมติวา สมควรให นายเกียรติกุล พิชัย ส.อบต.หมู 6 เปน
ประธานสภา อบต.ปอ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 19 เสียง

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอ นายคําจันทร ธิวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 1
ส.อบต. หมู 9
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ลําดับที่ 2

๒๐

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอผูรับรอง 2 คน
ประธานสภา อบต.ปอ
นายอภิรักษ แซฟุง
ส.อบต. หมู 4

: ขอรับรอง

นายชาย แซซง
ส.อบต. หมู 15

: ขอรับรอง

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกทานใด
ประธานสภา อบต.ปอ
จะเสนอเปนอยางอื่น ผมขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ วาสมควรให
นายคํา จั น ทร ธิว งศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 1 เปน กรรมการ
แปรญั ต ติ ใ นครั้ ง นี้ ขอให เ ลขานุ ก ารสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ ได ต รวจนั บ
องคประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
: ไดตรวจนับแลว มีผูอยูในที่ประชุม จํานวน 23 คน เกินกึ่งหนึ่งถือวาครบองคประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลําดับตอ เปนการลงมติวา สมควรให นายคําจันทร ธิวงศ ส.อบต.หมู 1 เปน
ประธานสภา อบต.ปอ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 17 เสียง

นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู 6

: ขอเสนอ นายคําปน แสงงาม รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ลําดับที่ 3

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอผูรับรอง 2 คน
ประธานสภา อบต.ปอ
นายวิชัย แสงงาม
ส.อบต. หมู 2

: ขอรับรอง

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอรับรอง
ส.อบต. หมู 9
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกทานใด
ประธานสภา อบต.ปอ
จะเสนอเปนอยางอื่น ผมขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ วาสมควรให
นายคํ า ป น แสงงาม รองประธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ เป น กรรมการ
แปรญั ต ติ ใ นครั้ ง นี้ ขอให เ ลขานุ ก ารสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ ได ต รวจนั บ
องคประชุม
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นายประเวศ ปงรังษี
: ไดตรวจนับแลว มีผูอยูในที่ประชุม จํานวน 23 คน เกินกึ่งหนึ่งถือวาครบองคประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลําดับตอ เปนการลงมติวา สมควรให นายคําปน แสงงาม รองประธานสภาองคการ
ประธานสภา อบต.ปอ
บริหารสวนตําบลปอ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 20 เสียง

นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ: ขอเสนอ นางมริวรรณ ถาวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 5
ส.อบต. หมู 14
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ลําดับที่ 4
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอผูรับรอง 2 คน
ประธานสภา อบต.ปอ
นายยุทธนา ยอมณีบรรพต : ขอรับรอง
ส.อบต. หมู 11
น.ส.มนัญชญา ผาบรรพตกุล: ขอรับรอง
ส.อบต. หมู 14
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกทานใด
ประธานสภา อบต.ปอ
จะเสนอเปนอยางอื่น ผมขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ วาสมควรให
นางมริวรรณ ถาวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 5 เปนกรรมการ
แปรญั ต ติ ใ นครั้ ง นี้ ขอให เ ลขานุ ก ารสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ ได ต รวจนั บ
องคประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
: ไดตรวจนับแลว มีผูอยูในที่ประชุม จํานวน 23 คน เกินกึ่งหนึ่งถือวาครบองคประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลําดับตอ เปนการลงมติวา สมควรให นางมริวรรณ ถาวงศ สมาชิกสภาองคการบริหาร
ประธานสภา อบต.ปอ
สวนตําบลปอ หมู 5 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 19 เสียง

นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู 6

: ขอเสนอ นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 14
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ลําดับที่ 5

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอผูรับรอง 2 คน
ประธานสภา อบต.ปอ
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นายพจนปรีชา แซยาง
ส.อบต. หมู 18

: ขอรับรอง

นายสมชาย แซยาง
ส.อบต. หมู 13

: ขอรับรอง

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกทานใด
ประธานสภา อบต.ปอ
จะเสนอเปนอยางอื่น ผมขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ วาสมควรให
นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 14 เปน
กรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับ
องคประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
: ไดตรวจนับแลว มีผูอยูในที่ประชุม จํานวน 23 คน เกินกึ่งหนึ่งถือวาครบองคประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลํ าดั บ ตอ เป น การลงมติวา สมควรให นายอภิสิทธิ์ รายเรีย งศรีอรัญ สมาชิกสภา
ประธานสภา อบต.ปอ
องคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 14 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 20 เสียง

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: สรุปวาสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดใหความเห็นชอบกับสมาชิกสภาองคการ
ประธานสภา อบต.ปอ
บริหารสวนตําบลปอ ที่ไดรับการเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้
1. นายเกียรติกุล
2. นายคําจันทร
3. นายคําปน
4. นางมริวรรณ
5. นายอภิสิทธิ์

พิชัย
ธิวงศ
แสงงาม
ถาวงศ
รายเรียงศรีอรัญ

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม

: รับทราบ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลําดับตอ เปนการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประธานสภา อบต.ปอ
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ขอ 49 ขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดเสนอ
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอวาควรกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ จํานวน 3 วัน คือวันที่ 7 – 9
ส.อบต. หมู 9
สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.
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นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่น
ประธานสภา อบต.ปอ
จะไดลงมติดังกลาว ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับ
องคประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
: ไดตรวจนับแลว มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 23 คน เกินกึ่งหนึ่งถือวาครบองคประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลําดับตอไป เปนการลงมติการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตามขอเสนอของ
ประธานสภา อบต.ปอ
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต สมาชิกทานใดเห็นชอบกับขอเสนอของ
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
: เห็นชอบ 20 เสียง
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: เปนอันวาสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดระยะเวลาเสนอ
ประธานสภา อบต.ปอ
คําแปรญัตติ จํานวน 3 วัน คือวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
สําหรับการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งแรกนั้น ขอใหเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอ เปนผูนัดประชุมและดําเนินการตามระเบียบ หากคณะกรรมการ
แปรญัตติ ไดดําเนินการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แลวขอใหคณะกรรมการ
แปรญัตติ ไดมีหนังสือแจงใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
มี ค วามประสงค จะเสนอคํ า แปรญั ต ติ ร า งข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดรับ ทราบและดําเนิน การตามระเบีย บดว ย สําหรับ การ
นั ดประชุ มสภาองคการบริห ารสว นตําบลปอ เพื่อพิจ ารณารางขอบัญ ญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 ขั้ น แปรญั ต ติ ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ขอนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ในวันที่ 15
สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. โดย จะไดมีหนังสือแจงใหสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปอ ไดรับทราบอีกครั้งหนึ่ง พรอมกับการจัดสงรายงานและบันทึกความเห็นการ
พิจารณาขอเสนอคําแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
คณะกรรมการแปรญั ตติ ท่ีรายงานเสนอต อประธานสภาองค การบริ หารสว นตํ าบลปอ
ใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบตามระเบียบ
มติที่ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

: รับทราบ
ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก ในวันนี้หลังจากเลิกการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
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ขอ 5.2 ขออนุมัติกันเงินไวเบิกตัดป กรณีไมมีหนี้ผูกพัน และขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจายกรณีไมมีหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ 2562
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ยื่นญัตติขออนุมัติกันเงินไวเบิกตัดป กรณีไมมีหนี้
ประธานสภา อบต.ปอ
ผูกพันและขออนุมัติขยายเวลาเบิกจาย กรณีไมมีหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ 2562
ให สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดพิจารณาขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวน
ตําบลปอไดเรียนชี้แจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบและพิจารณาตอไป
นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ
นางวิลาวัลย โนระ
หัวหนาฝายการเงิน

ขอมอบหมายใหหัวหนาฝายการเงินรักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง ไดเปน
ผูชี้แจงรายละเอียด
:

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิได
กอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้น ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข
ในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป ตอสภาทองถิ่นหรือ
กรณี มีความจํ า เป น ตองแกไข เปลี่ ย นแปลงรายการดังกลาว ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพ เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง สถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป ตอสภาทองถิ่น แลวแตกรณี
โดยองคการบริหารสวนตําบลปอ มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่ตองเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดพิจารณาดังนี้
1. ขออนุมัติกันเงินไวเบิกตัดป กรณีไมมีหนี้ผูกพัน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 18 โครงการ คือ
1. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน หมู 9 ตําบลปอ งบประมาณ 40,000
บาท
2. โครงการก อ สร า งถนน คสล. เข า สู ห มู บ า น หมู 10 ตํ า บลปอ งบประมาณ
400,000 บาท
3. โครงการกอสรางถนน คสล. เขาสูแหลงทองเที่ยว หมู 12 ตําบลปอ งบประมาณ
300,000 บาท
4. โครงการกอสรางถนน คสล. เขาสูพื้นที่การเกษตร หมู 13 ตําบลปอ งบประมาณ
300,000 บาท
5. โครงการกอสรางถนน คสล. เขาสูศาลเจาประจําหมูบาน หมู 14 ตําบลปอ
งบประมาณ 500,000 บาท
6. โครงการกอสรา งถนน คสล. เขาสูปาสุส าน หมู 16 ตําบลปอ งบประมาณ
400,000 บาท
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7. โครงการก อสรา งถนน คสล. เข า สูห มูบ าน หมู 17 ตํ าบลปอ งบประมาณ
350,000 บาท
8. โครงการกอสรางถนน คสล. เขาสูพ้ืนที่การเกษตร หมู 18 ตําบลปอ งบประมาณ
300,000 บาท
9. โครงการก อ สร า งถนน คสล. ภายในหมู บ า น หมู 2 ตํ า บลปอ งบประมาณ
500,000 บาท
10. โครงการกอสรางถนน คสล. เขาสูพื้นที่การเกษตร หมู 19 ตําบลปอ งบประมาณ
500,000 บาท
11. โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 470,000
บาท
12. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน หมู 3 ตําบลปอ งบประมาณ
500,000 บาท
13. โครงการก อสรางรางระบายน้ํ าภายในหมู บ าน หมู 4 ตํ าบลปอ งบประมาณ
400,000 บาท
14. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแมน้ํางาว หมู 5 ตําบลปอ งบประมาณ
500,000 บาท
15. โครงการก อ สร า งคลองส ง น้ํ า คสล. เข า สู พื้ น ที่ ก ารเกษตร หมู 6 ตํ า บลปอ
งบประมาณ 400,000 บาท
16. โครงการก อ สร า งถนน คสล. ภายในหมู บ า น หมู 7 ตํ า บลปอ งบประมาณ
500,000 บาท
17. โครงการก อ สร า งถนน คสล. ภายในหมู บ า น หมู 8 ตํ า บลปอ งบประมาณ
500,000 บาท
18. โครงการติดตั้งระบบกรองน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคที่ทําการ อบต.ปอ งบประมาณ
350,000 บาท
เหตุผล เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดดําเนินการจางออกแบบ
โครงการกอสรางตามโครงการดังกลาวขางตน ที่จําเปนตองมีรูปแบบรายการของโครงการ
กอสรางและจะตองไดรับการรับรองจากผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหนังสือดวน
ที่สุด ที่ กค(กวจ.) 1405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และหนังสือดวนที่สุด
ที่ กค (กวจ.)0404.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
ปอ พึ่งจะไดรับการสงมอบงานจางออกแบบโครงการกอสรางดังกลาว เมื่อเดือนกรกฎาคม
2562 ดังนั้นในการดําเนินโครงการในระยะเวลาที่เหลือในปงบประมาณ 2562 (30
กันยายน 2562) คาดวาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ 2562 ได
ประกอบกั บองคการบริหารส วนตําบลปอ ไดยื่น คําขอใชป ระโยชน ภายในเขตปาสงวน
แห งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญ ญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ตอ
จังหวัดเชียงราย มีโครงการที่ยื่นคําขอใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ไดแก
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1. โครงการก อ สร า งถนน คสล. เข า สู ห มู บ า น หมู 10 ตํ า บลปอ งบประมาณ
400,000 บาท
2. โครงการกอสรางถนน คสล. เขาสูแหลงทองเที่ยว หมู 12 ตําบลปอ งบประมาณ
300,000 บาท
3. โครงการกอสรางถนน คสล. เขาสูพื้นที่การเกษตร หมู 13 ตําบลปอ งบประมาณ
300,000 บาท
4. โครงการกอสรา งถนน คสล. เขาสูปาสุส าน หมู 16 ตําบลปอ งบประมาณ
400,000 บาท
5. โครงการก อสรา งถนน คสล. เข า สูห มูบ าน หมู 17 ตํ าบลปอ งบประมาณ
350,000 บาท
6. โครงการกอสรางถนน คสล. เขาสูพื้นที่การเกษตร หมู 18 ตําบลปอ งบประมาณ
300,000 บาท
7. โครงการกอสรางถนน คสล. เขาสูพื้นที่การเกษตร หมู 19 ตําบลปอ งบประมาณ
500,000 บาท
ซึ่ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ ต อ งรอให เ จ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 2
(เชียงราย) ที่ไดรับการแตงตั้งออกมาตรวจสภาพปา เพื่อรายงานจังหวัดเชียงรายพิจารณา
ดําเนินการกอนที่จะดําเนินการจัดจางตามระเบียบของทางราชการ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม หากไมมีผมจะขอมติในเรื่อง
ประธานสภา อบต.ปอ
ดังกลาว ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับองคประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
: ไดตรวจนับแลว มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 23 คน เกินกึ่งหนึ่งถือวาครบองคประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ในลําดับตอไป ขอใหสมาชิกไดลงมติวาจะอนุมัติใหกันเงินไวเบิกตัดป กรณีไมมีหนี้ผูกพัน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลปอเสนอหรือไม โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: อนุมัติ 21 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

: เรื่องอื่นๆ (ถามี)

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในวาระอื่นในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอในวันนี้ ทางสภาองคการบริหาร
ประธานสภา อบต.ปอ
สวนตําบลปอ ไดรับเกียรติจาก ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตับเตา และรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตับเตา ไดใหเกียรติมาสังเกตการณการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ในวันนี้ทั้งวัน จึงขอเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลตับเตา และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตับเตา ไดกลาวพบปะ
แลกเปลี่ยนกับสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ขอเรียนเชิญครับ
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นายชัยนิรันดร ปยวัฒนหิรัญ: เรี ย นประธานสภาองคก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลปอ นายกองค การบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ
ประธานสภา อบต.ตับเตา สภาองคการบริหารสวนตําบลตับเตาตองขอขอบคุณประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปอในวั นนี้ ทําใหไดรับ ทราบถึงระบบการทํางานและวิธี การประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอ ทั้งนี้จะไดนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการสังเกตการณ
การประชุมในวันนี้ ไดนําไปปรับใชในการทํางานของสภาองคการบริหารสวนตําบลตับเตา
ตอไป
นายหาญศักดิ์ หาญบุญศรี : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ
รองประธานสภา อบต.ตับเตา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทางสภาองคการบริหารสวนตําบลตับเตา
ตองขอขอบคุณสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดใหเกียรติและตอนรับเปนอยางดี
และขอตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลปอ ดังนี้
(1) องคการบริหารสวนตําบลปอมีงบประมาณที่กาวหนา กระโดดมากจากสถิติป
2560 – 2563 มีเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นตามลําดับ
(2) ไดรับทราบถึงศักยภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ คณะผูบริหาร
พนั ก งานส ว นตํ า บล ที่ รั ก ความสามั ค คี ทํ า งานเพื่ อ ชุ ม ชน มี ค วามก า วหน า อย า งเป น
รูปธรรม
(3) คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ มีวิสัยทัศนในการสงเสริมและ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม เชน ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน ภูผาหมน จนเปนที่รูจักและนักทองเที่ยว
นิยมมาเที่ยวกันจํานวนมาก
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอขอบคุณประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตับเตา ที่ไดใหเกียรติ
ประธานสภา อบต.ปอ
เขารวมสังเกตการณในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอในวันนี้ และหวังเปน
อย า งยิ่ งว า ในโอกาสหน าคงจะไดรับ ความรว มมื อดว ยดียิ่งขึ้น ไปอีก สําหรับ ในวาระนี้
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ขอหารือจากสมาชิกวาตามที่กํานันตําบลปอ
แจ งขอความอนุเ คราะหส นับ สนุน บัตรมวยการกุศลของชมรมกํานัน ผูใหญบานอําเภอ
เวียงแกน ในวันที่ 1 กันยายน 2562 บัตร 500 บาท วา สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปอมีความคิดเห็นอยางไรในเรื่องที่กํานันตําบลปอขอความรวมมือจําหนายบัตร
มวยการกุศลดังกลาว
จากนั้น ที่ประชุมไดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกัน อยางหลากหลาย
และมอบหมายใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอได นําขอหารือของสมาชิ ก
เพื่อนําเรียนใหกํานันตําบลปอไดรับทราบตอไป ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในการอบรม
สรางความปรองดองสมานฉันทตําบลปอ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปอ
นายธิติพงศ กวินดารกา : ขอเรียนสอบถามกระจกโคงที่ไดเสนอความตองการเพื่อติดตั้งในชุมชนที่มีจุดเสี่ยงตอ
ส.อบต. หมู 18
การเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ไมทราบวาไดดําเนินการอยางไรบาง
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จาสิบเอกไพรสัณฑ ยาละ : ตามที่ องค การบริ ห ารสว นตําบลปอ ไดรับ รายงานความตองการกระจกโคงเพื่อติดตั้ง
นักวิเคราะหฯ
ในชุมชนที่มีจดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ จากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ทางงานปองกันไดเสนอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบและไดพิจารณา
อนุมัติใหดําเนินการจัดหากระจกโคงเพื่อติดตั้งในชุมชน ดังนี้
หมู 3
หมู 4
หมู 5
หมู 7
หมู 9
หมู 10
หมู 13
หมู 18
หมู 19
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3 จุด
1 จุด
5 จุด
4 จุด
3 จุด
3 จุด
3 จุด
3 จุด
3 จุด
28 จุด

ขณะนี้อยูระหวางการจัดซื้อตามระเบียบฯ หากไดดําเนินการเสร็จแลว จะได
ติดตั้งตามที่ชุมชนรองขอไป
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู 6

: ขอเรียนสอบถามขอมูลกระจกโคงที่หมู 6 เสนอขอรับการสนับสนุนมายังองคการบริหาร
สวนตําบลปอ และไมมีขอมูลในการจัดหาดังกลาวตามที่แจง

นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

: หมูบานไดเสนอขอมูลมาลาชา ทั้งนี้จะไดรวบรวมและรายงานขอจัดซื้อในคราวตอไป

นายสมจิต สิริพุทธาสกุล : ไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รองนายก อบต.ปอ
ความรวมมือชายแดนไทย – สปป.ลาว โดยไดมีเรื่องขอความรวมมือจากโครงการของให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดชวยกันสอดสองเปนหูเปนตาในการขนสิ่งผิด
กฎหมาย และหนีเขาเมือง หากมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ขอใหรายงานกับทางราชการ
ดวย
นายธนวัฒน อุสาใจ
รองนายก อบต.ปอ

: อําเภอเวียงแกนแจงประชาสัมพันธการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ณ วันที่ 1 – 10
ของทุกเดือน ณ ที่วาการอําเภอเวียงแกน จึงขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ไดสมัครเขารวมโครงการและประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบดวย

นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ: ขอนําเรียนใหผูที่เกี่ยวของไดกําชับการปฏิบัติงานของครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมาปฏิบัติ
ส.อบต. หมู 12
หนาที่เขาเวรรับเด็กในตอนเชาใหตรงเวลาดวย เนื่องจากไดรับการรองเรียนจากผูปกครอง
วาครูมาปฏิบัติงานสาย ทําใหตองมาสงเด็กที่ศูนย จึงขอใหไดปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป

๒๙

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : สําหรับการนําเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก ขอใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
ประธานสภา อบต.ปอ
ไดตรวจสอบและสรางความเขาใจกับผูปฏิบัติงานดวย เนื่องดวยตัวของประธานสภา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอก็ ดํ า รงตํ า แหน ง ประธานกรรมการศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ก็เห็นวาครูผูดูแลเด็ก ไดปฏิบัติงานอยางเต็มที่ จึงควรคอยพูดจา และสรางความเขาใจ
รวมกัน เพื่อมิใหเกิดการเสียกําลังใจแกผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหนาที่ดีอยูแลว
มติที่ประชุม

: รับทราบ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ คณะผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ
ประธานสภา อบต.ปอ
เจาหนาที่ทุกทาน ที่ไดเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2562 ในวันนี้ ผมขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 17.00 น.
ลงชื่อ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นายประเวศ ปงรังษี)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ

- ตรวจถูกตองแลว(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคําปน แสงงาม)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๓

(นายวุฒิชัย อุสาใจ)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๒

(นายเกียรติกุล พิชัย )
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๖

๓๐

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคําจันทร ธิวงศ)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๑

(นางมริวรรณ ถาวงศ)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๕

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

