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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561 
วันที่ 14 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 
 
ผูเขาประชุม 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลงช่ือเขาประชุม หมายเหตุ 
๑ นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท ประธานสภา ฯ นรเศรษฐ     กมลาสนกมุท  
2 นายคํา            วงศผา ส.อบต หมูท่ี  1 คํา           วงศผา  
3 นายคําจันทร     ธิวงศ ส.อบต หมูท่ี 1 คําจันทร    ธิวงศ  
4 นายวุฒิชัย       อุสาใจ ส.อบต หมูท่ี 2 วุฒิชัย       อุสาใจ  
5 นายวิชัย          แสงงาม ส.อบต หมูท่ี 2 วิชัย         แสงงาม  
6 นายคําปน        แสงงาม ส.อบต หมูท่ี 3 คําปน      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 นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล ส.อบต หมูท่ี 14 มนัญชญา ผาบรรพตกุล  
21 นายอภิสิทธิ ์       รายเรียงศรีอรัญ ส.อบต หมูท่ี 14 อภิสิทธิ์   รายเรียงศรีอรัญ  
22 นายชาญชัย        ยางวรกูล ส.อบต หมูท่ี 15 ชาญชัย     ยางวรกูล  
23 นายชาย            แซซง ส.อบต หมูท่ี 15 ชาย         แซซง  
24 นายสุพจน          เลาพงศสวัสดิ ์ ส.อบต หมูท่ี 16 สุพจน       เลาพงศสวัสดิ์  
25 นายปราโมทย     ขวัญชัยประทาน ส.อบต หมูท่ี 16 ปราโมทย   ขวัญชัยประทาน  
26 นายชัยสิทธิ ์       เจนพบชีวนั ส.อบต หมูท่ี 17 ชัยสิทธิ ์    เจนพบชีวัน  
27 นายพจนปรีชา    แซยาง ส.อบต หมูท่ี 18 พจนปรีชา  แซยาง  
28 นายธิติพงศ        กวินดารกา ส.อบต หมูท่ี 18 ธิติพงศ     กวินดารกา  
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29 นายสิริเชษฐ   รัตนแสงมณี ส.อบต. หมูท่ี 19 สิริเชษฐ   รัตนแสงมณี  
30 นายสมชาติ  คงแกว ส.อบต. หมูท่ี 20 สมชาติ  คงแกว  
 
ผูไมมาประชุม 
1.นายเลาจัว  แซวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 20 ลากิจ 
 

ผูเขารวมประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลงช่ือเขาประชุม หมายเหตุ 
๑ นายแสน             ลือชา นายก อบต.ปอ แสน           ลือชา  
2 นายธนวัฒน         อุสาใจ รองนายก อบต.ปอ ธนวัฒน        อุสาใจ  
3 นายศัตราวุธ         นภาวงศสกุล เลขานายก อบต.ปอ ศัตราวุธ       นภาวงศสกุล  
4 นายประเวศ         ปงรังษี ปลัด อบต.ปอ ประเวศ       ปงรังษี  
5 นางสาวกรรณิการ  ชัยวงศ หัวหนาสํานักปลัด กรรณิการ     ชัยวงศ  
6 นางสาวณัฐรินีย     เขียวสิทธิ์ เจาพนักงานธุรการ ณัฐรินีย       เขียวสิทธิ์  
7 นายกิตติพงษ       อยูล ึ ผูใหญบาน หมู 10 กิตติพงษ     อยูล ึ  

 

สรุป 
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีท้ังหมด ๓1 คน 
-ผูมาประชุม        30   คน ผูลาประชุม       1   คน    
-ผูเขารวมประชุม      7   คน  รวมท้ังสิ้น       37   คน 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

เม่ือเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดนับองคประชุมแลวครบองคประชุม
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต
ไหวพระเพ่ือความเปนสิริมงคล  

 
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2561  
ประธานสภา อบต.ปอ ในวันท่ี 14 ธันวาคม  2561  เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา  ไดดําเนินการนับองคประชุมแลว

ดังนี้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ มีท้ังหมด ๓1 คน  มาประชุม 30 คน    
ลาประชุม 1  คน องคประชุมเกินก่ึงหนึ่งของท่ีประชุม ถือวาครบองคประชุม จึงขอนําเขา
สูวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑        :     เรื่องประธานแจงใหทราบ 
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ มีเรื่องแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ  
ประธานสภา ฯ            ไดรับทราบดังนี้ 
 1.1 แจงการยกเลิกกิจกรรมการมอบพวงหรีดงานศพ เนื่องจากงบประมาณมีไมเพียงพอ 

1.2 ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีเขารวมงานวันคลายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพอแหงชาติ เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอําเภอเวียงแกน 
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1.3 แจงการจัดงาน ประเพณีปใหมมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดจัดข้ึน
ในวันท่ี 10 – 11 มกราคม 2562 ณ บานหวยคุ ซ่ึงจะไดนําเรียนกับนายกองคการ
บริหารสวนตําบลปอ เพ่ือจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมการจัดงานอีกครั้งหนึ่ง    
1.4 แจงการฝกอบรมสัมมนา เรื่อง พลัง อบต. พลังแหงการขับเคลื่อนประเทศ              
สูความม่ันคงและยั่งยืน ท่ีสมาคมองคการบริหารสวนตําบลประเทศไทยจัดข้ึน เม่ือวันท่ี 
15 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมืองเชียงใหม   
จังหวัดเชียงใหม โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ เขารวมการอบรม 
ประกอบดวย 

- ทานคําปน  แสงงาม  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 
- ทานมริวรรณ  ถาวงศ  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 5 
- ทานหมาย  แสงงาม  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 6 
- ทานศัตราวุธ  นภาวงศสกุล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ 

เขารวมฝกอบรมสัมมนาดังกลาว ซ่ึงจะไดใหผูเขารับการฝกอบรมสัมมนา ไดนําเรียนถึง
สาระการฝกอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนใหกับสมาชิกรับทราบในลําดับตอไป 

ผูบริหารทองถิ่นมีเรื่องแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ  

นายธนวัฒน  อุสาใจ    :  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ มีภารกิจเรงดวนท่ีตองเขารวมกิจกรรมและ 
รองนายก.อบต.ปอ         รับเกียรติบัตรขอบคุณ กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ “วันสามเณรเชียงราย 
  สัมพันธ” ครั้งท่ี 16 ท่ีโรงเรียนเวียงแกนวิทยา รวมกับกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก 
  สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และคณะสงฆอําเภอเวียงแกน จัดข้ึนในวันท่ี 14 ธันวาคม 
  2561 ณ ท่ีวาการอําเภอเวียงแกน ซ่ึงหากนายกองคการบริหารสวนตําบลปอเสร็จสิ้น 

 ภารกิจ จะไดเดินทางเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ในครั้งนี้ดวย 
 โดยขาพเจามีเรื่องท่ีแจงใหทราบ ดังนี้ 

 1. แจงงานมหากรรมดอกไมอาเซียนเชียงราย 2561 ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 25 ธันวาคม   
 2561 – 13 มกราคม 2562 ณ สวนไมงามริมน้ํากก (ศูนยราชการฝงหม่ิน) จังหวัด 
 เชียงราย 
 2. แจงเรื่องสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ไดมามอบอุปกรณ 
 ความปลอดภัยทางถนน ใหกับโรงเรียนบรรพตวิทยาและโรงเรียนบานหวยคุ เม่ือวันท่ี 30    
 พฤศจกิายน 2561  

นายศัตราวุธ นภาวงศสกุล    ขอแจงสาระสําคัญจากการท่ีไดรับการฝกอบรมสัมมนา เรื่อง พลัง อบต. พลังแหง 
เลขานุการนายก อบต.ปอ  การขับเคลื่อนประเทศ สูความม่ังค่ังและยั่งยืน เม่ือวันท่ี 15 – 17 พฤศจิกายน 2561  
  ท่ีจังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา       
  เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 ซ่ึงมีผลใหรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ตองแถลงนโยบายและ 
  เสนองบประมาณรายจายประจําป ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงหมายความรวมถึง 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะจัดทําแผนงานโครงการตองใหสอดคลองกับยุทธศาสตร  
  20 ปดวย 
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 2. การเลือกตั้งของผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน คาดวาจะดําเนินการเลือกตั้งภายหลัง 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และจะมีการเลือกตั้งในระดับองคการบริหาร 
 สวนจังหวัดกอน ตามมาดวยการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลเมือง  
 เทศบาลนคร สําหรับการเลือกตั้งในระดับเทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล  
 คงเปนลําดับสุดทาย 
 3. ผูเขารวมการฝกอบรมสัมมนา มีขอเสนอใหเพ่ิมคาตอบแทนของผูบริหาร และสมาชิก 
 สภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเพ่ิมข้ึนดวย 

มติท่ีประชุม           : รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ท่ี 4 ประจําป  ๒๕๖1  เม่ือวันท่ี  2 
  พฤศจิกายน  2561 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:   ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4  
ประธานสภา อบต.ปอ       ประจําป พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 ท่ีทุกทานไดรับไปมีผูใดประสงค        
  จะแกไขขอความหรือเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีผมจะขอใหท่ีประชุมรับรองรายงาน 
  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจาํป ๒๕๖1 
  เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561  โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม           : รับรอง 30 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓: กระทูถาม 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ๑. กระทูถามท่ัวไป (ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถ่ินโดยมีขอความ 
ประธานสภาอบต.ปอ เปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ขอ ๙๒)มีสมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลปอ ยื่นกระทูถามเปนหนังสือ โดยขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ตอบกระทู 

 -ไมมี 

 ๒. กระทูถามดวน (ตองเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวน 

ทอง ถ่ินหรือ เหตุ ฉุกเ ฉิน ท่ี มีความจํ า เปนรีบด วนเพราะเปนภัยสาธารณะหรือ
กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง     
ซ่ึง ผูบริหารจะตองรีบชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันที ขอ ๙๓) 

 - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔: เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาฯตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
มตท่ีิประชุม   : -  ไมมี 
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ระเบียบวาระท่ี ๕: เรื่องท่ีเสนอใหมและเรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

  5.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ เปนคณะกรรมการกองทุน 
  หลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี อบต.ปอ จํานวน 2 คน  

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ขอเรียนเชิญหัวหนาสํานักงานปลัด อบต. ไดนําเรียนชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ประธานสภา อบต.ปอ           

นางสาวกรรณิการ  ชัยวงศ : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ดวยไดมีประกาศคณะกรรมการ 
  หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน หรือพ้ืนท่ี       
  พ.ศ. 2561 ประกาศใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป ซ่ึงเปนผลให        
  มีการยกเลิกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด 
  หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการ 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 จึงทําใหกรรมการ 
   กองทุน อนุกรรมการ และคณะทํางาน ตามประกาศ ป พ.ศ. 2557 อยูในตําแหนงตอไป 
  ไดไมเกินเกาสิบวัน นับจากวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ (วันท่ี 30 ธันวาคม 2561) และให 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการ ตามขอ 12         
  โดย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย 

  (1) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปนประธานกรรมการ 
  (2) ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน จํานวนสองคน     เปนกรรมการ 
  (3) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     เปนกรรมการ 
    ท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย จํานวนสองคน 
  (4) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิท่ีจัดบริการสาธารณสุข    เปนกรรมการ 
    ในทองถ่ิน ท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนไมเกินสองคน 
  (5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในทองถ่ิน    เปนกรรมการ 
      ท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน 
  (6) ผูแทนหมูบานหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมูบาน    เปนกรรมการ 
       หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไมเกินหาคน 
  (7) ผูแทนของศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน   เปนกรรมการ 
       หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนอิสระ ท่ีอยูในทองถ่ินนั้น (ถามี) 
  (8) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (9) ผูอํานวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุข         เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    และสิ่งแวดลอมหรือสวนสาธารณสุขหรือ 
    ท่ีเรียกชื่ออ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    หรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีผูบริหารสูงสุดขององคกร 
     ปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย 
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  (10) หัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาท่ี        เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      ของหนวยงานคลังท่ีผูบริหารสูงสุด 
      ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย 
        ใหสาธารณสุขอําเภอ หัวหนาหนวยบริการประจําท่ีจัดบริการสาธารณสุขใน 
  พ้ืนท่ีและทองถ่ินอําเภอเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุน 

      การคัดเลือกกรรมการตาม (4) (5) และ (6) ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
สํานักงานกําหนด ใหกรรมการตาม (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) ประชุม
คัดเลือกกรรมการตาม (2) จํานวนสองคน จากผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน 
      เม่ือไดกรรมการท่ีมาจากการคัดเลือก ใหผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เปนผูออกคําสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุน และแจงใหสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ทราบตอไป 
   ซ่ึงกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในสัดสวนของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอ จํานวน 2 คน ตามประกาศ ป 2557 ประกอบดวย  
 - นายคําจันทร  ธิวงศ  ส.อบต. หมู 1 
 - นางมริวรรณ   ถาวงศ ส.อบต. หมู 5 

  ดังนั้น จึงขอนําเรียนใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบและพิจารณาตอไป 
 
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณ หัวหนาสํานักปลัด ท่ีไดชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ ลําดับตอไป เปนการเลือก  
ประธานสภา อบต.ปอ          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ เพ่ือทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการหลักประกัน 
  สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี อบต.ปอ จํานวน 2 คน ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา 
  องคการบริหารสวนตําบลปอ ไดเสนอ 

นายวิชัย  แสงงาม  : ขอเสนอ นายชิงชัย  ยอดมณีบรรพต ส.อบต. หมู 9 เปนกรรมการกองทุนหลักประกัน 
ส.อบต. หมู 2   สุขภาพ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอผูรับรอง  
ประธานสภา อบต.ปอ           

นายวุฒิชัย  อุสาใจ : ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู 2 

นายปราโมทย ขวัญชัยประทาน: ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู 16 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอ นายคําปน  แสงงาม ส.อบต. หมู 9 เปนกรรมการกองทุนหลักประกัน 
ส.อบต. หมู 9   สุขภาพ 
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นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอผูรับรอง  
ประธานสภา อบต.ปอ           

นายวิชัย  แสงงาม : ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู 2 

นายชาย  แซซง : ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู 15 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: มีสมาชิกทานใด จะเสนออีกหรือไม หากไมมีก็ถือวาผูท่ีถูกเสนอชื่อท้ังสองทาน           
ประธานสภา อบต.ปอ          ไดรับการคัดเลือก ซ่ึงก็เปนอันวา สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดมีมติเห็นชอบ 
  ใหนายชิงชัย  ยอดมณีบรรพต และนายคําปน  แสงงาม เปนกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี อบต.ปอ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอท้ังสองทานดวย เนื่องดวยในขณะนี้นายกองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ยังไมไดเดินทางมาเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ เนื่องจาก         
ติดภารกิจท่ีอําเภอเวียงแกนอยู จึงไดปรึกษากับเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอ โดยขอเลื่อนการพิจารณาในหัวขอ 

5.2 เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปอ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหัวขอ 

  5.3 เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสมคืนเงินรายรับคาภาษีโรงเรือนท่ีดิน กรณี บริษัท 
  ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอคืนเงินภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีชําระ   

ไวเกิน จํานวน 4,833.-บาท ข้ึนมาพิจารณากอน โดยใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ปอ เปนผูชี้แจงแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ เพ่ือสะดวกในการพิจารณาของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 

5.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปอ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนเชิญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดชี้แจงรายละเอียดใหสภาองคการ 
ประธานสภา อบต.ปอ          บริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบตอไป 

นายประเวศ  ปงรังษี  : ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
ปลัด อบต.ปอ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน โดยคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการ
จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินกําหนดแนวทาง วิธีการ     
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปอ       
ไดจัดทําเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ท่ีจัดสงใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ พรอมกับวาระ     
การประชุมเรียบรอยแลว เพ่ือใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดศึกษา
รายงานผลดังกลาว โดยขอนําเรียนสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 
ตามตาราง หนา 16 ไดสรุปผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  ดังนี้ 
 
- โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป นําไปตั้งงบประมาณ คิดเปนรอยละ 50  
  และงบประมาณแผนพัฒนาสี่ป นําไปตั้งงบประมาณ ถือเปนรอยละ 21.13 
- การลงนามสัญญาและการเบิกจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป        
  พ.ศ. 2561 
- จํานวนโครงการ 134 โครงการ คิดเปนรอยละ 69.43 ตามขอบัญญัติและคิดเปน    
  รอยละ 34.71 ของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
- จํานวนงบประมาณ 28,320,938 บาท คิดเปนรอยละ 80.84 ตามขอบัญญัติ       
  และคิดเปนรอยละ 17.09 ของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 
    สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 การตดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปอ 

 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 

 1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการตองใช
งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการดําเนินงานบางดาน เชน ดานชางโยธา ดานวิศวกร   
ดานคอมพิวเตอร เปนตน 

  3. ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาท่ีควร เชน ประชาชนยังไมเขาใจถึงแนวทางการดําเนินงาน 
 ขององคการบริหารสวนตําบลและไมมีความรูเก่ียวกับงาน/กิจกรรม ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ 
  4. ขาดบุคลากรทางดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององคกรปกครองสวน 
 ทองถ่ินมีเพ่ิมมากข้ึน 
  5. ปญหาท่ีเกินจากภัยธรรมชาติท่ีไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวย 
 ความลาชา 
  6. ประชาชนและหนวยงานในพ้ืนท่ียังไมเขาใจระบบข้ันตอนการทํางาน ขององคกร ทําใหการทํางาน 
 รวมกันไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
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 ขอเสนอแนะ 

  1. นําโครงการท่ีเกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป 
  2. พัฒนาสงเสริมความรูใหกับบุคลากร เชน ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ อันจะเปนประโยชนในการ 
 ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคารบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง 

4. จัดใหมีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซอมทําความเขาใจของกระบวนการทํางานรวมกันระหวาง 
 หนวยงานและผูนําชุมชน 

 สรุปปญหา อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 

 สรุปสถานการณพัฒนา 

 องคการบริหารสวนตําบลปอ เปนทอง ถ่ิน ท่ี มี พ้ืน ท่ีรับผิดชอบท่ีกวางขวาง ประมาณ 299           
ตารางกิโลเมตร หรือ 186,875 ไร มีความแตกตางดานพ้ืนท่ี และภาษาชนเผาหลากหลาย การประกอบอาชีพ
คาขาย รับราชการ ทําการเกษตร ประกอบธุรกิจสวนตัว และชุมชนเกษตรกรรม ทําไร ทํานา ทําสวน การพัฒนา 
จึงเนนท้ังการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การกอสรางถนน รางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ชุมชนเกษตรเนน
การขุดสระ/หนองน้ํา การสงเสริมอาชีพ 

 จากผลการดําเนินการในปท่ีผานมา ไดดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรดานตางๆ เชน ยุทธศาสตรดาน
ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ชวยบรรเทาปญหาความเดือดรอนในดานระบบคมนาคม จัดหาพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค และพัฒนาระบบประปาหมูบาน และกอสราง/ขยายเขต/ซอมแซม/ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟา 
เมรุเผาศพ และศาลาประชาคม ประชาชนไดรับความพึงพอใจจากการพัฒนาการกอสรางในดานโครงสราง
พ้ืนฐานเกือบเต็มพ้ืนท่ียุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการศึกษาระดับกอนวัย
เรียน และการศึกษาในระดับตางๆ สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ชวยเหลือผูดอยโอกาสตางๆ 
ตลอดจนดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ยุทศาสตรดานการสรางอาชีพและเพ่ิมรายไดกับ
ประชาชน สงเสริมอาชีพเกษตรกรรม และสงเสริมการประกอบอาชีพ ประชาชนมีรายได มีชีวิตความเปนอยูท่ีดี
ข้ึน กลุมอาชีพสวนใหญมีความเขมแข็ง สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
พัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาระบบประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร      
และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความเพียงพอเหมาะสมและสมดุล และปองกันแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 

 ซ่ึงโครงการท่ีดําเนินการท่ีผานมานั้น บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี แตมีบางโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากมีขอจํากัดดาน
งบประมาณ ดานกฎ ระเบียบ ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลปอ มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีกวางมาก ซ่ึงตองใช
งบประมาณในการพัฒนาจํานวนมาก แตอยางไรก็ตาม ทางองคการบริหารสวนตําบลปอ ก็พยายามท่ีจะ       
ขจัดปญหา อุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว         
สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนาตอไป 
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 สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 จากการประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลปอ พบวาประชาชนสวนใหญพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต. โดยเฉพาะอยางยิ่ง            
การดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

 คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ  ไดเสนอแนะขอคิดเห็นไว ดังนี้ 

  1. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ควรมีความสัมพันธกับศักยภาพดานงบประมาณท่ีตั้งไว 
  2. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ควรตั้งใหครอบคลุมท้ัง 8 ยุทธศาสตร โดยเฉพาะ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควรใหความสําคัญมากกวานี้ 
  3. การใชจายงบประมาณในการดําเนินการจริง ควรสอดคลองกับงบประมาณท่ีตั้งไว 
  4. ควรมีการวางแผนและประมาณการคาใชจายของโครงการใหใกลเคียงกับการดําเนินการจริง 
  5. ควรดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผนการดําเนินงาน เพ่ือไมใหเกิดความลาชาใน 
 ชวงเวลาใกลสิ้นปงบประมาณ 
  6. โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการและโครงการท่ียังไมดําเนินการ ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
 ระยะเวลาท่ีกําหนด 
  7. โครงการโครงสรางพ้ืนฐานควรทําใหคงทนถาวรมากข้ึนโดยอาศัยคณะกรรมการตรวจรับงานจางท้ัง 
 เจาหนาท่ีและหมูบาน 

 8. เรื่องเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน องคการกุศล และสวนราชการตางๆ ควรมีการประชุมและ
ประสานงานกันรางความเขาใจในหลักเกณฑการขอเงินอุดหนุนและจะไดไมผิดพลาดเรื่องการตรวจสอบ
งบประมาณและการรายงานผลการดําเนินงาน 
 9. เห็นควรขับเคลื่อน ยุทธศาสตร ท่ี 8 การพัฒนาดานการสงเสริมการบริหารจัดการปาชุมชนและท่ีดิน
ทํากิน ในการกําหนดแผนงานข้ันตอนและการตั้งงบประมาณอยางตอเนื่องจัดสรรงบประมาณทีละหมูบาน     
หรือท้ังหมด จนครบท้ังตําบล ตามกําลังของงบประมาณรายจายประจําป ของ อปท. โดยบูรณาการรวมกับ    
สวนราชการหรือหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของฯ โดยทางหมูบานหรือชุมชนควรทราบและปฏิบัติเพ่ือเตรียม    
ความพรอมโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
     1. สํารวจเขตปาชุมชนท่ีสมบูรณ 
     2. สํารวจเขตปาชุมชนของแตละหมูบาน 
     3. สํารวจพ้ืนท่ีสาธารณะในหมูบาน 
     4. สํารวจท่ีดินทํากินท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์และท่ีดินทํากินท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 
     5. สํารวจพ้ืนท่ีอยูอาศัยไมมีเอกสารสิทธิ์และท่ีอยูอาศัยท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 
 10. มีการตั้งคณะกรรมการเรื่องบริหารจัดการปาชุมชน โดยให อบต.เปนผูดําเนินการรวมกับสภา
ประชาชนและสวนราชการท่ีเก่ียวของฯ 
 11. เห็นควรพิจารณาเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป ท่ีตั้งไวใหแลวเสร็จกอนแลวคอยพิจารณา 
ใชงบประมาณใชจายเงินสะสม ตามข้ันตอนและระเบียบฯ ของการใชงบประมาณ และตามหลักเกณฑ          
การใชจายเงินสะสม   
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นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีไดชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภา 
ประธานสภา อบต.ปอ          องคการบริหารสวนตําบลปอ ทานใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม หากไมมีจะไดให       
  สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดลงมติตอไป 

มติท่ีประชุม           : รับทราบ 

5.3 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม คืนเงินรายรับคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน กรณีบริษัท 
ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอคืนเงินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ท่ีชําระไว
เกิน จํานวน 4,833.-บาท  

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนเชิญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดชี้แจงรายละเอียดและระเบียบ 
ประธานสภา อบต.ปอ          ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

นายประเวศ  ปงรังษี  : ดวยงานจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับแจงจากบริษัท ทรูมูฟ 
ปลัด อบต.ปอ  เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ตามหนังสือท่ี BDTLTO – 1801 – 14 ลงวันท่ี 

20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอชี้แจงและใหคืนเงิน (สวนท่ีเกิน) คาภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน ประจําป พ.ศ. 2561 และไดตรวจสอบพบวา ภ.ร.ด.2 ท่ียื่นแจงประเมิน            
มีขอผิดพลาดในเรื่องขอมูลคาเชาไมตรงกับสัญญาเชา ซ่ึงตามสัญญาไดแจงกําหนดวัน   
เริ่มงานกอสรางติดตั้งเครื่องและอุปกรณตามสัญญา คือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560   
อัตราคาเชา ปท่ี 1 – 3 = 12,000.-บาท ตอไตรมาส (12,000 ÷ 3 = 4,000/เดือน) 
โดยบริษัทท่ีไดยื่นแบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 12 เดือน รวม
คารายป 46,666.67 บาท คาภาษี 12.5% เปนเงิน 5,833.-บาท ขอเท็จจริงตาม
สัญญาเชา องคการบริหารสวนตําบลปอจะมีรายรับคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประจําป  
2561 จํานวน 1,000.-บาท และบริษัทไดชําระคาภาษีไวเกิน 4,833.-บาท  

 

  ระเบียบ/ขอกฎหมาย 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พงศ. 2547    
หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจําหนายหนี้สูญ ขอ 94 กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไดรับเงินรายรับและตอมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได ดังนี้ 

  (1) การรับชําระภาษีโดยไมถูกตอง 
  ขอ 95 การถอนเงินรายรับตามขอ 94 ใหตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  (1) เหตุผลความจําเปนในการถอนคืนเงินรายรับท่ีนําสงเปนเงินรายรับท่ีนําสงแลว 
  (2) หลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวขออ่ืนๆ เชน หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซ้ือจัดจาง คําขอ

คืนเงินคาซ้ือเอกสารหนังสือแจงใหรับผิดชดใชจากการละเมิด เปนตน 
  ขอ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติ ดังนี้ 
  (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบแลว เห็นวาถูกตอง

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมไดโดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
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     ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติดังกลาว เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ    

ไดพิจารณาตอไป 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีไดชี้แจงรายละเอียดและระเบียบ 
ประธานสภา อบต.ปอ          ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ประสงคจะอภิปราย 

สอบถามหรือไม หากไมมีจะไดลงมติในญัตติดังกลาว ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปอ ไดตรวจนับองคประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี  : ไดตรวจนับแลว ครบองคประชุม 
ปลัด อบต.ปอ   

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลําดับตอไปเปนลงมติในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม คืนเงินรายรับคาภาษี 
ประธานสภา อบต.ปอ          โรงเรือนและท่ีดิน กรณีบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอคืนเงิน 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ท่ีชําระไวเกิน จํานวน 4,833.-บาท ตามท่ีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลปอ ไดเสนอเปนญัตติ ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดลงมติ
วาจะอนุมัติตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ เสนอหรือไม โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม           : อนุมัติ  28  เสียง 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขณะนี้ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดเดินทางเขามารวมประชุมสภาองคการ 
ประธานสภา อบต.ปอ          บริหารสวนตําบลปอ แลวเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดแจงใหท่ีประชุม 
  ในวาระผูบริหารทองถ่ินแจงใหทราบ 

นายแสน  ลือชา : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล   
นายก อบต.ปอ  ปอท่ีเคารพทุกทาน กอนอ่ืนขาพเจาตองขออภัยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 

และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีมาเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปอลาชา เนื่องจากมีภารกิจเขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ        
“วันสามเณรเชียงรายสัมพันธ” ครั้งท่ี 16 ท่ีจัดข้ึน ณ ท่ีวาการอําเภอเวียงแกน โดยไดเปน
ตัวแทนขององคการบริหารสวนตําบลปอ มอบเงินสมทบการจัดงานใหกับโรงเรียน     
เวียงแกนวิทยา ซ่ึงเปนเจาภาพการจัดงานดังกลาว จํานวน 10,000.-บาท ในวาระ
ผูบริหารทองถ่ินแจงใหทราบ มีดังนี้ 
1. การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยจะมีการเลือกภายใจวันท่ี 16 ธันวาคม 
2561 ณ หอประชุมอําเภอเวียงแกน 
2. แจงการจัดตั้งจุดสกัดก้ันยาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอเวียงแกน 
3. การจัดเวรยามเตรียมความพรอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลปอ ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยอํานวยการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตามท่ีอําเภอแจงเรียบรอยแลว 
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4. อําเภอเวียงแกน แจงกําหนดการกิจกรรมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนท่ี 
ประจําเดือนธันวาคม 2561 โดยกําหนดจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา หมู 14 
ตําบลปอ ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 โดยอําเภอเวียงแกน ไดมีตารางมอบหมายงาน
กิจกรรมพบปะประชาชนโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนท่ีใหองคการบริหารสวนตําบล
ปอรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - จัดเตรียมเวทีกลางพรอมปายโครงการ 

   - จัดเตรียมเต็นท 40 หลัง ใหสวนราชการจังหวัดบริการประชาชน พรอมโตะและ 
     เกาอ้ีภายในเตนท 150 ตัว 

 - จัดเตรียมสถานท่ีประชุมรับมอบนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเชียงราย  
 - จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง จํานวน 2 ชุด (เวทีกลาง 1 ชุด หองประชุม 1 ชุด) 
 - จัดเตรียมอาหารเชาบริการ ณ จุดวัดผาตั้ง จํานวน 100 คน 
 - จัดเตีรยมอาหารกลางวัน สําหรับหัวหนาสวนราชการจังหวัด 40 คน 
5. การเตรียมการจัดงานพอขุนเม็งรายมหาราช ประจําป 2562 จังหวัดเชียงราย กําหนด
จัดข้ึนในวันท่ี 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2562 ณ สนามบินเกา จังหวัดเชียงราย โดย
องคการบริหารสวนตําบลปอ เปนผูรับผิดชอบจัดซุมนิทรรศการในงานพอขุนเม็งราย
มหาราช ประจําป 2562 โดยจะมีการประชุมเตรียมการในเร็วๆ นี้ 

มติท่ีประชุม           : รับทราบ 

5.4 การจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีนายกองคการบริหารสวน
ตําบลปอ ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในวาระนี้ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดนําเรียนชี้แจงใหสภา 
ประธานสภา อบต.ปอ          องคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายแสน  ลือชา : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ตามความนัยมาตรา 58/5 วรรคแรก  
นายก อบต.ปอ  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลปอ พ.ศ.  2537           

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 บัญญัติใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลง
นโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ โดยไมมีการลงมติ ภายในสามสิบวันนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงขาพเจา นายแสน  ลือชา 
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปอ ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2555    
เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 และขาพเจาไดถือปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแหงชาติท่ี 85/2557 เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปน
การชั่วคราว ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ฉบับท่ี 1/2557 เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปน
การชั่วคราว ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 
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     เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ จึงอาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 58/5 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํา
รายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
เปนประจําทุกป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ได
จัดทํารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมแลว จึงขอรายงานแถลงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบ  

     จากนั้นนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณ นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีไดรายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
ประธานสภา อบต.ปอ          นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ประสงคจะอภิปรายสอบถาม
หรือไม 

นายชาย  แซซง : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ขอเรียนสอบถามนโยบายสงเสรมิ 
ส.อบต. หมู 15  การทองเท่ียว บานรมฟาผาหมน ไมปรากฏในรายงานตองการใหชี้แจง 

นายแสน  ลือชา : ท่ีนําเรียนรายงานไปเปนรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ   
นายก อบต.ปอ  พ.ศ. 2561 ซ่ึงไมมีโครงการสงเสริมการทองเท่ียวบานรมฟาผาหมน แตอยางใด แตไดตั้ง

งบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวบานรมฟาผาหมน ไวใน
ขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 30,000.-บาท ซ่ึงอยูระหวาง
ดําเนินการ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอทานใด ประสงคจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม 
ประธานสภา อบต.ปอ          หากไมมี จะไดลงมติในญัตติดังกลาวตอไป 

 มติท่ีประชุม           : รับทราบ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขณะนี้เวลา 12.00 นาฬิกา ขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และขอนัด 
ประธานสภา อบต.ปอ          การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ในภาคบายเวลา 13.00 น. 
 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักการประชมุ รับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลา 13.00 น.  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับองคประชุม มีผูเขาประชุม 
จํานวน 30 คน ถือวาครบองคประชุม เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ไดดําเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ในภาคบายตอไป 

  5.5 ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ดวยนายกองคการบรหิารสวนตําบลปอ ไดเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําป 
ประธานสภา อบต.ปอ          งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 18 โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 2,352,800.- 

บาท (ตามบัญชีสรุปโครงการท่ีแนบทาย) จึงขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ไดชี้แจง 

นายแสน  ลือชา : เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอท่ีเคารพ ดวยนายกองคการบริหารสวน 
นายก อบต.ปอ  ตําบลปอ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงไดพัฒนา

เตรียมความพรอมใหกับเด็กเล็ก ตั้งแตอายุ 2 ขวบข้ึนไป เพ่ือใหมีความเจริญเติบโต       
มีพัฒนาการสมวัย แตเนื่องจากปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลปอ ตองการไดรับการปรับปรุงใหมีความพรอมดานอาคารสถานท่ี โดยไดรับ      
การเสนอโครงการจากคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เสนอโครงการใหองคการบริหาร
สวนตําบลปอไดพิจารณา และบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับรายงานปญหาความเดือดรอนของ       
บานรมฟาทอง หมู 18 ตําบลปอ ท่ีรองขอรับการสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด ถนนทางข้ึนแหลงทองเท่ียวภูชี้ฟา         
บานรมฟาทอง หมู 18 เนื่องจากถนนดังกลาว เดิมมีรองระบายน้ําลึกมีรถของประชาชน
และนักทองเท่ียวประสบอุบัติเหตุตกลงขางถนน หากไดรับการปรับปรุงกอสราง          
รางระบายน้ําและมีฝาปดท่ีเปนมาตรฐาน จะสรางความปลอดภัยแกผูสัญจรไปมาใน
เสนทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลปอจึงไดจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติใชจายเงิน
สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวขางตน ดังนี้ 

 
 



๑๖ 
 

 
 

ท่ี 
หมูบาน/        

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
หมูท่ี โครงการ  งบประมาณ  

แบบแปลน
ประมาณการ 

      ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2562-2564)     
                 ขอ/หนา 

หมายเหตุ 

1 บานปางหัด 2 กอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  บาน
ปางหัด 

146,000 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 1 หนา 5 

 

2 บานหนองเตา 4 กอสรางหลังคาคลุมสนามเด็กเลน      ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา 

138,000 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 1 หนา 5 

 

3 บานผาแล 6 กอสรางหลังคลุมสนามเด็กเลน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาแล 

146,000 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 5 หนา 5 

 

4 บานทรายทอง 7 กอสรางหลังคลุมสนามเด็กเลน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทรายทอง 

141,000 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 6 หนา 6 

 

5 บานหวยคุ 8 ตอเติมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานหวยคุ 

87,000 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 7 หนา 6 

 

6 บานหวยหาน 
(ศูนยเกา) 

9 ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารศูนยพัฒนา เด็ก
เล็กบานหวยหาน (ศพด.หลังเกา) 

51,700 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 8 หนา 7 

 

7 บานหวยหาน 
(ศูนยใหม) 

9 กอสรางหลังคาคลุมสนามเด็กเลน 
ศูนยพัฒนา    เด็กเล็กบานหวยหาน (ศพด.
หลังใหม) 

144,000 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 9 หนา 7 

 

8 บานอยูสุข 10 1. กอสรางหลังคาคลุมสนามเด็กเลน 
ศูนยพัฒนา  เด็กเล็กบานอยูสุข 

165,000 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 10 หนา 7 

 

2. กอสรางหองเก็บของและปรับปรุงหลังคา
คลุมท่ีแปรงฟนเด็กบานอยูสุข 

50,000   ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 11 หนา 7 

 



๑๗ 
 

ท่ี 
หมูบาน/        

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
หมูท่ี โครงการ  งบประมาณ  

แบบแปลน
ประมาณการ 

      ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2562-2564)     
                 ขอ/หนา 

หมายเหตุ 

9 บานฟาไทยงาม 13 ปรับปรุงหลังคาคลุมดานหนาและดานขางอาคาร
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานฟาไทยงาม 

59,000 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 12 หนา 7 

 

10 บานผาตั้ง (104) 14 กอสรางหลังคาคลุมสนามเด็กเล็กศูนยพัฒนา    
เด็กเล็กบานผาตั้ง (104) 

202,000 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 13 หนา 7 

 

11 บานผาตั้ง 106 14 ปรับปรุงโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานผาตั้ง(106) 

71,900 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 14 หนา 7 

 

12 บานรมฟาผาหมน 15 กอสรางหลังคาคลุมสนามเด็กเลนพรอม
หองครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรมฟาผาหมน 

228,000 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 15 หนา 7 

 

13 บานศิลาแดง 16 ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารดานหนา  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานศิลาแดง 

54,700 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 16 หนา 8 

 

14 บานสันติพัฒนา 19 ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารดานหนาและ
ดานขางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสันติพัฒนา 

123,000 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 17 หนา 8 

 

15 บานหวยกุก 20 ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารดานหนา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสันติพัฒนา 

59,500 / ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 3) ขอ 18 หนา 8 

 

16 บานรมฟาทอง 18 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปดในพ้ืนท่ี
ตําบลปอ (บานรมฟาทอง หมูท่ี 18) 

486,000 / ขอ 81 หนา 96  

งบประมาณรวมท้ังส้ิน 2,352,800  
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นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: เรียนเชิญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดนําเรียนชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย 
ประธานสภา อบต.ปอ           

นายประเวศ  ปงรังษี  : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีเคารพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ปลัด อบต.ปอ  วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ 89 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตอง
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละประเภท
ตามระเบียบแลว 
(3) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองดําเนินการ 
กอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ใหการใชจายเงินสมนั้นเปนอันพับไป 
      ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจาย
คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมให
คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
      โดยโครงการท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดเสนอเพ่ือขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมนั้นเปนไปตามระเบียบฯ ขอ 89 ประกอบกับกองคลัง ไดรายงานยอดเงินสะสมท่ี
นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 มียอดเงินคงเหลือเงินสะสมท่ีนําไป
บริหารได จํานวน 37,739,551.37 บาท ตามเอกสารายงานท่ีแนบทาย จึงขอนําเรียน 
ชี้แจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบและพิจารณาตอไป 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมายในลําดับ 
ประธานสภา อบต.ปอ           ตอไป ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดอภิปรายสอบถาม      
  เรียนเชิญครับ 

นายธิติพงศ  กวินดารกา : ขอขอบคุณ นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีไดสนับสนุนงบประมาณกอสราง 
ส.อบต. หมู 18             รางระบายน้ําแบบฝาปด ใหกับหมูบาน เพ่ือจะไดแกไขปญหาใหกับประชาชนและ 
  นักทองเท่ียว      

นายพจนปรีชา แซยาง : ขอเสนอใหปรับปรุงแกไขรายละเอียดแบบแปลนฝารางระบายน้ํา เพ่ือความสะดวก 
ส.อบต. หมู 18             เวลาท่ีตองการทําความสะอาดรางระบายน้ํา เม่ือมีขณะหรือมีดินอุดตันรางระยายน้ํา 
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นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอทานใด ประสงคจะอภิปรายเพ่ิมอีกหรือไม 
ประธานสภา อบต.ปอ           หากไมมีจะไดลงมติในญัตติดังกลาว ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ  
  ไดตรวจนับองคประชุม      

นายประเวศ  ปงรังษี  : ไดตรวจนับแลว ครบองคประชุม 
ปลัด อบต.ปอ   

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลําดับตอไปเปนการลงมติในญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 
ประธานสภา อบต.ปอ           พ.ศ. 2562 จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 2,352,800 บาท ขอใหสมาชิกได 
  ลงมติวา จะอนุมัติตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ เสนอหรือไม โปรดยกมือ  

มติท่ีประชุม           : อนุมัติ  28  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6:    เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

6.1 ชุดทหารจากหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี มาแนะนําตัวและแจง   
การแสดงคืนความสุขใหกับประชาชน ณ โรงเรียนบานทรายทอง ในวันท่ี 18 ธันวาคม 
2561 เวลา 18.30 น. จึงเรียนประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดรับทราบและเขารวม
กิจกรรมตามกําหนด 

นายคําปน  แสงงาม : ขอนําเรียนรายงานผลการเขารับการฝกอบรมสัมมนา เรื่อง พลัง อบต.พลังแหง 
รองประธานสภา อบต.ปอ      การขับเคลื่อนประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน เม่ือวันท่ี 15 – 17 พฤศจิกายน 2561  

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีสาระสําคัญนาสนใจ คือ 
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ไดรับเกียรติจาก นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานในพิธีเปดการฝกอบรม ไดปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อบต.กับการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน” ซ่ึงการเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ินและเตรียมความพรอมเก่ียวกับเลือกตั้งทองถ่ิน 
โดยผูเขารับการฝกอบรมไดเสนอให คงไวซ่ึงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
หมูละ 2 คน เชนเดิม เนื่องจากตองดูแลประชาชนตามภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล สําหรับกําหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน    
ยังไมไดกําหนด จึงยังมีผลทําใหผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน ยังดํารงตําแหนง
และปฏิบัติหนาท่ีตอไป จนกวาจะมีประกาศใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ิน พรอมนี้ขอแจงรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีขาด  
เขารวมกิจกรรมตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลปอแจง มีดังนี้ 
    - วันท่ี 13 ตุลาคม 2561 วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท่ีวาการอําเภอเวียงแกน มีผูท่ีขาดเขารวมกิจกรรม 
คือ นายชาย  แซซง  ส.อบต. หมู 15 ต.ปอ 
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    - วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 งานประเพณีลอยกระทง ขององคการบริหารสวน
ตําบลปอ จัดข้ึน ณ โรงเรียนบานปางหัด มีผูท่ีขาดเขารวมกิจกรรม คือ นายเลาจัว  แซวา  
ส.อบต. หมู 20 ต.ปอ 

นายปราโมทย ขวัญชัยประทาน : ขอเรียนสอบถาม กรณีมีผูพิการทางสายตาของบานศิลาแดง เดิมเคยไดรับเบี้ย 
รองประธานสภา อบต.ปอ      ความพิการ แตเม่ือบัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุและไดขอใหแพทยรับรองความพิการ  

เพ่ือจะไดทําบัตรประจําตัวคนพิการใหม แตแพทยไมรับรองความพิการ จึงทําใหคนพิการ
รายดังกลาว ไมไดรับเบี้ยความพิการและมีความเดือดรอน จึงเรียนหารือวาจะมีแนวทาง
ชวยเหลืออยางไร และขอเรียนสอบถามท่ีไดรองขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหาร
สวนตําบลปอ ในการจัดหาเครื่องขยายเสียงใหกับหมูบาน เพ่ือทดแทนเครื่องท่ีชํารุด และ
ขอหินคลุกเพ่ือปรับปรุงถนนเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร 

นางสาวกรรณิการ ชัยวงศ : ขอเรียนชี้แจง กรณีผูพิการตามท่ี ทานปราโมทย  ขวัญชัยประทาน ส.อบต. หมู 16 
หัวหนาสํานักปลัด  สอบถามและคงจะเปนผูพิการราย นายคัย  แซโซง  ซ่ึงเดิมเปนผูพิการท่ีไดรับเบี้ย      

ความพิการจากองคการบริหารสวนตําบลปอ โดยขอชี้แจงวา ผูพิการท่ีมีสิทธิรับเบี้ย   
ความพิการ ตามระเบียบ จะตองเปนผูมีบัตรประจําตัวคนพิการ ท่ีออกบัตรโดยพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย (พมจ.) ซ่ึงผูพิการจะตองนําเอกสาร
รับรองความพิการใหแพทย เพ่ือตรวจและออกหนังสือรับรองความพิการ เพ่ือเปนเอกสาร
ประกอบการขอมีบัตรประจําตัวคนพิการให พมจ. เปนผูออกบัตรประจําตัวคนพิการให 
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปอจึงมิอาจกาวลวงการวินิจฉัยของแพทยได ถาผูพิการ  
รายใดมีบัตรประจําตัวคนพิการมายื่นตอองคการบริหารสวนตําบลปอ ก็จะรับข้ึนทะเบียน
และไดรับสิทธิเบี้ยความพิการตามระเบียบฯ 

นายพจนปรีชา แซยาง : ขอเรียนสอบถามความคืบหนาการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวบานรมฟาทอง 
ส.อบต. หมู 18             เนื่องจากมีนักทองเท่ียวมาแลว และตองการใหองคการบริหารสวนตําบลปอ สนับสนุน 

กระจกโคง เพ่ือติดต้ังเตือนแกผูขับรถทางข้ึนแหลงทองเท่ียวบานรมฟาทอง และขอเสนอ
ใหองคการบริหารสวนตําบลปอ จัดซ้ือแผงก้ันจราจรเพ่ิม เพ่ืออํานวยความสะดวก      
ดานการจราจร 

นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอเรียนสอบถามการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวของบานรมฟาหลวง 
ส.อบต. หมู 11             วาไดจัดจางผูรับจางไดหรือยัง ตองการใหเรงรัดดําเนินการโดยดวน และขอสอบถาม 
  งบประมาณซอมแซมถนนท่ีเสียหายจากเหตุอุทกภัยของหมูบาน 

นายวุฒิชัย  อุสาใจ : ขอรายงานเรื่อง ฝายกักเก็บน้ําของหมูบานท่ีชํารุดจากอุทกภัย ตองการความชวยเหลือ 
ส.อบต. หมู 2             เปนกลองใสหินเพ่ือความม่ันคงแข็งแรง ไมตองการกระสอบทราย 
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นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนเชิญ นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดชี้แจง 
ประธานสภา อบต.ปอ   

นายแสน  ลือชา : ขอขอบคุณสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีไดสอบถาม ขอนําเรียนชี้แจงตามท่ีได 
ประธานสภา อบต.ปอ  สอบถาม ดังนี้  

      กรณีรายงานความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ไดแจงใหงานปองกันรวมกับกองชาง 
ออกสํารวจตามท่ีแจงรายงานมา เพ่ือประมาณการราคาซอมแซมมาทีเดียวท้ังหมดเลย 
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ สําหรับเครื่องขยายเสียงของบานศิลาแดง หมู 16           
ใหกองชางประมาณการเสนอมาอยู  ในสวนงบประมาณการปรับปรุงภู มิ ทัศน           
แหลงทองเท่ียวภูชี้ฟา ผาตั้ง ภูชี้เดือน ภูชี้ดาว และภูผาหมน องคการบริหารสวนตําบลปอ
ไดวาจางหัวหนาโครงการหลวงผาต้ัง เปนผูรับจางการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว   
จะไดเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วและความตองการกระจกโคง เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกผูสัญจรทางถนน ไดมอบหมายกองชางออกสํารวจจุดติดตั้งและจัดหาพัสด ุ   
ตามระเบียบตอไป 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนหารือท่ีประชุมถึงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปใหมมง ประจําปงบประมาณ  
ประธานสภา อบต.ปอ  2562 โดยขอหารือวาจะดําเนินการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปใหมมง ในวันใด            
  ซ่ึงปงบประมาณ 2562 บานหวยคุ เปนเจาภาพการจัดงาน จึงขอหารือในท่ีประชุมวา 
  จะดําเนินอยางไร 

       จากนั้นท่ีประชุมไดมีการอภิปรายเสนอกันอยางกวางขวาง โดยไดกําหนดจัดข้ึน  
ในวันท่ี 10 – 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบานหวยคุ มีกิจกรรมเบื้องตน            
คือ การประกวดธิดามง การประกวดการอนุรักษแตงกายชุดมงดั้งเดิม การแขงขนยิง   
หนาไม การแขงขันหมุนลูกขาง การแขงขันตีลูกขาง การประกวดเย็บลูกชวง ซ่ึงทาง
องคการบริหารสวนตําบลปอ จะไดกําหนดการประชุมเตรียมความพรอมในการจัดงาน
ดังกลาว ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 เพ่ือหารือรายละเอียดการจัดงานตอไป 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ คณะผูบริหารทองถ่ินและขาราชการ  
ประธานสภา อบต.ปอ  เจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีไดเขารวมการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยสามัญท่ี 4  
  ประจาํป พ.ศ. 2561 ในวันนี้ ผมขอปดการประชุม 

 
 

ปดประชุมเวลา 16.00น. 
 

                                    
ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงานการประชุม  

               (นายประเวศ  ปงรังษี) 
             เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ  
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- 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 จะตองลงนามรับรองรายงานการประชมุนี้ ในวันประชุมในวันท่ี ....................................................... 

 
 
    (ลงชื่อ)       ผูรับรองรายงานการประชุม 
              (นายนรเศรษฐ  กมลาสนกมุท) 
           ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 


