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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่  14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

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

10 นายเกียรติกุล    พิชัย ส.อบต หมู่ที่ 6 เกียรติกุล    พิชัย  
11 นางหมาย        แสงงาม ส.อบต หมู่ที่ 6 หมาย        แสงงาม  
12 นายสมชาย      วงศ์นภาไพศาล ส.อบต หมู่ที่ 7 - ลากิจ 
13 นายพงษ์ศักดิ์    ธนาวุฒิชัย ส.อบต หมู่ที่ 8 พงษ์ศักดิ์    ธนาวุฒิชัย  
14 นายชิงชัย        ยอดมณีบรรพต  ส.อบต หมู่ที่ 9 ชิงชัย        ยอดมณีบรรพต  
15 นายยุทธนา      ยอดมณีบรรพต ส.อบต หมู่ที่ 11 ยุทธนา      ยอดมณีบรรพต  
16 นายมนตรี        ยอดมณีบรรพต ส.อบต หมู่ที่ 12 มนตรี        ยอดมณีบรรพต  
17 นายยุทธภูม ิ     เกษตรโสภาพันธ์ ส.อบต หมู่ที่ 12 ยุทธภูม ิ     เกษตรโสภาพันธ์  
18 นายสมชาย      แซ่ย่าง ส.อบต หมู่ที่ 13 สมชาย       แซ่ย่าง  
19 นายกิตติ         ครรลองหรรษา ส.อบต หมู่ที่ 13 กิตติ          ครรลองหรรษา  
20 นายอภิสิทธิ์      รายเรียงศรีอรัญ ส.อบต หมู่ที่ 14 อภิสิทธิ์      รายเรียงศรีอรัญ  
21 นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล ส.อบต หมู่ที่ 14 มนัญชญา    ผาบรรพตกุล  
22 นายชาญชัย        ย่างวรกูล ส.อบต หมู่ที่ 15 ชาญชัย       ย่างวรกูล  
23 นายชาย            แซ่ซ้ง ส.อบต หมู่ที่ 15 ชาย           แซ่ซ้ง  
24 นายสุพจน์          เล่าพงศ์สวัสดิ์ ส.อบต หมู่ที่ 16 สุพจน์        เล่าพงศ์สวัสดิ์  
25 นายปราโมทย์      ขวัญชัยประทาน ส.อบต หมู่ที่ 16 ปราโมทย์    ขวัญชัยประทาน  
26 นายชัยสิทธิ์         เจนพบชีวนั ส.อบต หมู่ที่ 17 ชัยสิทธิ ์      เจนพบชีวัน  
27 นายพจน์ปรีชา     แซ่ย่าง ส.อบต หมู่ที่ 18 พจน์ปรีชา   แซ่ย่าง  
28 นายธิติพงศ์         กวินดารกา ส.อบต หมู่ที่ 18 ธิติพงศ์       กวินดารกา  
29 นายสิริเชษฐ์   รัตนแสงมณี ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙ สิริเชษฐ์      รัตนแสงมณี  
30 นายสมชาติ   คงแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐ - ลากิจ 
31 นายเลาจัว          แซ่ว้า ส.อบต หมู่ที่ 20 เลาจัว        แซ่ว้า  
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมชาย   วงศ์นภาไพศาล 
2. นายสมชาติ   คงแก้ว 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลงช่ือเข้าประชุม หมายเหตุ 
๑ นายแสน             ลือชา นายก อบต.ปอ แสน           ลือชา  
2 นายสมจิต           สิริพุทธาสกุล รองนายก อบต.ปอ สมจิต          สิริพุทธาสกุล  
3 นายธนวัฒน์         อุสาใจ รองนายก อบต.ปอ ธนวัฒน์        อุสาใจ  
4 นายศัตราวุธ         นภาวงศ์สกุล เลขานายก อบต.ปอ ศัตราวุธ       นภาวงศ์สกุล  
5 นายประเวศ         ปงรังษี ปลัด อบต.ปอ ประเวศ        ปงรังษ ี  
6 นางวิลาวัลย์         โนระ หัวหน้าฝ่ายการเงิน วิลาวัลย์       โนระ  
7 นางสาวกรรณิการ์   ชัยวงศ์ หัวหน้าส านักงานปลัด กรรณิการ์     ชัยวงศ์  
8 นายศราวุธ           ทองใบ นายช่างโยธา ศราวุธ         ทองใบ  
9 นายไพรสัณฑ์        ยาละ นักวิเคราะห์ฯ ไพรสัณฑ์      ยาละ  

10 นางพรเพชร         จิตบาล นักพัฒนาชุมชน พรเพชร       จิตบาล  
11 นางสาวณัฐรินีย์     เขียวสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ณัฐรินีย์        เขียวสิทธิ์  
12 นายสมจิตร          ตาพิชัย ก านันต าบลปอ สมจิตร         ตาพิชัย  
13 นายสมเดช         ยอดมณีบรรพต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 สมเดช         ยอดมณีบรรพต  
 
สรุป 

-สมาชิกสภา อบต.ปอ  มีทั้งหมด  ๓1   คน 
-ผู้มาประชุม          29   คน ผู้ลาประชุม     2    คน    
-ผู้เข้าร่วมประชุม      13   คน  รวมทั้งสิ้น     42    คน 
 
เริ่มประชุมเวลา        :     ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้ว  ครบองค์ประชุม  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์
ไหว้พระเพ่ือความเป็นสิริมงคล  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  
ประธานสภา อบต.ปอ พ.ศ. 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ได้ด าเนินการนับองค์ประชุม

แล้ว ดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีทั้งหมด 31 คน มาประชุม 29 คน    
ลาประชุม 2 คน องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอน าเข้า 
สู่วาระการประชุม 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑        :      เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในวาระประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริการส่วน 
ประธานสภา อบต.ปอ          ต าบลปอ ได้รับทราบ ดังนี้ 
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 1.1  แจ้งประกาศอ าเภอเวียงแก่น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามประกาศอ าเภอเวียงแก่น  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

 1.2  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 
มิถุนายน 2562 ณ ที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่น 

 1.3  เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมการหรือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้แจ้งให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอได้รับทราบ เพ่ือจะได้แจ้งสั่งการหรือขอความร่วมมือให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป 

 1.4  ขอความร่วมมือจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้สั่งการให้หน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่หมู่บ้าน เช่น การส ารวจ
โครงการ การตรวจรับโครงการ หรือแจ้งผู้รับจ้างเข้าด าเนินโครงการในพ้ืนที่ ขอความ
ร่วมมือได้แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขต
พ้ืนที่ได้รับทราบด้วย เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์และร่วมตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ
ร่วมกัน อย่างเช่น กรณีวันนี้ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างได้น า
กรวดปนทรายไปปรับปรุงถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย อยากให้มีการแจ้งให้
หมู่บ้านได้รับทราบว่าด าเนินการเป็นปริมาณงานเท่าใด เพ่ือจะได้ร่วมตรวจสอบร่วมกัน 

 1.5  ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
ต าบลปอ แจ้งขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ เพ่ือน าไปปรับปรุงสวนสมุนไพรของหมู่บ้าน       
โดยขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  คนละ 1 ถุง         
จึงขอน าเรียนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ให้การสนับสนุนตาม        
จิตศรัทธา โดยแจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  

 1.6  การด าเนินการเกี่ยวกับการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอให้
ด าเนินการตามระเบียบ ขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่มีความ
ประสงค์จะลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ให้ด าเนินการยื่นใบลาต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอเป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบของทาง
ราชการ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ ต่อไป 

   ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในวันนี้ ขอแสดงความ
ยินดีต้อนรับก านันสมจิต  ตาพิชัย ก านันต าบลปอ ที่ได้ให้เกียรติ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ด้วย ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอจะได้เรียนเชิญท่านได้แจ้งข้อราชการหลังจาก
เรื่องท่ีคณะผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบครับ 

 
มติที่ประชุม            : รับทราบ 
 



๔ 

 

 
 
 
        เรื่องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งใหท้ราบ 

นายแสน   ลือชา        : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนที่นายก 
นายก อบต.ปอ         องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะแจ้งเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ 

ขอเรียนเชิญให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ (นายธนวัฒน์  อุสาใจ) 

นายธนวัฒน์  อุสาใจ    :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีเรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วน 
รองนายก อบต.ปอ  ราชการ ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้ 

1.1  เรื่องจิตอาสาพระราชทาน ท่านนายอ าเภอเวียงแก่น แสดงความเป็นห่วงในเรื่อง  
หากมีการแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชท่านแล้ว ขอให้แสดงความเคารพในชุดที่แต่ง      
ไม่ควรเข้าไปในสถานที่ที่มีบังควรเข้าไป 
1.2  เรื่องขอแยกจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ อ าเภอเวียงแก่น มีหมู่บ้า นที่ส่งเรื่องขอแยก        
จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านห้วยแล้ง หมู่ 2 ต าบลท่าข้าม ขอแยก
หมู่บ้านใหม่ คือ บ้านห้วยส้าน และบ้านดอน หมู่ 3 ต าบลปอ ขอแยกหมู่บ้านใหม่เป็น
บ้านเจดีย์ทอง ทางจังหวัดแจ้งให้อ าเภอเวียงแก่น สรุปรวบรวมเรื่องส่งไปให้จั งหวัด
พิจารณาใหม่ 

นายแสน  ลือชา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีเรื่อง
นายก อบต.ปอ  แจ้งให้ทราบ ดังนี้ 

1.1  ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้แจ้งขอความร่วมมือในการแจ้ง
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นั้น จะได้แจ้งสั่ งการให้ งานธุรการ ส านักปลัด ได้แจ้งให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ เพ่ือประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน
ต่อไป 
1.2  การออกส ารวจข้อมูลโครงการหรือแจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่จะได้ก าชับให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานงานกับ
หมู่บ้านและแจ้งรายละเอียด จ านวน ปริมาณงาน ตามโครงการที่จะด าเนินการ ทั้งนี้จะได้
ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดต่อไป 
1.3  การด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับรายงานจากหมู่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ รายงานความเสียหายเข้ามา ขอให้ออกส ารวจให้ครบ หากไม่ครบ
หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ขอให้แจ้งให้หมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ
ได้รับทราบ ขอก าชับให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
1.4  แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมให้กับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ 
มีดังนี้  
  - การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้ พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่
ก าหนดใหม่”ด าเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ก าหนดฝึกอบรมในห้วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย นายกหรือรองนายก  ประธานสภาฯ หรือรองประธานสภาฯ ปลัดหรือ    
รองปลัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส านักปลัด และนิติกร ค่าลงทะเบียนคนละ  
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7,900 บาท ส าหรับจังหวัดเชียงรายและตาก อบรมที่โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 5 – 8 กันยายน 2562 

 - การฝึกอบรมหลักสูตร “เรียนลัดกฎหมายจัดตั้ง (อบต. เทศบาล และอบจ.)         
และกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น (ใหม่) พร้อมรู้ทันกฎหมายและระเบียบหนังสือสั่งการ     
ของกระทรวงมหาดไทยใหม่ และไขปัญหางานด้านกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น         
พร้อมกรณีศึกษาคดีปกครองที่น่าสนใจ” ด าเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 8 วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 โรงแรมภูเก็ต
เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต และรุ่นที่ 9 วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 โรงแรมเนวาดา   
คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี ค่าลงทะเบียนคนละ 3,900 บาท 
1.5  ขอน าเรียนเสริมกับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ซึ่งได้รับเรื่องรายงานจาก
ผู้น าชุมชนว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอไม่ได้เข้าร่วมประชุมเต็มวันหรือเข้า
ประชุมเพียงครึ่งวัน รวมถึงการรับรายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน 
เพ่ือเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้แก้ไขจึงขอเน้นย้ าให้สมาชิกได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป 
1.6  แจ้งการซ่อมบ ารุงรถตักหน้าขุดหลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมบ ารุงระบบ         
ยกขับเคลื่อนล้อหน้า และการยกระบบตักหน้าช ารุด ก าลังเร่งให้ร้านมาซ่อมบ ารุงอย่าง
เร่งด่วน ส าหรับรถแทรกเตอร์ยังสามารถออกปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

มติที่ประชุม              : รับทราบ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : สืบเนื่องจากที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้แจ้งเรื่องการฝึกอบรมทั้งสอง 
ประธานสภา อบต.ปอ         หลักสูตรให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ ขอทราบความคิดเห็นจากสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลปอว่ามีความต้องการไปอบรมในหลักสูตรใด 

นายชิงชัย  ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอการฝึกอบรมในหลักสูตรเรียนลัดกฎหมายจัดตั้ง (อบต. เทศบาล และอบจ.)  
ส.อบต. หมู่ 9 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีจัดขึ้น เนื่องจากเก่ียวกับกิจการสภาโดยตรง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่านใด จะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.ปอ          

นายสมชาย  แซ่ย่าง : ขอเสนอแนะให้มีการบ ารุงรักษารถ เช่น รถตักหน้าขุดหลัง ให้มีการอัดจารบีตามจุดต่างๆ   
ส.อบต. หมู่ 13  ก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือลดความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการท างานและเครื่องจักรกล 
  จะได้ไม่ช ารุดบ่อยครั้ง 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณท่านสมชาย  แซ่ย่าง ที่เสนอ ผมขอเสนอให้เป็นวาระอ่ืนๆ ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
ประธานสภา อบต.ปอ          การหารือเรื่องการฝึกอบรมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้แจ้ง ซึ่งมี 2  

หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหาราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่ก าหนด
ใหม่ และหลักสูตรเรียนลัดกฎหมายจัดตั้ง (อบต. เทศบาล และ อบจ.) และกฎหมาย 
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เลือกตั้งท้องถิ่น (ใหม่) ซึ่งท่านชิงชัย  ยอดมณีบรรพต เสนอว่าควรจะไปอบรมในหลักสูตร 
เรียนลัดกฎหมายจัดตั้ง (อบต. เทศบาล และ อบจ.) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือแสดง
ความคิดเห็น เรียนเชิญครับ 

นายมนตรี  ยอดมณีบรรพต: ขอสอบถามว่ามีงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนอย่างไรบ้าง 
ส.อบต. หมู่ 12  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจง 
ประธานสภา อบต.ปอ          

นายประเวศ  ปงรังษี : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอที่เคารพ การเดินทางไปอบรมหรือไป  
ปลัด อบต.ปอ  ราชการ สามารถเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ โดยได้รับ 

อนุมัติการเดินทางไปราชการของประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ (ในส่วนของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ) แต่งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เป็นอ านาจการอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ซึ่งเป็นการพิจารณา
งบประมาณตามสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าหลักสูตรการเรียนลัดกฎหมายจัดตั้ง (อบต. เทศบาล และ อบจ.)  
ประธานสภา อบต.ปอ          และกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น (ใหม่) พร้อมรู้ทันกฎหมายและระเบียบหนังสือสั่งการของ 

กระทรวงมหาดไทยใหม่ จึงเห็นว่าควรจะเข้ารับอบรมเพ่ิมความรู้ให้กับสมาชิก ในเบื้องต้น
นี้จ านวนไม่เกิน 10 คน โดยใช้รถตู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอในการเดินทางไป
อบรม ส าหรับก าหนดการที่จะไปอบรมคือที่  โรงแรมเนวาดาคอนเวนชั่น จังหวัด
อุบลราชธานี ช่วงระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 

นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หวัหน้า สป.  ได้พิจารณาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็น 

คณะกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพ
การน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ก็เป็นไปตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้แจ้ง
ให้ทราบนั้น โดยเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของส านักปลัด ซึ่งตั้งไว้ส าหรับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
ขณะนี้มีเงินงบประมาณคงเหลือประมาณ 300,000 บาท 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอขอบคุณหัวหน้าส านักงานปลัดที่ได้ชี้แจง ขอให้การพิจารณาเรื่องดังกล่าว ไปอยู่ใน 
ประธานสภา อบต.ปอ         วาระอ่ืนๆ ครับ ส าหรับเรื่องที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้แจ้งเกี่ยวกับการ 

ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในการเข้าร่วมประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยวิสามัญ และการประชุมประจ าเดือน ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ เข้าร่วมประชุมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อ
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน ไม่อยากให้
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เกิดความเสื่อมเสีย หากท่านมีภารกิจจ าเป็นที่ไม่สมารถเข้าประชุมได้ ขอให้แจ้งการลาต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอทุกครั้งด้วย 

 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ส.อบต. หมู่ 9  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดไว้ว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น

ผู้ใดที่มาลงชื่อไว้ แต่ได้เข้าร่วมประชุมถือว่ามาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้ใดลงชื่อไว้แล้ว แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ไม่ให้เป็นองค์
ประชุม ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้น และให้ถือว่าขาดประชุมสภาท้องถิ่น 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณท่านชิงชัย  ยอดมณีบรรพต ที่ได้ชี้แจงและถูกต้องตามระเบียบแล้ว ทั้งนี้ 
ประธานสภา อบต.ปอ          หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอผู้ใดขาดประชุม 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุ

อันสมควร จะถือว่าสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอผู้นั้น สิ้นสุด
ลงตามกฎหมายในล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านก านันสมจิต  ตาพิชัย ก านันต าบลปอ    
ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ 

นายสมจิต  ตาพิชัย : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามท่ีก านัน 
ก านันต าบลปอ  ต าบลปอ ได้ออกประชุมร่วมกับหมู่บ้านต่างๆ ในเขตต าบลปอ ขอน าเรียนปัญหาและเสนอ

ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบและพิจารณา ดังนี้ 
   1. ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ า       

เพ่ือบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนต าบลปอ ที่ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
   2. ขอให้พิจารณาด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน/หมู่บ้าน เนื่องจากต าบล

ปอ มีจุดขายคือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ต้องการ
ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความสะอาด 
สวยงาม 

   3. การจัดท าโครงการที่เป็นจุดเด่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว โดยขอให้พิจารณาจัดหาสถานที่จอดรถให้เพียงพอ พร้อมมีสถานที่ พัก
อ านวยความสะดวกอย่างต่อเพียงพอ 

   4. ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ต าบลปอให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จัดหน่วยบริการนักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยฝ่ายปกครองท้องที่ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพ่ือ
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 

   5. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ใคร่ขอเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับบ้านห้วยปอด้วย ทั้งนี้
เป็นหมู่บ้านเดียวที่ยังขาดแคลนถนนที่เข้าสู่หมู่บ้าน ทั้งนี้มิอาจก้าวล่วงอ านาจในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนาของผู้บริหาร แต่อยากให้ความส าคัญกับหมู่บ้าน
ห้วยปอ ที่ยังขาดแคลนด้านโครงการพื้นฐานอยู่ 

   6. ส าหรับการท างานของฝ่ายปกครองท้องที่นั้น ได้สร้างความเข้าใจกับฝ่ายปกครอง
ท้องที่ โดยจะให้ความร่วมมือกับการพัฒนาร่วมกับฝ่ายท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เพ่ือสร้างสรรค์
พัฒนาต าบลปอของเราให้เจริญก้าวหน้า 



๘ 

 

         ขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้ให้
โอกาสได้มาชี้แจงเสนอปัญหาความต้องการในที่ประชุมในครั้งนี้ และผมขออนุญาตเข้าไป
ร่วมงานกิจกรรมที่บ้านห้วยหานต่อ จึงไม่ได้อยู่ร่วมประชุมครับ 

 
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณท่านก านันต าบลปอ ที่ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับราบ เรียนเชิญนายก 
ประธานสภา อบต.ปอ         องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจง 

นายแสน  ลือชา : ตามท่ีก านันต าบลปอได้เสนอ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ใครขอน าเรียนชี้แจง ดังนี้ 
นายก อบต.ปอ   1. การพัฒนาร่วมกันของฝ่ายปกครองท้องที่และฝ่ายท้องถิ่น ยังเกิดปัญหาในการ 

ด าเนินงานอยู่บ้าง เนื่องจากการขาดความเข้าใจ ขาดความร่วมมือกัน เช่น กรณีบ้าน   
ห้วยกุ๊ก ที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ด าเนินโครงการไปพัฒนาในหมู่บ้าน            
แต่ผู้ใหญ่บ้านอ้างไม่รู้เรื่องและไม่ให้ความร่วมมือ ทั้งที่โครงการได้ผ่านการประชาคม
หมู่บ้านมาแล้ว จึงขอฝากก านันต าบลปอ ได้ช่วยสร้างความเข้าใจในกรณีดังกล่าวด้วย 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ให้ฝ่ายท้องที่เข้าร่วมประชุมพิจารณา
โครงการที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ประชุมพิจารณาขอให้เข้า
ร่วมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง  
 2. การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลปอได้
ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่ป้ายได้ถูกท าลายเสียหาย นอกจากนี้ที่เสนอให้จัดท า     
ป้ายใหญ่ถาวรติดทางหลวงแผ่นดิน ต้องยื่นเรื่องขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของเรื่อง       
จากกรมทางหลวง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร 
 3. การเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลปอได้
ด าเนินการจัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง        
เพ่ือสนับสนุนโครงการต่อไป 
 4. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี จะได้ด าเนินการจัดสรรเพ่ิมให้กับหมู่บ้านต่างๆ ตามสถานะทางการคลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

นายสมจิต  ตาพิชัย : ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ชี้แจง และได้น าประเด็นที่ท่านน าเรียน 
ก านันต าบลปอ  ไปสร้างความเข้าใจให้กับหมู่บ้านต่อไป 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 ต าบลปอ (นายทรงเดช ยอดมณี 
ประธานสภา อบต.ปอ  บรรพต) ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ด้วยบ้านร่มฟ้าทอง มีเรื่องเสนอให้ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จ านวน 2 เรื่อง คือ 
   1. เรื่องขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต าบลปอ  

ณ บ้านร่มฟ้าทอง เนื่องจากต าบลปอยังไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีแต่ที่ต าบลตับ เต่า 
จึงขอสนับสนุนสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต าบลปอ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตต าบลปอ 



๙ 

 

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ าและฝาปิด เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ให้การสนับสนุน
งบประมาณด้วย 

 
 
 
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 ต าบลปอ ที่เสนอ ขอเรียนว่าจะได้น าข้อเสนอของท่าน 
ประธานสภา อบต.ปอ          ไปพิจารณาในวาระท่ี 5.1 ก็แล้วกัน และขอน าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามระเบียบ 
  วาระการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม              : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ 2  
   ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที ่ 14 พฤษภาคม 2562 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
ประธานสภา อบต.ปอ       สมัยสามัญที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยจัดส่งไป   

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะได้
ลงมติรับรองรายงานการประชุมต่อไป    

มติที่ประชุม               :  รับรอง 27 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓        : กระทู้ถาม 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ๑. กระทู้ถามท่ัวไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี            
ประธานสภา อบต.ปอ ข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) มีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอตอบกระทู ้

 - ไม่มี 

 ๒. กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่ นหรือ เหตุฉุ ก เฉินที่ มี ความจ า เป็นรีบด่ วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือ
กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง     
ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือด าเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓) 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔       : เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕       : เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 



๑๐ 

 

5.1  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับการเสนอญัตติจากนายกองค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต.ปอ      ส่วนต าบลปอ เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขอ

เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้น าเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป 

 
 
 

นายแสน  ลือชา          :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อม 
นายก อบต.ปอ แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 มิถุนายน 
2562 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561 – 2565) ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย สั่งการเรียบร้อยแล้ว         
จึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตามระเบียบฯ ต่อไป       
และขอมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานปลัด ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบและ
พิจารณาต่อ 

นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอน าเรียนชี้แจงรายละเอียดของร่าง 
หวัหน้า สป. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ซึ่งปรากฎ

ตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แนบท้ายวาระการประชุมเพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ได้ร่วมกันพิจารณาเรียงตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
       จากนั้นที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ร่วมกันพิจารณาร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เรียงตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 
  (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้ 
  (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
  (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 



๑๑ 

 

       โดยในที่ประชุมได้มีการซักถามรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามที่ปรากฏในร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) กันอย่างกว้างขวาง และมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมชี้แจงตามประเด็นที่
ซักถาม จนเป็นที่เข้าใจร่วมกัน 

 

 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
ประธานสภา อบต.ปอ      ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังกล่าว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อภิปรายซักถามกันไปแล้วนั้น 
ในล าดับต่อไป จะเป็นการลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม 

 

นายประเวศ  ปงรังษี     : ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
ปลัด อบต.ปอ   

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภา อบต.ปอ      (พ.ศ. 2561 – 2565) ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้ลงมติว่าจะให้ความ

เห็นชอบตามญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอเสนอหรือไม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม               : เห็นชอบ 27 เสียง 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขณะนี้เวลา 12.00 น. ขอพักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน  
ประธานสภา อบต.ปอ      และขอนัดประชุมภาคบ่าย เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

เวลา 12.30 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เวลา 13.30 น.   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม 
 ประชุมในภาคบ่ายจ านวน 20 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอน าเข้าสู่วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในภาคบ่าย ตามระเบียบ 
ประธานสภา อบต.ปอ      วาระการประชุมต่อไป 
 

5.2  ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่อ าเภอเวียงแก่น งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2560 (เงินเหลือจ่าย) 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับการเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบ 
ประธานสภา อบต.ปอ      ทรัพย์สินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่อ าเภอเวียงแก่น  



๑๒ 

 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินเหลือจ่าย) เพ่ือเสนอให้    
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณา ขอเรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ ได้ชี้แจง 

นายประเวศ  ปงรังษี      : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอที่เคารพ เนื่องจากนายกองค์การบริหาร
ปลัด อบต.ปอ ส่วนต าบลปอ ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงแทน ตามท่ีอ าเภอเวียงแก่นได้รับ 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (เงินเหลือจ่าย) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
 
 
 
อ าเภอเวียงแก่น โดยได้ด าเนินการก่อสร้างระเบียงชมวิว ถนนคอนกรีต ลานจอดรถ       
ณ จุดชมวิวดอยผาตั้ง หมู่ 14 ต าบลปอ งบประมาณ 2,280,000 บาท โดยอ าเภอ   
เวียงแก่น ได้ท าเรื่องโอนทรัพย์สินตามโครงการดังกล่าว มอบให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ เป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าว  เ พ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบของ         
ทางราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จึงเสนอเรื่องดังกล่าว เพื่อขอความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในการรับมอบทรัพย์สินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ตามที่อ าเภอเวียงแก่นแจ้ง จึงน าเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริ หารส่วนต าบลปอ       
ได้รับทราบ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดให้สภา 
ประธานสภา อบต.ปอ      องค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายในเรื่อง 

ดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มีจะได้ลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี     : ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
ปลัด อบต.ปอ   

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในล าดับต่อไปเป็นการลงมติในญัตติขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินโครงการพัฒนา 
ประธานสภา อบต.ปอ      แหล่งท่องเที่ยวใหม่อ าเภอเวียงแก่น งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560  

(เงินเหลือจ่าย) ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบ
ตามท่ีนายกองค์การจะอนุมัติตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้เสนอญัตติหรือไม่ 
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ จ านวน  19  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6          :   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา อบต.ปอ       ได้น าเรียนและเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเรียนสอบถามข้อมูลโครงการจัดหาถังเก็บน้ า ขนาด 2,000 ลิตร เพื่อแก้ไขปัญหา 
ส.อบต. หมู่ 9  ภัยแล้งให้กับประชาชนว่า ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

นายธิติพงศ์  กวินดารกา : ขอเรียนสอบถาม ตามท่ีได้ท าหนังสือแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลปอได้สนับสนุน 



๑๓ 

 

ส.อบต. หมู่ 18   กระจกโค้ง และการปรับปรุงห้องน้ าบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ้านร่มฟ้าทอง พร้อมทั้งขอรับ 
การสนับสนุนรถตักหน้าขุดหลัง มาช่วยปรับพ้ืนที่ลานจอดรถที่บ้านร่มฟ้าทอง ไม่ทราบว่า
ได้ด าเนินการไปอย่างไรบ้าง ซึ่งส่งหนังสือมาเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 

นายสิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี : ขอเรียนสอบถามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
ส.อบต. หมู่ 19   2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 19 ต าบลปอ  
  จะสามารถด าเนินการได้เม่ือใด 
 
 
 
 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ด้วยเมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ได้เกิดเหตุวาตภัย ท าให้บ้านเรือนราษฎร  
ส.อบต. หมู่ 9  หมู่ 9 ได้รับความเสียหาย และได้รับความช่วยเหลือวัสดุมุงหลังคาจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลปอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
มา ณ ที่นี้ด้วย 

นายธิติพงศ์  กวินดารกา : ขอน าเรียนเสนอแนะการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชมดอกซากุระบาน 
ส.อบต. หมู่ 18   ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทันในช่วงดอกซากุระ 

บานพอดี เพ่ือที่นักท่องเที่ยวจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กันอย่างแพร่หลาย พร้อมด้วย
ลูกศรชี้ไปยังแหล่งท่องเที่ยวด้วย 

นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอน าเรียนสอบถาม ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ แจ้งเรื่องงบประมาณ 
ส.อบต. หมู่ 12  แผงโซลาเซลล์ 50 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ 11 ใช้ไฟฟ้าของอ าเภอเทิง  

มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนไฟกิ่ง ในใช้หมู่บ้าน โดยเป็นไฟฟ้าสาธารณะ         
แผงโซล่าเซลล์ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้แจ้งว่าจะสามารถท าได้หรือไม่ 
ซึ่งหมู่บ้านจะได้ทราบรายละเอียดและจัดท าโครงการเสนอเข้ามาให้พิจารณาต่อไป 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ติดภารกิจในภาคบ่าย ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภา อบต.ปอ        คณะผู้บริหารหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถาม 

นายประเวศ  ปงรังษี : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่ีเคารพ เนื่องจากท่านนายกองค์การ 
ปลัด อบต.ปอ  บริหารส่วนต าบลปอติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ปลัดองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลปอใคร่ขอน าเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ แต่ก่อนที่   
  จะน าเรียนชี้แจง ขอชี้แจงบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตัวกระผม      
  ด ารงสถานะ 2 ประการ   

 ประการแรก ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีหน้าที่
ช่วยเหลือ แนะน า กลั่นกรองข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้กับประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประการที่สอง ด ารงต าแหน่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ มีหน้าที่ช่วยเหลือการบริหารงานในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ในฐานะผู้บังคับบัญชา จึงขอน าเรียนสร้างความเข้าใจว่า อ านาจในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ กระผมขอชี้แจงในรายละเอียดที่ได้ด าเนินการว่า ด าเนินการอะไรไปแล้ว 



๑๔ 

 

อย่างไรบ้าง แต่อ านาจการตัดสินใจเป็นอ านาจของคณะผู้บริหาร โดยมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารดังกล่าว ในล าดับต่อไปขอตอบปัญหาชี้แจง
ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่น าเรียนสอบถาม 

 - เรื่องถังเก็บน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ได้ออกส ารวจตามหนังสือที่หมู่บ้านแจ้งแล้ว โดยมีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอแต่ละหมู่บ้าน ได้เป็นผู้ชี้จุดติดตั้งถังเก็บน้ า เพ่ือบรรเทาภัยแล้ง สรุปมีดังนี้ 

 

 

 

 
 (1) บ้านปางปอ  หมู่ 1 จ านวน 7   ถัง 
 (2) บ้านปางหัด  หมู่ 2 จ านวน 6   ถัง 
 (3) บ้านผาแล  หมู่ 6 จ านวน 5   ถัง 
 (4) บ้านหนองเตา หมู่ 4 จ านวน 10 ถัง 
 (5) บ้านห้วยหาน  หมู่ 9 จ านวน 5   ถัง 
          รวมความต้องการ จ านวน  33  ถัง 

  ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ 

 - เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 19 ต าบลปอ ตามที่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 19 สอบถาม ขอน าเรียนชี้แจงว่า  โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรดังกล่าว อยู่ใน 13 โครงการ ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ ปี 2563 ที่ต้องให้วิศวกรออกแบบตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส าหรับ 13 โครงการ มีโครงการใดบ้าง ขอให้ท่านได้อ่านดูในรายงานการประชุม       
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอครั้งที่ผ่านมา และรับทราบว่าวิศวกรผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบ
งานจ้างออกแบบโครงการดังกล่าวทั้ง 13 โครงการ มาให้องค์การบริหารส่วนต าบลปอ
แล้ว จะได้น าเรียนให้กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาตามข้อเรียกร้อง
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอต่อไป 

 - เรื่องการขอรับการสนับสนุนกระจกโค้ง ของหมู่ 18 ต าบลปอ ขอความกรุณาจาก
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอเรื่องเขียนเป็นค าร้องเข้ามาใหม่ 
พร้อมทั้งหมู่บ้านอ่ืนๆ ที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนกระจกโค้ง เพ่ือติดตั้งตาม     
จุดเสี่ยง หลังจากเลิกประชุมขอให้ท่านช่วยเขียนค าร้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ เพ่ือพิจารณาสั่งการ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอจะได้ออกตรวจสอบจุด
ที่ตั้งและรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ พิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป 
ส าหรับเรื่องการปรับปรุงห้องน้ า แหล่งท่องเที่ยวร่มฟ้าทอง จะได้แจ้งกองช่างออก
ตรวจสอบและรายงานเสนอการซ่อมแซมต่อไป 

 ขอน าเรียนชี้แจงตามข้อซักถามตามประเด็นที่ได้สอบถามตามประเด็นที่ได้สอบถาม 
บางประเด็นไม่ได้ตอบก็จะน าเรียนเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ
และพิจารณาต่อไป 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้น าเรียนชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การ 



๑๕ 

 

ประธานสภา อบต.ปอ        บริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ในวาระนี้ 

นายสมจิต สิริพุทธาสกุล : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายก อบต.ปอ  ปอ ได้รับทราบ 2 เรื่อง ดังนี้ 

   - ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 
มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอ าเภอเวียงแก่น  
 - ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอทุกท่าน ที่ได้อ านวยความสะดวก
ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ     
เป็นประจ าทุกเดือนตลอดมา 

นางพนาวรรณ  วิชาชัย : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา 
นักสันทนาการ  ปอคัพ ครั้งที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขณะนี้มีทีมฟุตบอลชาย 11 คน ได้ส่ง   

ใบสมัครมาแล้วเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันจ านวน 7 ทีม คือ ห้วยหาน A, ห้วยหาน B, ห้วยคุ, 
ร่มฟ้าผาหม่น, อยู่สุข, ดอนเจดีย์ทอง และทีมทรายทอง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ
ได้ก าหนดการประชุมหัวหน้าทีม เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ กฎกติกา ในวันที่ 20 มิถุนายน 
2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ณ จัดด าเนินการแข่งขัน ในวันที่ 

  29 – 30 มิถุนายน 2562 ณ สนามโรงเรียนปอวิทยา และสนามโรงเรียนบ้านโล๊ะ 
กรรมการตัดสินกีฬาใช้กรรมการจากชมรมกีฬาอ าเภอเวียงแก่น ส าหรับรายละเอียดต่างๆ 
จะท าหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอหารือกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตร เรียนลัด
ประธานสภา อบต.ปอ    กฎหมายจัดตั้ง (อบต. เทศบาล และ อบจ.) และกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น (ใหม่) ของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะขอไปฝึกอบรม    
ในรุ่นที่ 9 วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเนวาดาคอนเวนชั่น จังหวัด
อุบลราชธานี จึงขอสอบถามความสมัครใจของสมาชิกที่มี ความสนใจในการเข้าร่วม      
การอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว 
  
     โดยในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันพอสมควรและประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ ได้สอบถามความสมัครใจจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอแล้ว 
มีผู้แสดงความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 
 1. นายนรเศรษฐ์  กมลาสน์กมุท ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
  2. นายชิงชัย      ยอดมณีบรรพต สมาชิก อบต. หมู่ 9 
  3. นายมนตรี      ยอดมณีบรรพต สมาชิก อบต. หมู่ 12 
  4. นายยุทธภูมิ      เกษตรโสภาพันธ์ สมาชิก อบต. หมู่ 12 
  5. นายยุทธนา      ยอดมณีบรรพต สมาชิก อบต. หมู่ 11 
  6. นายธิติพงศ ์      กวินดารกา  สมาชิก อบต. หมู่ 18 
  7. นายอภิสิทธิ์      รายเรียงศรีอรัญ สมาชิก อบต. หมู่ 14 
  8. นายธนวัฒน์      อุสาใจ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

  9. นายศัตราวุธ      นภาวงศ์สกุล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน 
      ต าบลปอ 



๑๖ 

 

 

มติที่ประชุม              : รับทราบ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ 
ประธานสภา อบต.ปอ        เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้เข้าร่วมการ 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
ในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 

 
ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

               (นายประเวศ  ปงรังษี) 
                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

 
- ตรวจถูกต้องแล้ว- 

  
 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายค าปัน   แสงงาม) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๓ 
 

 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายวุฒิชัย   อุสาใจ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๒ 
 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายเกียรติกุล  พิชัย  ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๖ 
 

 
 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายค าจันทร ์ ธิวงศ์) 
 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๑ 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 
 
 
 

 
 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางมริวรรณ์   ถาวงศ์) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๕ 
 

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

6 ส.ค. 2562 


