๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖1
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ผู้เข้าประชุม
ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ-สกุล
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
นายคาปัน
แสงงาม
นายคา
วงศ์ผา
นายคาจันทร์ ธิวงศ์
นายวุฒิชัย
อุสาใจ
นายวิชัย
แสงงาม
นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง
นางมริวรรณ์ ถาวงศ์
นายเกียรติกุล พิชัย
นางหมาย
แสงงาม
นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล
นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
นายชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
นายสมชาย แซ่ย่าง
นายกิตติ
ครรลองหรรษา
นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
นายชาญชัย ย่างวรกูล
นายชาย
แซ่ซ้ง
นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวนั
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
นายธิติพงศ์
กวินดารกา
นายสิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
นายสมชาติ
คงแก้ว
นายเลาจัว
แซ่ว้า

ตาแหน่ง
ประธานสภา ฯ
รองประธานสภา ฯ
ส.อบต หมู่ที่ 1
ส.อบต หมู่ที่ 1
ส.อบต หมู่ที่ 2
ส.อบต หมู่ที่ 2
ส.อบต หมู่ที่ 4
ส.อบต หมู่ที่ 4
ส.อบต หมู่ที่ 5
ส.อบต หมู่ที่ 6
ส.อบต หมู่ที่ 6
ส.อบต หมู่ที่ 7
ส.อบต หมู่ที่ 8
ส.อบต หมู่ที่ 9
ส.อบต หมู่ที่ 11
ส.อบต หมู่ที่ 12
ส.อบต หมู่ที่ 12
ส.อบต หมู่ที่ 13
ส.อบต หมู่ที่ 13
ส.อบต หมู่ที่ 14
ส.อบต หมู่ที่ 15
ส.อบต หมู่ที่ 15
ส.อบต หมู่ที่ 16
ส.อบต หมู่ที่ 17
ส.อบต หมู่ที่ 18
ส.อบต หมู่ที่ 18
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙
ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐
ส.อบต หมู่ที่ 20

ลงชื่อเข้าประชุม
นรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
คาปัน แสงงาม
คา
วงศ์ผา
คาจันทร์ ธิวงศ์
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
สิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
อภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง
มริวรรณ์ ถาวงศ์
เกียรติกุล พิชัย
หมาย
แสงงาม
สมชาย วงศ์นภาไพศาล
พงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
ชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
ยุทธนา ยอดมณีบรรพต
มนตรี
ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
สมชาย แซ่ย่าง
กิตติ
ครรลองหรรษา
อภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
ชาญชัย ย่างวรกูล
ชาย
แซ่ซ้ง
ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
ชัยสิทธิ์ เจนพบชีวัน
พจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ธิติพงศ์
กวินดารกา
สิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี
สมชาติ
คงแก้ว
เลาจัว
แซ่ว้า

หมายเหตุ

๒

ผู้ไม่มาประชุม
1.นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
2.นายสุพจน์
เล่าพงศ์สวัสดิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 14 ลากิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 16 ลากิจ

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

ตาแหน่ง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
ปลัด อบต.ปอ
หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นายช่างโยธา
นักจัดการงานทั่วไป

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓1 คน
-ผู้มาประชุม
29 คน ผู้ลาประชุม
-ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน รวมทั้งสิ้น
เริ่มประชุมเวลา

:

ลงชื่อเข้าประชุม
แสน
ลือชา
สมจิต
สิริพุทธาสกุล
ธนวัฒน์
อุสาใจ
ศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
ประเวศ
ปงรังษี
กรรณิการ์ ชัยวงศ์
วิลาวัลย์
โนระ
ไพรสัณฑ์
ยาละ
ศราวุธ
ทองใบ
มนธิชา
ลือชา

หมายเหตุ

2 คน
39 คน

๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกเข้าประชุม
จานวน 29 คน ลา 2 คน ถือว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระเพื่อความเป็นศิริมงคล

ระเบียบวาระที่ ๑
: เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในวาระประธานแจ้งให้ทราบ มีดังนี้
ประธานสภา ฯ
- แจ้ งประกาศอาเภอเวียงแก่น เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561 ประกาศลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอปอ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561 นับแต่วันที่
16 - 30 สิงหาคม 2561
-ขอขอบคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระมหาสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอาเภอ
เวียงแก่น
- ในการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ต่อไปให้ดาเนินการกรอกแบบการ
ลาตามระเบียบ โดยติดต่อขอแบบฟอร์มการลา ได้ที่งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ (มนธิชา ลือชา )

๓

นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ

-

-

-

-

มติที่ประชุม

:

ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้ทราบ
ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดังนี้
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลปอ ได้เข้าร่วมการประชุม สั มมนาการทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงราย 4 ปี ( พ.ศ.2561-2564 )และการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จั ง หวั ด พ.ศ.2563 เมื่ อ วั น ที่ 14 -15 สิ ง หาคม 2561 ณ โรงแรมเอ็ ม บู ทิ ค รี ส อร์ ท
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้จัดส่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2563 และได้มอบหมายให้กองช่าง กองการศึกษา และงาน
แผน รวบรวมส่งเอกสารให้จังหวัดภายใน วันที่ 27 สิงหาคม 2561
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนภารกิจตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนภารกิจ ตามอานาจหน้าที่ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผาตั้ง หมู่ 14 ตาบลปอ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,325 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ5,330,000 บาท ทั้งนี้จะได้เร่งรัดดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบี ยบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยกุ๊ก – บ้านห้วยปอ ซึ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงราย จัดสรรให้ที่ทาการปกครองอาเภอ
เวียงแก่น ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 4,000,000 บาท หากโครงการดังกล่าว
ไม่ได้รับการอนุญาตให้ดาเนินการ เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ป่าลุ่มน้า 1A จากกรมป่าไม้ จะ
เสนอขอเปลี่ ย นแปลงโครงการ เป็ น โครงการบู ร ณะถนนสายหนองเตา –ห้ ว ยหาน –
ร่มฟ้าทอง ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ ก ช่วงบ้านห้วยหาน ทั้งนี้จะได้มอบหมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมโครงการไว้เพื่อดาเนินการดังกล่าวให้พร้อม
การจัดงานเทศกาลส้มโอและของดีอาเภอเวียงแก่น ประจาปี 2561 ดาเนินการระหว่าง
วันที่ 29 สิงหาคม -4 กันยายน 2561 ณ ลานหน้าที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น ขอหารือที่
ประชุมจัดส่งนักร้องลูกทุ่งชายเข้าประกวดร้องเพลงในงานดังกล่าว
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ พร้อมด้วย
ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าทีง่ านป้องกันและพนักงานขับรถ ได้ออกตรวจเยี่ยมและ
สารวจความ เสียหาย จากเหตุการณ์ฝนตกหนัก ทาให้เกิดดินถล่มในเขตบ้านห้วยหาน
บ้านผาตั้ง บ้านร่มฟ้าผาหม่น และบ้านสันติพัฒนา ทั้งนี้จะได้รวบรวมรายงานความเสียหาย
เพื่อช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป
รับทราบและมอบหมายให้ นายคาปัน แสงงาม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอเป็นตัวแทนเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย งานเทศกาลส้มโอและของดีอาเภอเวียงแก่น
ประจาปี 2561

๔

ระเบียบวาระที่ ๒

: เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจาปี ๒๕๖1
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
ประธานสภา อบต.ปอ
1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ทุกท่านได้รับไปมีผู้ใดประสงค์ จะแก้ไข
ข้อความหรือเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ
นายธนวัฒน์ อุสาใจ :
รองนายก อบต.ปอ

ขอแก้ไขข้อความหน้าที่ 2 ชื่อตาแหน่งของรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ กับ
ตาแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สลับกันครับ

นายนรเศรษฐ์กมลาสน์กมุท: แจ้งฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดาเนินการแก้ไขด้วย มีสมาชิกท่านใด
ประธานสภา อบต.ปอ
ประสงค์จะเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อความอีก เรียนเชิญครับ หากไม่มีผมจะขอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 (ครั้ ง ที่ 1)
ประจาปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

:

รับทราบ จานวน 27 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓:
กระทู้ถาม
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ๑.กระทูถ้ ามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็น
ประธานสภาอบต.ปอ
คาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ตอบกระทู้
-ไม่มี
๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือ
ดาเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔:
มติที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ ๕:

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีมติให้ความเห็นชอบรับหลักการในร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภา อบต.ปอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่ 1) ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ 3 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ซึ่งในวันนี้ เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย

๕

นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้นาเรียนชี้แจงระเบียบที่
ประธานสภา อบต.ปอ
เกี่ยวข้อง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในลาดับต่อไป
เรียนเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานและบันทึกความเห็นการพิจารณาเสนอ
คาแปรญัตติงบประมาณ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มมี ติเลือกข้าพเจ้านายคาจันทร์ ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 1

พร้อมด้วยนายวิชัย แสงงาม สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 2 นายเกียรติกุล
พิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 6 นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 7 และนางมริวรรณ์ ถาวงศ์ สมาชิกสภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ หมู่ 5 เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ง บประมาณ ตาม
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2561 นั้น
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคาแปรญัตติที่คณะกรรมการ
แปรญัตติได้รับมา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดได้ยื่นเสนอคาแปรญัตติ
ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 แต่ อ ย่ า งใด และ
คณะกรรมการแปรญัต ติ ได้ ร่ว มกัน พิจ ารณาร่างข้อบัญ ญั ติง บประมาณรายจ่ ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และได้มีมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีความครบถ้วน ถูกต้อง
แล้วไม่ขอแก้ไข เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทีไ่ ด้รายงานและบันทึกความเห็นการแปรญัตติ
ประธานสภา อบต.ปอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ ดังนั้นในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอรายงาน
หรือไม่ ขอให้เลขานุการองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม ว่าครบองค์
ประชุมหรือไม่

๖

นายประเวศ ปงรังษี
:
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในลาดับต่อไป เป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประธานสภา อบต.ปอ
งบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ หรือไม่ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

:

เห็นชอบ จานวน 27 เสียง

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอพักการประชุม 20 นาที และกาหนดการประชุมต่อไป เวลา 10.56 นาที
ประธานสภา อบต.ปอ
เวลา 10.56 นาที
นายประเวศ ปงรังษี
:
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับองค์ประชุม ครบองค์ประชุม เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ดาเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ต่อไป

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในลาดับต่อไป เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภา อบต.ปอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติ ผมขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
ประธานสภา อบต.ปอ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ผมขอให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุมว่า
ครบองค์ประชุม หรือไม่
นายประเวศ ปงรังษี
:
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในลาดับต่อไป เป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบตราร่างเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา อบต.ปอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
โปรดยกมือ

๗

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : สรุปว่า ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีมติให้ความเห็นชอบ ให้ตราเป็น
ประธานสภา อบต.ปอ
ข้อบัญญัติ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 จนส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี ขอฝากให้
คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการสาธารณะและ
ประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อความเจริญของชุมชน การกินดีอยู่ดีของประชาชนตาบลปอ ต่อไป
ขอเรียนเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ครับ
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

ขอขอบคุณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขอสัญญาว่าจะดาเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น อานวยความสุขต่อประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
ขอขอบคุณครับ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขณะนี้เวลา 12.00 นาฬิกา ขอพักการประชุมเพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน และขอนัด
ประธานสภา อบต.ปอ
การประชุมภาคบ่าย เวลา 13.30 นาฬิกา
เวลา 12.00 – 13.30 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น.

:

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตรวจนับองค์ประชุม ครบองค์ประชุม
เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป
5.2การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (รายละเอียดแนบท้าย )

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับการเสนอญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตาบลปอ ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ชี้แจง
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

ด้วยคณะผู้บริหารมีความจาเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เครื่องทาน้าเย็น ไว้ใช้บริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลปอ สาหรับรายละเอียด ขอมอบหมายให้หัวหน้า
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นผู้ชี้แจง

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เนื่องด้วยองค์การบริหารสวนตาบลปอ มีประชาชนมาติดต่อขอรับการบริการจากองค์การ
หัวหน้าสานักปลัด
บริหารส่วนตาบลปอ เช่นงานร้องทุกข์ต่างๆ งานจัดเก็บรายได้ งานพัฒนาชุมชน และสังคม
สงเคราะห์ การขออนุญาตก่อสร้าง จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาเครื่องทาน้าเย็น เพื่อให้บริการ
กับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลปอ โดยขออนุมัติตั้งจ่าย

๘

เป็ น รายการใหม่ ใ นหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ร ายการ/จั ด หาเครื่ อ งท าน้ าเย็ น พร้ อ มที่ ก ด 2 หั ว
(แบบยกถังน้าขนาด 20 ลิตร ใส่บนตัวเครื่อง )จานวน 3 เครื่อง จานวน เงิน 30,000 บาท
โดยโอนลดงบประมาณแผนงานการเกษตร หมวดค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ จานวน 30,000 บาท มาตั้งจ่ายในรายการที่ขออนุมัติโอนดังกล่าวโดยเครื่อง
ทาน้าเย็นที่จะจัดหาดังกล่าว จะนาไปตั้งบริการประชาชน ณ กองคลัง 1จุด, กองช่าง 1 จุด
และอีก 1 จุดที่เหลือ กาลังพิจารณาตั้งในสถานที่เหมาะสมที่ประชาชนสามารถมากดน้าดื่มได้
โดยสะดวก ทั้งนี้การขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27
จึ งขอน าเรี ย นชี้ แจงให้ ส ภาองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลปอ ได้รั บทราบและพิจ ารณาต่อไป
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณ หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นาเรียนชี้แจง ขอเรียนเชิญ
ประธานสภา อบต.ปอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้อภิปรายสอบถาม หากไม่มีผู้ใดจะอภิปราย
ผมจะขอให้ลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้ตรวจนับองค์ประชุม ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่
นายประเวศ ปงรังษี
:
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในลาดับต่อไป เป็นการลงมติ ในญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ประธานสภา อบต.ปอ
พ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการจัดหาเครื่องทาน้าเย็น
พร้อมที่กดน้า 2 หัว (แบบยกถังน้าขนาด 20 ลิตร ใส่บนตัวเครื่อง) จานวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 30,000 บาท ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ลงมติว่าจะ
อนุมัติตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: อนุมัติ จานวน 21 เสียง
5.3 การขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ( ครั้งที่ 5)

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับการเสนอญัตติ จากนายกองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตาบลปอ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ( ครั้งที่ 5) ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจง
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียด

๙

จ.ส.อ.ไพรสัณฑ์ ยาละ :
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชน ใน
ท้องถิ่น เพิ่ม เติ ม และเป็ นปั ญหา/ความต้อ งการที่มิไ ด้บ รรจุอยู่ ในแผนงาน/โครงการของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้ทันเวลา จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25612564) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5 ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ ๔(โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) และข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทารางแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓)ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้
ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีระยะเวลาในการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ไม่ให้ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการ
นาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป
โดยมีรายละเอียดโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน ดังนี้
1.โครงการติดตั้งระบบกรองน้าเพื่ออุปโภค-บริโภคที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
2.โครงการปรับปรุงห้องน้า ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
3.โครงการปรับปรุงห้องน้าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลปอ
4.โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะเพื่อบริหารประชาชน
5.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร
รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่แนบท้าย จึงขอนาเรียนชี้แจงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบและพิจารณา

นายประเวศ ปงรังษี
:
เลขานุการสภา อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอเรียนชี้แจงเพิม่ เติม ในญัตติดังกล่าว ด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีระบบน้าประปาที่ใช้ภายในสานักงาน เป็นระบบประปา
ภูเขาและไม่ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้าแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนและมีฝนตกหนัก จึงทา
ให้ น้ าประปาภูเขาดังกล่าวขุ่น และมีตะกอน ไม่ส ามารถใช้ในการอุปโภค ได้ประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ปัจจุบันมีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ รวมถึงมีผู้หลั ก

๑๐

ผู้ใหญ่เข้ามาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เช่น คณะของท่านรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ( พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ) พร้อมคณะผู้บริหาร
กระทรวงยุติธรรมมาตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในห้วงเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา
หรือคณะเจ้าหน้าที่จากสานักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายออกมานิเทศงาน ตรวจติดตามงาน
และล่าสุดได้มีคณะของอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นกรรมการประกวดรางวัล
พระปกเกล้า ที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ส่งเข้าประกวดรางวัลด้านความโปร่งใสและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในห้วงเดือนสิงหาคมที่ผ่ านมา ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องจัดทา
ระบบกรองน้าประปาภูเขาดังกล่าว อีกทั้งการปรับปรุงห้องน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ เพื่อให้การบริการและรองรับ ประชาชนผู้มารับบริการ ตลอดจนคณะผู้ตรวจเยี่ยม
นิเทศงาน ตลอดจนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ รวมถึงพนักงาน
และลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน จะได้มีน้าสะอาด ไว้ใช้ มีสุขลักษณะที่ดีต่อไป จึงขอนาเรียนชี้แจง
เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ อภิปรายแสดงความคิดเห็น เรียนเชิญ
ประธานสภา อบต.ปอ
ครับ
นายวิชัย แสงงาม :
ขอเรียนสอบถาม โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ เพื่อบริการประชาชน ไม่ทราบว่าจะ
สมาชิกสภา อบต.ปอ หมู่ 2 สร้างทีใ่ ด เพราะสถานที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ปัจจุบันมีความคับแคบอยู่แล้ว
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ เป็นโครงการที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวใน
หัวหน้าสานักปลัด
พื้นที่ตาบลปอ จึงจาเป็นต้องก่อสร้างห้องน้าในที่สาธารณะในพื้นที่ตาบลปอ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งมิใช่ก่อสร้างในที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ แต่อย่างใด
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ให้สภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.ปอ
ส่วนตาบลปอ ได้ลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจ
นับองค์ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่
นายประเวศ ปงรังษี
:
เลขานุการสภา อบต.ปอ

ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในลาดับ ต่อไป เป็นการลงมติ ในญัตติ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.
ประธานสภา อบต.ปอ
2561-2564 ) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ( ครั้งที่ 5) ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เสนอหรือไม่
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ จานวน 22 เสียง

๑๑

ระเบียบวาระที่ 6
: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เสนอเรื่องในวาระนี้
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอเรียนเชิญ ครับ
นายกแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ คณะผู้บริหาร มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบดังนี้
1.ขอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่มีความประสงค์สั่งซื้อเสื้อหม้อฮ่อม เพื่อ
สวมใส่ในงานพิธีเปิดงานเทศกาลส้มโอและของดีอาเภอเวียงแก่น ประจาปี 2561 ซึ่งพิธีเปิด
ในวันที่ 2 กันยายน 2561 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นทีมงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ สั่งจองเสื้อได้ที่ธุรการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
2. กาหนดพิธีรับมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย( มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใน
พระราชูปถัมภ์) รายนายชูเกียรติ แซ่มัว ราษฎรบ้านเจดีย์ทอง หมู่ 3 ตาบลปอ ซึ่งได้รับ
ความเสียหายจากอัคคีภัยเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยอาเภอเวียงแก่น แจ้งพิธี
รับมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
3. เรื่องการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะลาน้างาวล้ นตลิ่ง กัดเซาะพื้นที่การเกษตร
เสียหาย ซึ่งประชาชนผู้ประสบภัยและผู้นาชุมชนแจ้งเสนอให้มีการขุดลอกลาน้างาวที่ตื้นเขิน
หรือการขุดลอกลาห้วยต่างๆ นั้น ขอเรียนชี้แจงว่าองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะดาเนินการ
ใช้ ง บประมาณขุ ด ลอกล าน้ างาว หรื อ ล าห้ ว ยต่ า งๆนั้ น ต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะประโยชน์ พ.ศ.2547 โดยต้อง
จัดทาเป็นโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนดาเนินการขุดลอก จึงขอ
แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอแจ้งเรื่องตลิ่งลาน้าห้วยหานในช่วงฤดูฝนนี้
สมาชิกสภา อบต.ปอ หมู่ 9 มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วม และเสียหาย พร้อมนี้มีเหตุดินถล่ม ใกล้ถนนคอนกรีตภายใน
บ้านห้วยหาน จึงขอนาเรียน แจ้งให้งานป้องกันได้ออกสารวจความเสียหาย และช่วยเหลือ
ด้วยครับ
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอแจ้งการมอบหมายให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นผู้รับผิดชอบ การ
ประธานสภา อบต.ปอ
ประสานงานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารบริหารส่วนตาบลปอ ในเขตพื้นที่สายล่าง
ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในพื้นที่สายบน ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการประสานงาน สมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในนาม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เมื่อได้รับแจ้งให้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนด ก็ขอความ
ร่ ว มมื อ จากสมาชิ ก เข้ า ร่ ว มโดยพร้ อ มเพรี ย งกั น เพื่ อ แสดงความสามั ค คี เป็ น หมู่ ค ณะ
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่ว มการประชุมสภาองค์ การบริห ารส่ วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ ครั้ง ที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ในครั้งนี้ ขอปิดการประชุม

๑๒

ปิดประชุมเวลา 15.00น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายประเวศ ปงรังษี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
- ตรวจถูกต้องแล้ว(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคาปัน แสงงาม)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๓
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิชัย อุสาใจ)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๒
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางมริวรรณ์ ถาวงศ์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๕
ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมในวันที่ .......................................................
(ลงชื่อ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท )
ตาแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

