๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยสามัญ ที่3(ครั้งที่ 1 )ประจาปีพ.ศ. ๒๕61
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เริ่มประชุมเวลา
๐๙.๓๐ นาฬิกา
ผู้เข้าประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายคาจันทร์ ธิวงศ์
2 นายคา
วงศ์ผา
๓ นายวุฒิชัย
อุสาใจ
๔ นายวิชัย
แสงงาม
๕ นายคาปัน
แสงงาม
๖ นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
๗ นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง
๘ นางมริวรรณ์ ถาวงศ์
๙ นายเกียรติกุล พิชัย
๑๐ นางหมาย
แสงงาม
๑๑ นายสมชาย
วงศ์นภาไพศาล
๑๒ นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
๑๓ นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
๑๔ นายชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
15 นายยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
16 นายมนตรี
ยอดมณีบรรพต
17 นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
18 นายสมชาย
แซ่ย่าง
19 นายกิตติ
ครรลองหรรษา
20 นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
21 นายอภิสิทธิ์
รายเรียงศรีอรัญ
22 นายชาย
แซ่ซ้ง
23 นายชาญชัย ย่างวรกุล
24 นายสุพจน์
เลาหะพงษ์สว่าง

ตาแหน่ง
ส.อบต.ม.๑
ส.อบต.ม.๑
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๓
ส.อบต.ม.๔
ส.อบต.ม.๔
ส.อบต.ม.๕
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.๗
ส.อบต.ม.๗
ส.อบต.ม.๘
ส.อบต.ม.๙
ส.อบต.ม.๑๑
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๓
ส.อบต.ม.๑๓
ส.อบต.ม.๑๔
ส.อบต.ม.๑๔
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๖

ลงชื่อเข้าประชุม
คาจันทร์ ธิวงศ์
คา
วงศ์ผา
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
คาปัน
แสงงาม
สิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
อภิรักษ์
แซ่ฟุ้ง
มริวรรณ์ ถาวงศ์
เกียรติกุล พิชัย
หมาย
แสงงาม
สมชาย วงศ์นภาไพศาล
นรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
พงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
ชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
ยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
มนตรี
ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
สมชาย แซ่ย่าง
กิตติ
ครรลองหรรษา
มนัญชญา ผาบรรพตกุล
อภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
ชาย
แซ่ซ้ง
ชาญชัย
ย่างวรกุล
สุพจน์
เล่าพงษ์สวัสดิ์

๒

ที่
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓1

ชื่อ-สกุล
นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวนั
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
นายธิติพงศ์
กวินดารกา
นายสิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
นายสมชาติ
คงแก้ว
นายเลาจัว
แซ่ว้า

ตาแหน่ง
ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑๗
ส.อบต.ม.๑๘
ส.อบต.ม.๑๘
ส.อบต.ม.๑๙
ส.อบต.ม.๒๐
ส.อบต.ม.๒๐

ลงชื่อเข้าประชุม
ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
ชัยสิทธิ์
เจนพบชีวัน
พจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ธิติพงศ์
กวินดารกา
สิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
สมชาติ
คงแก้ว
เลาจัว
แซ่ว้า

ผู้ไม่มาประชุม
-

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
๑ นายแสน
ลือชา
นายก อบต.ปอ
๒ นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล รองนายก อบต.ปอ
๓ นายธนวัฒน์
อุสาใจ
รองนายก อบต.ปอ
๔ นายศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล เลขานุการนายก อบต.ปอ
5 นายประเวศ
ปงรังษี
ปลัดอบต.ปอ
6 นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
หัวหน้าสานักปลัด
7 นางวิลาวัลย์
โนระ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
8 นางมนธิชา
ลือชา
นักจัดการงานทั่วไป
9 นายเสรี
หมั่นพัฒนาการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
10 นายวราวุธ
อุสาใจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
11 นายศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓1 คน
-ผู้มาประชุม 31 คน ผู้ขาดประชุม - คน
-ผู้เข้าร่วมประชุม11 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน
เริ่มประชุมเวลา :

ลงชื่อเข้าประชุม
แสน
ลือชา
สมจิต
สิริพุทธาสกุล
ธนวัฒน์
อุสาใจ
ศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
ประเวศ
ปงรังษี
กรรณิการ์ ชัยวงศ์
วิลาวัลย์
โนระ
มนธิชา
ลือชา
เสรี
หมั่นพัฒนาการ
วราวุธ
อุสาใจ
ศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล

หมายเหตุ

๐๙.๓๐ นาฬิกา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นับองค์ ประชุมตามระเบียบ มีผู้มาประชุม
จ านวน 31 คน ครบองค์ป ระชุ ม จากนั้ นได้ เรี ย นเชิ ญนายวิ ชัย แสงงาม สมาชิ กสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 2 ตาบลปอ ซึ่งเป็นผู้อายุมากที่สุด ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน เพื่อเป็นศิริมงคล

๓

นายประเวศ ปงรังษี:
เลขานุการสภา ฯ

เนื่องจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ (นายเอกภพ จตุโชคอุดม ) ได้ลาออก
จากตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 9 ตาบลปอและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ( นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท )ได้ลาออกจากตาแหน่ง รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จึงทาให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ไม่มีผู้ที่ทาหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดังนั้นเพื่อให้การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 26 จึงขอเรียนเชิญ
ท่านวิชัย แสงงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 2 ตาบลปอ ซึ่งมีอายุมาก
ที่สุด ขึ้นมาทาหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดาเนินการให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ เลือกกันเอง เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ โดยให้เสนอชื่อและลงคะแนน
ด้วยวิธียกมือ ขอเรียนเชิญ

นายวิชัย แสงงาม :
ประธานที่ประชุมชั่วคราว

เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในลาดับต่อไป
เป็นการให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เลือกกันเอง เพื่อทาหน้าที่ประธาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ได้เสนอครับ

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอนายคาจันทร์ ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 1 ตาบลปอ
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9
เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ครับ
นายวิชัย แสงงาม :
ประธานที่ประชุมชั่วคราว

ขอผู้รับรอง จานวน 2 คน

นายวุฒิชัย อุสาใจ :
ส.อบต.ปอ ม.2

ขอรับรอง

นายเกียรติกุล พิชัย:
ส.อบต.ปอ ม.6

ขอรับรอง

นายวิชัย แสงงาม :
ประธานที่ประชุมชั่วคราว

ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะได้ขอให้สมาชิกสภาองค์
การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้นายคาจันทร์ ธิวงศ์ เป็นประธาน
การประชุมในครั้งนี้ ตามที่ท่านชิงชัย ยอดมณีบรรพต เสนอหรือไม่ ขอให้เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี:
เลขานุการสภา ฯ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายวิชัย แสงงาม :
ประธานที่ประชุมชั่วคราว

ขอเรี ย นเชิ ญ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ได้ ล งมติ ว่ า จะเห็ น ชอบให้ ท่ า น
คาจันทร์ ธิวงศ์ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ได้โปรดยกมือ

๔

มติที่ประชุม :

เห็นชอบ จานวน 31 เสียง

นายวิชัย แสงงาม :
ประธานที่ประชุมชั่วคราว

เป็ นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลปอ ได้ ลงมติให้ท่านคาจันทร์ ธิวงศ์เป็น
ประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ

นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
ประธานการประชุม

เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกให้มาทาหน้าที่ประธานการประชุมในครั้งนี้ ขอนาเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจาปี
2561

ระเบียบวาระที่ ๑
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
ประธานการประชุม

1.1เรื่องที่ประแจ้งให้ทราบ
1.แจ้งการลาออกจากตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ของนายเอกภพ
จตุโชคอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 9 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
2.แจ้งการลาออกจากตาแหน่งรองประสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ของ
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 7 มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
3.ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อประเทศราชอาณาสวาชิแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
4.ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จากเดิม
สานักตรวจสอบพิเศษภาค 8 เปลี่ยนเป็น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 8
( จังหวัดเชียงใหม่ )
5.ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขอความร่วมมือให้ผู้ขับขี่รถยนต์และ
จักรยานยนต์ ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกด้านการรับ-ส่ง
ผู้ที่มาใช้บริการและลดความคับคั่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
เป็นต้นไป โดยให้ถือปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่ งครัดโดยผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษ
ปรับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2528 ) ฉบั บที่ 6 (พ.ศ.2533 ) ฉบั บที่ 14
(พ.ศ.2543 )มีอัตราค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท

นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ

๑.๒ เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบข้อประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอเวียงแก่น
ขอแจ้งเรื่องที่ผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือนสิงหาคม 2561
ดังนี้
(1)นายอาเภอเวียงแก่น ขอขอบคุณทุกหน่ว ยงานที่ได้เข้าร่ว มกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิ ม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ว่าการอาเภอ
เวียงแก่น
(2)การจัดงานส้มโอและของดีอาเภอเวียงแก่น ประจาปี 2561 กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561 ณ สนามที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น
(3)อาเภอเวียงแก่นแจ้งการจัดตั้งศู นย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม สปป.ลาว
โดยเชิญชวนผู้ มีจิตศรัทธาที่ประสงค์บริจาคเงิน สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม สปป.ลาว อาเภอเวียงแก่น

๕

(4)การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
(5)ท้องถิ่นอาเภอเวียงแก่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรายงานข้อมูลแหล่ง
น้ าในพื้น ที่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ที่ส ามารถจะพั ฒ นาเป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ย วได้ โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เสนอแหล่งน้าบ้านปางปอ หมู่1 และหมู่บ้านผาแล หมู่ 6 ให้
อาเภอเวียงแก่นแล้ว
(6)แจ้งการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านห้วยหาน หมู่ 9 ตาบลปอ วันที่ 24 สิง หาคม 2561 และ
กาหนดวันเลือกกานันตาบลปอ วันที่ 30 สิงหาคม 2561
(7)นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรั ฐบาล ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม
2561 โดยได้มีโอกาสเสนอเรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านห้วยกุ๊ก –บ้านห้วยปอ ซึ่งอยูใ่ นเขตพื้นที่ป่าลุ่มน้า 1A ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักด์ กาญจนรัตน์ )ได้รับทราบ
แล้ว
(8) นายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลปอ ได้เข้าร่วมการอบรมจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 ณ โรงแรมอิ น ค า จั ง หวั ด เชี ย งราย และได้ มี โ อกาสร่ ว มกั บ นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอเวียงแก่น เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนใหม่
( นายประจญ ปรัชญ์ สกุล) เพื่อแสดงความยินดีและได้เสนอปัญหาโครงการก่อสร้างถนน
สายบ้านห้วยกุ๊ก-ห้วยปอ (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้รับทราบ
แล้ว
นายสมจิต สิริพุทธาสกุล :
รองนายก อบต.ปอ

ในช่วงนี้ได้เกิดฝนหนักในเขตพื้นที่ จึงขอความร่วมมือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลประชาชน หากมีภัยเกิดขึ้นขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ ด่วนเพื่อจะได้ช่วยเหลือต่อไป

มติที่ประชุม :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
ประธานการประชุม

มติที่ประชุม

:

: รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 1/ ๒๕๖1เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
แจ้งได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมที่ผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมแล้วให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
แล้ว จึงขอสอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือขอแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอให้ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 1/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
โปรดยกมือ
รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ที่1/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
จานวน 31 เสียง

๖

ระเบียบวาระที่ ๓:
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
ประธานการประชุม

กระทู้ถาม
๑.กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความ
เป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ตอบกระทู้
-ไม่มี
๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบ
ชี้แจงหรือดาเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔:
มติที่ประชุม :

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕:

เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อแทนตาแหน่งที่ว่างลง
ในการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อแทนตาแหน่งที่ว่างลง ขอเรียน
เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ

นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
ประธานการประชุม
นายประเวศ ปงรังษี:
เลขานุการสภา ฯ

ตามที่นายเอกภพ จตุโชคอุดม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ลาออกจาก
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 9 ตาบลปอ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2561 จึงมีผลให้พ้นจากตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามมาตรา
50 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 จึงต้องดาเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
แทนตาแหน่งที่ว่างลง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่ง ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอ
นั้น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและนามสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่งชื่อ เมื่อ
ตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้
วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้น
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้นาความตามข้อ 39 มาบังคับใช้อนุโลม
( การรับรองให้กระทาโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ)

๗

ข้อ 14 ในการเลื อกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่ง ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก
ข้อ15 วรรคท้าย ให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่น ที่มีการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น และเป็นผู้ดาเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นต่อนายอาเภอ(สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล) แต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายใน
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
ประธานการประชุม

ในลาดับต่อไป เป็นการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อแทนตาแหน่งที่
ว่างลง ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เสนอครับ

นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอนายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 7
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 12
เป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ครับ
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
ประธานการประชุม

ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ

นายเกียรติกุล พิชัย :
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6

ขอรับรอง

นายสมชาติ คงแก้ว :
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 20

ขอรับรอง

นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
ประธานการประชุม

ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ
หากไม่มี จะถือว่าท่านนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก ก็เป็นอันว่าท่านนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท เป็น
ผู้ได้รับการเลือก เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ทุกท่านที่ได้เลือกให้กระผมให้ดารง
สมาชิกสภา ฯหมู่ 7
ตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งให้ดีที่สุด
ขอขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 6

นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
ประธานการประชุม

:

เรื่องอื่นฯ (ถ้ามี)
6.1.รายการโครงการที่รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ปีงบประมาณ 2560 ( ที่ยังไม่รายงานการดาเนินงาน)
เรียนเชิญหัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจง

๘

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์: เรียนประธานการประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่กองทุน
หัวหน้าสานักปลัด
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้อนุมัติ
งบประมาณให้ กับหน่ว ยงาน ผู้ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนหลั กประกัน
สุ ข ภาพในระดั บ ท้ องถิ่ นหรื อพื้ นที่ อ งค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลปอ ประจ าปีง บประมาณ
2560 ขณะนี้ใกล้ถึงเดือนกันยายน 2561 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561
จึงจาเป็นต้องเร่งรัดให้หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ฯ ดาเนินการ
จั ดทารายงานผลการดาเนิ นงานตามโครงการ รายงานให้ กองทุนหลั กประกันสุ ขภาพ
ท้องถิ่น ตามระเบียบที่ กองทุน ฯกาหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) หากครบ
กาหนดระยะเวลาแล้ว หน่วยงานผู้ที่ขอรับการสนับสนุน ไม่รายงานกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ จ าเป็ น ต้ อ งท าหนั ง สื อ แจ้ ง ให้
หน่วยงานที่ไม่รายงานผลการดาเนินงาน ส่งเงินคืนให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
ปอ ตามระเบียบต่อไป
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
ประธานการประชุม

6.2.การติดตามโครงการสืบสานพระราชดาริ ประจาปี พ.ศ.2561
เรียนเชิญหัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจง

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานการประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่กรมส่งเสริม
หัวหน้าสานักปลัด
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ ด้ า นสาธารณสุ ข โดยจั ด สรรงบประมาณให้ กั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านๆละ20,000 บาทโดยองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลปอ ได้ จ่ ายเงิ นงบประมาณตามโครงการพระราชด าริ ด้า นสาธารณสุ ข ให้ กั บ
หมู่บ้านไปแล้ว จานวน 15 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้านดังนี้
1. หมู่บ้านปางปอ หมู่ 1
งบประมาณ 20,000 บาท
2. หมู่บ้านปางหัด หมู่ 2
งบประมาณ 20,000 บาท
3. หมู่บ้านดอน หมู่ 3
งบประมาณ 20,000 บาท
4. หมู่บ้านหนองเตา หมู่ 4
งบประมาณ 20,000 บาท
5. หมู่บ้านปอกลาง หมู่ 5
งบประมาณ 20,000 บาท
6. หมู่บ้านผาแล หมู่ 6
งบประมาณ 20,000 บาท
7. หมู่บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ 11 งบประมาณ 20,000 บาท
8. หมู่บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ 12 งบประมาณ 20,000 บาท
9. หมู่บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ 13 งบประมาณ 20,000 บาท
10. หมู่บ้านผาตั้ง หมู่ 14
งบประมาณ 20,000 บาท
11. หมู่บ้านศิลาแดง หมู่ 16
งบประมาณ 20,000 บาท
12. หมู่บ้านห้วยปอ หมู่ 17
งบประมาณ 20,000 บาท
13. หมู่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18
งบประมาณ 20,000 บาท
14. หมู่บ้านวันติพัฒนา หมู่ 19 งบประมาณ 20,000 บาท
15. หมู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20
งบประมาณ 20,000 บาท

๙

และยังคงค้างหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ส่งเรื่องมาขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการอีก จานวน 5 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย
1.หมู่บ้านทรายทอง หมู่ 7
2.หมู่บ้านห้วยคุ หมู่ 8
3.หมู่บ้านห้วยหาน หมู่ 9
4.หมู่บ้านอยู่สุข หมู่ 10
5.หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15
จึงขอแจ้งประสานให้สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบและประสานกับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน รีบยื่นเรื่องขอรับเงินอุดหนุนไปดาเนินการตามโครงการ สาหรับ
หมู่บ้านใดที่ได้รับงบประมาณไปแล้วนั้น ขอเร่งรั ดให้จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตาม
โครงการให้องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบด้วย
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
ประธานการประชุม

เรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอเรื่องใน
วาระนี้ ขอเชิญครับ

นายวราวุธ อุสาใจ :
ผู้ใหญ่บ้านดอน

เรียนประธานการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมการประชุม
ทุกท่าน ด้วยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้เกิดเหตุการณ์ราษฎรบ้านดอน หมู่ 3 ตาบลปอ
ได้มาท างานรั บ จ้างบริเวณริ มถนนทางขึ้น องค์การบริห ารส่ ว นต าบลปอ โดยมี พ่อหงษ์
หมื่นลาง หนึ่งในสามของผู้รับจ้างได้เกิดอาการเวียนหัวและหน้ามืดเป็นลม โดยมีนายอินถา
แสงงาม ได้ประคองผู้ป่วยและในขณะเดียวกันได้มีรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ขับ รถผ่ านมาพอดี ซึ่งนายอินถา แสงงาม ได้เรียกให้จอดเพื่อขอความช่ว ยเหลื อผู้ ป่ว ย
แต่พนั ก งานขับ รถและเจ้าหน้าที่ที่ นั่งมาด้ ว ยบอกว่าต้อ งไปเอาของลงที่อ งค์การบริห าร
ส่ว นตาบลปอ แล้ ว จะรีบกลั บมารับไปส่ งโรงพยาบาล แต่ไม่ได้ล งมารับ พอดีมีรถของพี่
น้องม้งที่มาจากลาปางกลับจากธุระที่บ้านเจดีย์ทอง มารับผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลเวียงแก่น
แต่ผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา จึงอยากตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดพนักงานขับรถ
และรถยนต์ซึ่งเป็นของราชการองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เรียกให้จอด แต่ไม่ยอมจอด
และให้ความช่วยเหลือ นาส่งโรงพยาบาล ทั้งที่เป็นพนักงานที่ทางานใกล้ชิดประชาชนและ
อีกเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษายน 2561ได้เกิดเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านของนายชูเกียรติ แซ่มัว
ซึ่งมีบ้ านตรงข้ามกับหอประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ โดยรถดั บเพลิ งของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ไม่สามารถออกมาดับเพลิงได้ จึงอยากเรียกร้องให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ได้ปรับเปลี่ยนการทางานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ให้ มีจิ ตส านึ ก ช่ ว ยเหลื อประชาชนและให้ เป็น อุทาหรณ์ อย่า ให้ เกิ ดเหตุการณ์เช่ นนี้อี ก
จึงขอฝากให้ผู้บริหารช่วยดาเนินการด้วย

นายคาปัน แสงงาม:
ส.อบต.ม.3

เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ กระผมได้ไปเคารพศพของพ่อหงษ์ หมื่นลาง
ผู้วายชนม์ที่บ้านดอน ทราบข่าวว่าทางนายอินถา แสงงาม ได้เรียกให้รถองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ(รถสีขาว) ช่วยเหลือ แต่ไม่ช่วยเหลือ เสียใจเป็นอย่างมาก อยากให้ผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้กาชับการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีจิตสานึก ช่วยเหลือประชาชน
และเป็นอุทาหรณ์ อย่าให้เกิดขึ้นอีก

๑๐

นายเกียรติกุล พิชัย :
ส.อบต.ม.6

ได้ทราบข่าวในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยอมรับว่าไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง ควรที่จะช่วยเหลือ
ผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ผมขอเสนอว่าพวกเราควรจะไปเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้เสียชีวิต และ
ขอรับบริจาคเงินจากพวกเราเพื่อช่วยเหลือต่อไป

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับการทางานของพนักงาน ในองค์การบริหาร
ส.อบต.ม.9
ส่วนตาบลปอ ให้ทางานอย่างเต็มที่ ไม่ควรใส่เกียร์ว่าง ทาให้กระทบภาพลักษณ์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ
นายวุฒิชัย อุสาใจ :
ส.อบต.ม.2

สาหรับเรื่องอัคคีภัยที่เกิดขึ้น ขอเสนอให้องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เตรียมความพร้อม
ตลอดเวลา โดยขอให้มีพลขับ 2 คนอยู่เวรยามเฝ้าระวังเหตุการณ์

นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอเสริมเรื่องการเกิดอัคคีภัย ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ่อยครั้ง ต้องการให้มีการเฝ้า
ส.อบต.ม.12
ระวังเผชิญเหตุการณ์ สามารถขึ้นไปดับเพลิงได้ตลอดเวลา เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
ประธานการประชุม

เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจง

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

เรียนประธานการประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ก่อนอื่นข้าพเจ้าต้อง
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพ่อหงษ์ หมื่นลาง ที่สูญเสียผู้นาครอบครัวไปในครั้งนี้
โดยในวัน ดังกล่ าวข้าพเจ้า ได้เดินทางไปรับการฝึ กอบรมการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2562 ที่จังหวัดเชียงรายจัดขึ้น ณ โรงแรมอินคา จังหวัดเชียงราย โดยได้รับ
โทรศัพท์รายงานจากนายอินถา แสงงาม ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังและขอทราบว่าพนักงาน
ขับรถTOYOTA VIGO เป็นใคร ทาไมไม่จอดรถ ช่วยเหลือผู้ป่วยและมีความเสียใจอย่าง
มากในเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้ าได้โ ทรสอบถามกับหั ว หน้ าส านักปลั ด เพื่อ สอบถาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทราบว่าพนักงานขับรถคือนายเกรียงไกร วรรณพรม และมีนางสาว
นงค์คราญ ยาวิเลิง พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้นั่งมาด้วย โดยเบื้องต้นทราบว่าพนักงานจ้าง
ทั้งสองคนไปรับวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม เพื่อมาใช้งาน ที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ โดย
จะด าเนิ น การสอบสวนข้ อ เท็ จ จริง ว่ า เหตุ ใดจึ ง ไม่ ล งรถมาช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ย ทั้ ง ๆที่ เ ป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติงานอยู่ใกล้ชิดประชาชน ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
มีนโยบายในการให้พนักงานส่ว นตาบล และพนักงานจ้างในสั งกัด ได้มีจิตสานึก ในการ
ช่วยเหลือประชาชน บาบัดทุกข์ บารุงสุข ให้กับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ก็ได้อบรมให้ความรู้ การดูแลรักษา ผู้ป่วยฉุกเฉินให้กับพนักงาน ในสังกัดอยู่แล้ว
โดยขอมอบให้ ปลั ดองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลปอ และหั ว หน้ าส่ ว นราชการที่เ กี่ยวข้อ ง
ได้สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป

นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา ฯ

ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย ซึ่งในวันดังกล่าว ข้าพเจ้าได้เข้ารับการ
อบรม พร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่จังหวัดเชียงรายและได้รับรายงาน
เหตุการณ์ จากหัวหน้าสานักปลัดแล้ว ทั้งนี้จะได้สอบสวนข้อเท็จจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สั่งการต่อไปครับ
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นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : ตามที่ได้มีการอภิปราย ถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้น
หัวหน้าสานักปลัด
เช่น อัคคีภัยนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีพนักงานขับรถที่สามารถขับ
รถยนต์ ดั บ เพลิ ง จ านวน 3 คน และยั ง ต้ อ งไปปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ป ระจ ารถยนต์
ส่วนกลางคันอื่นๆตามที่มีผู้บังคับบัญชามอบหมายอีก จึงขอเสนอให้พนักงานขับรถดังกล่าว
ได้ อ ยู่ เ วรยาม เผชิ ญ เหตุ พ ร้ อ มกั บ เวรยามปกติ และมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนล่ ว งเวลา
ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ จะเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้พิจารณาต่อไป
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอเรียนหารือ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อมอบของที่ระลึก ให้กับประธานสภาองค์การ
ส.อบต.ม.7
บริหารส่วนตาบลปอ ที่ลาออกจากตาแหน่ง เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และในฐานะ
เพื่อนร่วมงาน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยกันมา และสร้างความรู้สึกดีต่อกัน โดยในที่ประชุมได้
อภิปรายแสดงความคิดเห็น และได้กาหนดให้มีการจัดงานเลี้ยงดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 10
สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น.
นางวิลาวัลย์ โนระ :
หัวหน้าฝ่ายการเงิน ฯ

ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ที่ได้เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อยื่นญัตติ
ขอกันเงิน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ข้อ 59 ที่กาหนดว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงิน นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงาน
ขออนุ มัติ กัน เงิน ต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิ นระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีโครงการที่
เป็นรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ –ประชาภักดี หมู่ 1
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปอกลาง หมู่ 5
3.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หมู่ 7
4.โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเจดีย์ทอง
5.โครงการถนนลาดยางแอลฟัสก์ติกทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

1.ในกรณีการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ได้เสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน แล้วว่าหากมีฝนตกหนัก ขอให้ทางผู้นาหมู่บ้าน ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ให้ระมัดระวังอันตราย และสารวจความเสียหาย ของไร่นาพืชสวน
ของตนพร้อมทั้งสรุปรายงาน มายังองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หรือที่ว่าการอาเภอ
เวียงแก่น ตามสถานการณ์โดยเร่งด่วน
2.การเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ตาบลปอ เนื่องด้วยประชาชนในพื้นที่ตาบลปอ
ยั ง ขาดความรู้ ความเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ต น ให้ ป ลอดภั ย จากโรคไข้ เ ลื อ ดออก จึ ง ขอ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ท างหมู่ บ้ า น ติ ด ต่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ จากกองทุ น
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตาบลปอ เพื่อดาเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนต่อไป

:
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3. ขอมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ผู้ เสียสละ
ปฏิบัติห น้าที่ เพื่อบาบัดทุกข์บารุงสุขให้กับประชาชน โดยได้มีการพิจารณาจากคุณวุฒิ
วัยวุฒิ ตลอดจนอายุราชการ ทั้งนี้เพื่อมอบเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูลสืบไป จานวน
11 ท่าน
นายคาจันทร์ ธิวงศ์ :
ประธานการประชุม

ในวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ นี้ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านใดจะเสนออีก
หรือไม่ หากไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น และข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ สมัยสามัญที่ 3 ปีพ.ศ.๒๕๖1 (ครั้งที่1)ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ในครั้งนี้
ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม

๑๖.๒๐ นาฬิกา
(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
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุม
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
(ลงชื่อ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท )
ตาแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

