๑

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ผูเขาประชุม
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

ชื่อ-สกุล
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท
นายคํา
วงศผา
นายคําจันทร ธิวงศ
นายวุฒิชัย
อุสาใจ
นายวิชัย
แสงงาม
นายคําปน
แสงงาม
นายสิทธิพงษ แซฟุง
นายอภิรักษ แซฟุง
นางมริวรรณ ถาวงศ
นายเกียรติกุล พิชัย
นางหมาย
แสงงาม
นายสมชาย วงศนภาไพศาล
นายพงษศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต
นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ
นายสมชาย แซยาง
นายกิตติ ครรลองหรรษา
นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
นายอภิสิทธิ์
รายเรียงศรีอรัญ
นายชาญชัย
ยางวรกูล
นายชาย
แซซง
นายสุพจน
เลาพงศสวัสดิ์
นายปราโมทย ขวัญชัยประทาน
นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวนั
นายพจนปรีชา แซยาง
นายธิติพงศ
กวินดารกา

ตําแหนง
ประธานสภา ฯ
ส.อบต หมูที่ 1
ส.อบต หมูที่ 1
ส.อบต หมูที่ 2
ส.อบต หมูที่ 2
ส.อบต หมูที่ 3
ส.อบต หมูที่ 4
ส.อบต หมูที่ 4
ส.อบต หมูที่ 5
ส.อบต หมูที่ 6
ส.อบต หมูที่ 6
ส.อบต หมูที่ 7
ส.อบต หมูที่ 8
ส.อบต หมูที่ 9
ส.อบต หมูที่ 11
ส.อบต หมูที่ 12
ส.อบต หมูที่ 12
ส.อบต หมูที่ 13
ส.อบต หมูที่ 13
ส.อบต หมูที่ 14
ส.อบต หมูที่ 14
ส.อบต หมูที่ 15
ส.อบต หมูที่ 15
ส.อบต หมูที่ 16
ส.อบต หมูที่ 16
ส.อบต หมูที่ 17
ส.อบต หมูที่ 18
ส.อบต หมูที่ 18

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

หมายเหตุ

๒

29 นายสิริเชษฐ รัตนแสงมณี
30 นายสมชาติ คงแกว
ผูไมมาประชุม
1.นายเลาจัว แซวา

ส.อบต. หมูที่ 19
ส.อบต. หมูที่ 20

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 20 ลากิจ

ผูเขารวมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายแสน
ลือชา
2 นายธนวัฒน
อุสาใจ
3 นายศัตราวุธ
นภาวงศสกุล
4 นายประเวศ
ปงรังษี
5 นางสาวกรรณิการ ชัยวงศ
6 นางสาวณัฐรินีย เขียวสิทธิ์
7 นายกิตติพงษ
อยูลึ

ตําแหนง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
ปลัด อบต.ปอ
หัวหนาสํานักปลัด
เจาพนักงานธุรการ
ผูใหญบาน หมู 10

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓1 คน
-ผูมาประชุม
30 คน ผูลาประชุม
-ผูเขารวมประชุม 7 คน รวมทั้งสิ้น
เริ่มประชุมเวลา

สิริเชษฐ รัตนแสงมณี
สมชาติ คงแกว

ลงชื่อเขาประชุม
แสน
ลือชา
ธนวัฒน
อุสาใจ
ศัตราวุธ
นภาวงศสกุล
ประเวศ
ปงรังษี
กรรณิการ ชัยวงศ
ณัฐรินีย
เขียวสิทธิ์
กิตติพงษ อยูลึ

หมายเหตุ

1 คน
37 คน

๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดนับองคประชุมแลวครบองคประชุม
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต
ไหวพระเพื่อความเปนสิริมงคล

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2561
ประธานสภา อบต.ปอ
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา ไดดําเนินการนับองคประชุมแลว
ดังนี้ สมาชิกสภาองคการบริหารสว นตํ าบลปอ มีทั้งหมด ๓1 คน มาประชุม 30 คน
ลาประชุม 1 คน องคประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือวาครบองคประชุม จึงขอนําเขา
สูวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
: เรื่องประธานแจงใหทราบ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ มีเรื่องแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ประธานสภา ฯ
ไดรับทราบดังนี้
1.1 แจงการยกเลิกกิจกรรมการมอบพวงหรีดงานศพ เนื่องจากงบประมาณมีไมเพียงพอ
1.2 ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เขารวมงานวันคลายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพอแหงชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอําเภอเวียงแกน

๓

1.3 แจงการจัดงาน ประเพณีปใหมมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดจัดขึ้น
ในวัน ที่ 10 – 11 มกราคม 2562 ณ บานหว ยคุ ซึ่งจะได นําเรีย นกั บ นายกองคการ
บริหารสวนตําบลปอ เพื่อจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมการจัดงานอีกครั้งหนึ่ง
1.4 แจ ง การฝ ก อบรมสั ม มนา เรื่ อง พลั ง อบต. พลั ง แห ง การขั บ เคลื่ อ นประเทศ
สูความมั่นคงและยั่งยืน ที่สมาคมองคการบริหารสวนตําบลประเทศไทยจัดขึ้น เมื่อวันที่
15 – 17 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ โรงแรมโลตั ส ปางสวนแก ว อํ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม
จั ง หวั ด เชี ย งใหม โดยมี ส มาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ เข า ร ว มการอบรม
ประกอบดวย
- ทานคําปน แสงงาม
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
- ทานมริวรรณ ถาวงศ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 5
- ทานหมาย แสงงาม
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 6
- ทานศัตราวุธ นภาวงศสกุล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ
เขารวมฝกอบรมสัมมนาดังกลาว ซึ่งจะไดใหผูเขารับการฝกอบรมสัมมนา ไดนําเรียนถึง
สาระการฝกอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนใหกับสมาชิกรับทราบในลําดับตอไป
ผูบริหารทองถิ่นมีเรื่องแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
นายธนวัฒน อุสาใจ :
รองนายก.อบต.ปอ

เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ มีภารกิจเรงดวนที่ตองเขารวมกิจกรรมและ
รับเกียรติบัตรขอบคุณ กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ “วันสามเณรเชียงราย
สัมพันธ” ครั้งที่ 16 ที่โรงเรียนเวียงแกนวิทยา รวมกับกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และคณะสงฆอําเภอเวียงแกน จัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม
2561 ณ ที่วาการอําเภอเวียงแกน ซึ่งหากนายกองคการบริหารสวนตําบลปอเสร็จสิ้น
ภารกิจ จะไดเดินทางเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ในครั้งนี้ดวย
โดยขาพเจามีเรื่องที่แจงใหทราบ ดังนี้
1. แจงงานมหากรรมดอกไมอาเซียนเชียงราย 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 25 ธันวาคม
2561 – 13 มกราคม 2562 ณ สวนไมงามริมน้ํากก (ศูนยราชการฝงหมิ่น) จังหวัด
เชียงราย
2. แจงเรื่องสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ไดมามอบอุปกรณ
ความปลอดภัยทางถนน ใหกับโรงเรียนบรรพตวิทยาและโรงเรียนบานหวยคุ เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2561

นายศัตราวุธ นภาวงศสกุล ขอแจงสาระสําคัญจากการที่ไดรับการฝกอบรมสัมมนา เรื่อง พลัง อบต. พลังแหง
เลขานุการนายก อบต.ปอ การขับเคลื่อนประเทศ สูความมั่งคั่งและยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2561
ที่จังหวัดเชียงใหม มีดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีผลใหรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ตองแถลงนโยบายและ
เสนองบประมาณรายจายประจําป ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ซึ่งหมายความรวมถึง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะจัดทําแผนงานโครงการตองใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
20 ปดวย

๔

2. การเลือกตั้งของผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น คาดวาจะดําเนินการเลือกตั้งภายหลัง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และจะมีการเลือกตั้งในระดับองคการบริหาร
สวนจังหวัดกอน ตามมาดวยการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร สําหรับการเลือกตั้งในระดับเทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
คงเปนลําดับสุดทาย
3. ผูเขารวมการฝกอบรมสัมมนา มีขอเสนอใหเพิ่มคาตอบแทนของผูบริหาร และสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเพิ่มขึ้นดวย
มติที่ประชุม

:

ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ
: เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 4 ประจําป ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2561

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
ประธานสภา อบต.ปอ
ประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ทุกทานไดรับไปมีผูใดประสงค
จะแกไขขอความหรือเพิ่มเติมหรือไม หากไมมีผมจะขอใหที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕๖1
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓:

:

รับรอง 30 เสียง
กระทูถาม

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ๑. กระทูถามทั่วไป (ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถิ่นโดยมีขอความ
ประธานสภาอบต.ปอ
เปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ขอ ๙๒)มีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอ ยื่นกระทูถามเปนหนังสือ โดยขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ตอบกระทู
-ไมมี
๒. กระทูถามดวน (ตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น หรื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามจํ า เป น รี บ ด ว นเพราะเป น ภั ย สาธารณะหรื อ
กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีล ธรรมอั นดีของประชาชนอยางรายแรง
ซึ่ง ผูบริหารจะตองรีบชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันที ขอ ๙๓)
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔:
มติที่ประชุม :

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี

๕

ระเบียบวาระที่ ๕:

เรื่องที่เสนอใหมและเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ปอ จํานวน 2 คน

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนเชิญหัวหนาสํานักงานปลัด อบต. ไดนําเรียนชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ
ประธานสภา อบต.ปอ
นางสาวกรรณิการ ชัยวงศ : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ดวยไดมีประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น หรือพื้นที่
พ.ศ. 2561 ประกาศใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป ซึ่งเปนผลให
มีการยกเลิกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 จึงทําใหกรรมการ
กองทุน อนุกรรมการ และคณะทํางาน ตามประกาศ ป พ.ศ. 2557 อยูในตําแหนงตอไป
ไดไมเกินเกาสิบวัน นับจากวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ (วันที่ 30 ธันวาคม 2561) และให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ ตามขอ 12
โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย
(1) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนประธานกรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น จํานวนสองคน
เปนกรรมการ
(3) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนกรรมการ
ที่สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย จํานวนสองคน
(4) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข
เปนกรรมการ
ในทองถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จํานวนไมเกินสองคน
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในทองถิ่น
เปนกรรมการ
ที่คัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน
(6) ผูแทนหมูบานหรือชุมชนที่ประชาชนในหมูบาน
เปนกรรมการ
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไมเกินหาคน
(7) ผูแทนของศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
เปนกรรมการ
หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนอิสระ ที่อยูในทองถิ่นนั้น (ถามี)
(8) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนกรรมการและเลขานุการ
(9) ผูอํานวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุข
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
และสิ่งแวดลอมหรือสวนสาธารณสุขหรือ
ที่เรียกชื่ออื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือเจาหนาที่อื่นที่ผูบริหารสูงสุดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย
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(10) หัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาที่
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ของหนวยงานคลังที่ผูบริหารสูงสุด
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มอบหมาย
ใหสาธารณสุขอําเภอ หัวหนาหนวยบริการประจําที่จัดบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่และทองถิ่นอําเภอเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
การคั ด เลือ กกรรมการตาม (4) (5) และ (6) ให เปน ไปตามหลักเกณฑ ที่
สํานักงานกําหนด ใหกรรมการตาม (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) ประชุม
คัดเลือกกรรมการตาม (2) จํานวนสองคน จากผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น
เมื่อไดกรรมการที่มาจากการคัดเลือก ใหผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น เป น ผูอ อกคํา สั่งแตง ตั้งเป น คณะกรรมการกองทุน และแจง ใหสํา นักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ทราบตอไป
ซึ่งกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในสัดสวนของสมาชิกสภาองคการ
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 ที่ไดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ ลําดับตอไป เปนการเลือก
ประธานสภา อบต.ปอ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ เพื่อทําหนาที่เปนคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ปอ จํานวน 2 คน ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ไดเสนอ
นายวิชัย แสงงาม
ส.อบต. หมู 2

: ขอเสนอ นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต ส.อบต. หมู 9 เปนกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอผูรับรอง
ประธานสภา อบต.ปอ
นายวุฒิชัย อุสาใจ
ส.อบต. หมู 2

: ขอรับรอง

นายปราโมทย ขวัญชัยประทาน: ขอรับรอง
ส.อบต. หมู 16
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอ นายคําปน แสงงาม ส.อบต. หมู 9 เปนกรรมการกองทุนหลักประกัน
ส.อบต. หมู 9
สุขภาพ

๗

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

: ขอรับรอง

นายชาย แซซง
ส.อบต. หมู 15

: ขอรับรอง

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: มีสมาชิกทานใด จะเสนออีกหรือไม หากไมมีก็ถือวาผูที่ถูกเสนอชื่อทั้งสองทาน
ประธานสภา อบต.ปอ
ไดรับการคัดเลือก ซึ่งก็เปนอันวา สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดมีมติเห็นชอบ
ใหนายชิงชัย ยอดมณีบรรพต และนายคําปน แสงงาม เปนกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ปอ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอทั้งสองทานดวย เนื่องดวยในขณะนี้นายกองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ยั ง ไม ไ ด เ ดิ น ทางมาเข า ร ว มประชุ ม สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ เนื่ อ งจาก
ติดภารกิจที่อําเภอเวียงแกนอยู จึงไดปรึกษากับเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอ โดยขอเลื่อนการพิจารณาในหัวขอ
5.2 เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหัวขอ
5.3 เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสมคืนเงินรายรับคาภาษีโรงเรือนที่ดิน กรณี บริษัท
ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอคืนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ชําระ
ไวเกิน จํานวน 4,833.-บาท ขึ้นมาพิจารณากอน โดยใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ปอ เปนผูชี้แจงแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ เพื่อสะดวกในการพิจารณาของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
5.2 รายงานผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาองคการบริห ารส ว นตําบลปอ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนเชิญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดชี้แจงรายละเอียดใหสภาองคการ
ประธานสภา อบต.ปอ
บริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบตอไป
นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

: ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น โดยคณะกรรมการการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นามีห นาที่ดําเนิน การ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสว นทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค ก รปกครองส ว นท องถิ่น ซึ่ง คณะกรรมการจะตองดําเนิน กํา หนดแนวทาง วิ ธีการ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต อ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่ น พรอมทั้ งประกาศผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ
ไดจัดทําเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ที่ จั ด ส งให กั บ สมาชิ กสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลปอ พร อ มกั บ วาระ
การประชุ มเรี ย บร อ ยแล ว เพื่ อให ส มาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารสว นตํ า บลปอ ได ศึก ษา
รายงานผลดังกลาว โดยขอนําเรียนสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561
ตามตาราง หนา 16 ไดสรุปผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ. 2561 – 2564) ดังนี้
- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป นําไปตั้งงบประมาณ คิดเปนรอยละ 50
และงบประมาณแผนพัฒนาสี่ป นําไปตั้งงบประมาณ ถือเปนรอยละ 21.13
- การลงนามสัญญาและการเบิกจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
พ.ศ. 2561
- จํานวนโครงการ 134 โครงการ คิดเปนรอยละ 69.43 ตามขอบัญญัติและคิดเปน
รอยละ 34.71 ของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
- จํานวนงบประมาณ 28,320,938 บาท คิดเปนรอยละ 80.84 ตามขอบัญญัติ
และคิดเปนรอยละ 17.09 ของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
สรุปผลและขอเสนอแนะ
การตดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการตองใช
งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ
2. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดําเนินงานบางดาน เชน ดานชางโยธา ดานวิศวกร
ดานคอมพิวเตอร เปนตน
3. ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาที่ควร เชน ประชาชนยังไมเขาใจถึงแนวทางการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลและไมมีความรูเกี่ยวกับงาน/กิจกรรม ที่องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ
4. ขาดบุคลากรทางดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น
5. ปญหาที่เกินจากภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวย
ความลาชา
6. ประชาชนและหนวยงานในพื้นที่ยังไมเขาใจระบบขั้นตอนการทํางาน ขององคกร ทําใหการทํางาน
รวมกันไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

๙

ขอเสนอแนะ
1. นําโครงการที่เกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป
2. พัฒนาสงเสริมความรูใหกับบุคลากร เชน ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ อันจะเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคารบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง
4. จัดใหมีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซอมทําความเขาใจของกระบวนการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานและผูนําชุมชน
สรุปปญหา อุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข
สรุปสถานการณพัฒนา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ เป น ท อ งถิ่ น ที่ มี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ ก ว า งขวาง ประมาณ 299
ตารางกิโลเมตร หรือ 186,875 ไร มีความแตกตางดานพื้นที่ และภาษาชนเผาหลากหลาย การประกอบอาชีพ
คาขาย รับราชการ ทําการเกษตร ประกอบธุรกิจสวนตัว และชุมชนเกษตรกรรม ทําไร ทํานา ทําสวน การพัฒนา
จึงเนนทั้งการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การกอสรางถนน รางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ชุมชนเกษตรเนน
การขุดสระ/หนองน้ํา การสงเสริมอาชีพ
จากผลการดําเนินการในปที่ผานมา ไดดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรดานตางๆ เชน ยุทธศาสตรดาน
ระบบโครงสรางพื้นฐาน ชวยบรรเทาปญหาความเดือดรอนในดานระบบคมนาคม จัดหาพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และพัฒนาระบบประปาหมูบาน และกอสราง/ขยายเขต/ซอมแซม/ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟา
เมรุเผาศพ และศาลาประชาคม ประชาชนไดรับความพึงพอใจจากการพัฒนาการกอสรางในดานโครงสราง
พื้นฐานเกือบเต็มพื้นที่ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการศึกษาระดับกอนวัย
เรี ยน และการศึกษาในระดั บ ตา งๆ ส งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนัน ทนาการ ชว ยเหลือผูดอยโอกาสตางๆ
ตลอดจนดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ยุทศาสตรดานการสรางอาชีพและเพิ่มรายไดกับ
ประชาชน สงเสริมอาชีพเกษตรกรรม และสงเสริมการประกอบอาชีพ ประชาชนมีรายได มีชีวิตความเปนอยูที่ดี
ขึ้น กลุมอาชีพสวนใหญมีความเขมแข็ง สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาการเมืองและการบริหาร
พั ฒ นาบุ คลากรและการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ พั ฒ นาระบบประชาสั มพั น ธ และเผยแพร ข าวสาร
และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห มี ค วามเพี ย งพอเหมาะสมและสมดุ ล และป อ งกั น แก ไ ขป ญ หา
สิ่งแวดลอม
ซึ่งโครงการที่ดําเนินการที่ผานมานั้น บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเ ปน อย างดี แตมีบางโครงการที่ไมสามารถดําเนิน การได เนื่องจากมีขอจํากัดดาน
งบประมาณ ดานกฎ ระเบียบ ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลปอ มีพื้นที่รับผิดชอบที่กวางมาก ซึ่งตองใช
งบประมาณในการพั ฒ นาจํ า นวนมาก แต อยา งไรก็ต าม ทางองค การบริ ห ารสว นตําบลปอ ก็ พยายามที่จ ะ
ขจั ด ป ญ หา อุ ป สรรคต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายที่ ว างไว
สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตอไป

๑๐

สรุปผลและขอเสนอแนะ
จากการประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
ส ว นตํ า บลปอ พบว า ประชาชนส ว นใหญ พึ ง พอใจต อ ผลการดํ า เนิ น งานของ อบต. โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
การดําเนินงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ไดเสนอแนะขอคิดเห็นไว ดังนี้
1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ควรมีความสัมพันธกับศักยภาพดานงบประมาณที่ตั้งไว
2. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ควรตั้งใหครอบคลุมทั้ง 8 ยุทธศาสตร โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควรใหความสําคัญมากกวานี้
3. การใชจายงบประมาณในการดําเนินการจริง ควรสอดคลองกับงบประมาณที่ตั้งไว
4. ควรมีการวางแผนและประมาณการคาใชจายของโครงการใหใกลเคียงกับการดําเนินการจริง
5. ควรดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดตามแผนการดําเนินงาน เพื่อไมใหเกิดความลาชาใน
ชวงเวลาใกลสิ้นปงบประมาณ
6. โครงการที่อยูระหวางดําเนินการและโครงการที่ยังไมดําเนินการ ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
7. โครงการโครงสรางพื้นฐานควรทําใหคงทนถาวรมากขึ้นโดยอาศัยคณะกรรมการตรวจรับงานจางทั้ง
เจาหนาที่และหมูบาน
8. เรื่องเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน องคการกุศล และสวนราชการตางๆ ควรมีการประชุมและ
ประสานงานกันรางความเขาใจในหลักเกณฑการขอเงินอุดหนุนและจะไดไมผิดพลาดเรื่องการตรวจสอบ
งบประมาณและการรายงานผลการดําเนินงาน
9. เห็นควรขับเคลื่อน ยุทธศาสตร ที่ 8 การพัฒนาดานการสงเสริมการบริหารจัดการปาชุมชนและที่ดิน
ทํากิน ในการกํา หนดแผนงานขั้ นตอนและการตั้งงบประมาณอยางตอเนื่องจัดสรรงบประมาณทีละหมูบาน
หรือทั้งหมด จนครบทั้งตําบล ตามกําลังของงบประมาณรายจายประจําป ของ อปท. โดยบูรณาการรวมกับ
สว นราชการหรื อหน วยงานต า งๆ ที่ เ กี่ ย วของฯ โดยทางหมูบานหรือชุมชนควรทราบและปฏิบัติเพื่อเตรีย ม
ความพรอมโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. สํารวจเขตปาชุมชนที่สมบูรณ
2. สํารวจเขตปาชุมชนของแตละหมูบาน
3. สํารวจพื้นที่สาธารณะในหมูบาน
4. สํารวจที่ดินทํากินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์และที่ดินทํากินที่มีเอกสารสิทธิ์
5. สํารวจพื้นที่อยูอาศัยไมมีเอกสารสิทธิ์และที่อยูอาศัยที่มีเอกสารสิทธิ์
10. มี การตั้งคณะกรรมการเรื่องบริหารจั ดการปาชุมชน โดยให อบต.เปนผู ดําเนิน การรว มกับสภา
ประชาชนและสวนราชการที่เกี่ยวของฯ
11. เห็นควรพิจารณาเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป ที่ตั้งไวใหแลวเสร็จกอนแลวคอยพิจารณา
ใช ง บประมาณใช จ า ยเงิ น สะสม ตามขั้ น ตอนและระเบี ย บฯ ของการใช ง บประมาณ และตามหลั ก เกณฑ
การใชจายเงินสะสม

๑๑

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภา
ประธานสภา อบต.ปอ
องคการบริหารสวนตําบลปอ ทานใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม หากไมมีจะไดให
สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดลงมติตอไป
มติที่ประชุม

:

รับทราบ
5.3 ขออนุ มัติจ ายขาดเงิน สะสม คืน เงิน รายรับ คาภาษีโ รงเรือนและที่ดิน กรณีบริษัท
ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอคืนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ชําระไว
เกิน จํานวน 4,833.-บาท

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนเชิญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดชี้แจงรายละเอียดและระเบียบ
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

: ดวยงานจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับแจงจากบริษัท ทรูมูฟ
เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ตามหนังสือที่ BDTLTO – 1801 – 14 ลงวันที่
20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอชี้แจงและใหคืนเงิน (สวนที่เกิน) คาภาษีโรงเรือนและ
ที่ ดิ น ประจํ า ป พ.ศ. 2561 และได ต รวจสอบพบว า ภ.ร.ด.2 ที่ ยื่ น แจ ง ประเมิ น
มีขอผิดพลาดในเรื่องขอมู ลคาเชาไมตรงกั บสัญญาเชา ซึ่งตามสัญญาไดแจงกํ าหนดวั น
เริ่ มงานก อสร า งติ ด ตั้งเครื่องและอุป กรณตามสัญ ญา คือวั น ที่ 1 พฤศจิ กายน 2560
อัตราคาเชา ปที่ 1 – 3 = 12,000.-บาท ตอไตรมาส (12,000 ÷ 3 = 4,000/เดือน)
โดยบริษัทที่ไดยื่นแบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 12 เดือน รวม
คารายป 46,666.67 บาท ค าภาษี 12.5% เปนเงิน 5,833.-บาท ขอเท็จ จริงตาม
สัญญาเชา องคการบริหารสวนตําบลปอจะมีรายรับคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําป
2561 จํานวน 1,000.-บาท และบริษัทไดชําระคาภาษีไวเกิน 4,833.-บาท
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็ บ รั กษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พงศ. 2547
หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจําหนายหนี้สูญ ขอ 94 กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดรับเงินรายรับและตอมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได ดังนี้
(1) การรับชําระภาษีโดยไมถูกตอง
ขอ 95 การถอนเงินรายรับตามขอ 94 ใหตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) เหตุผลความจําเปนในการถอนคืนเงินรายรับที่นําสงเปนเงินรายรับที่นําสงแลว
(2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวขออื่นๆ เชน หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง คําขอ
คืนเงินคาซื้อเอกสารหนังสือแจงใหรับผิดชดใชจากการละเมิด เปนตน
ขอ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติ ดังนี้
(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแลว เห็นวาถูกตอง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายขาดเงินสะสมไดโดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น

๑๒

ดังนั้ น จึงขอเสนอญัตติดังกลาว เพื่อใหส ภาองคการบริห ารสว นตําบลปอ
ไดพิจารณาตอไป
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดชี้แจงรายละเอียดและระเบียบ
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ประสงคจะอภิปราย
สอบถามหรือไม หากไมมีจะไดลงมติในญัตติดังกลาว ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปอ ไดตรวจนับองคประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

: ไดตรวจนับแลว ครบองคประชุม

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลําดับตอไปเปนลงมติในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม คืนเงินรายรับคาภาษี
ประธานสภา อบต.ปอ
โรงเรือนและที่ดิน กรณีบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอคืนเงิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ชําระไวเกิน จํานวน 4,833.-บาท ตามที่นายกองคการบริหาร
สวนตําบลปอ ไดเสนอเปนญัตติ ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดลงมติ
วาจะอนุมัติตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ เสนอหรือไม โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

:

อนุมัติ 28 เสียง

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขณะนี้ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดเดินทางเขามารวมประชุมสภาองคการ
ประธานสภา อบต.ปอ
บริหารสวนตําบลปอ แลวเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดแจงใหที่ประชุม
ในวาระผูบริหารทองถิ่นแจงใหทราบ
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
ปอที่เคารพทุกทาน กอนอื่นขาพเจาตองขออภัยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ มาเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสว น
ตํ า บลปอล า ช า เนื่ อ งจากมี ภ ารกิ จ เข า ร ว มกิ จ กรรมโครงการพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าการ
“วันสามเณรเชียงรายสัมพันธ” ครั้งที่ 16 ที่จัดขึ้น ณ ที่วาการอําเภอเวียงแกน โดยไดเปน
ตั ว แทนขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ มอบเงิ น สมทบการจั ด งานให กั บ โรงเรี ย น
เวี ย งแก น วิ ทยา ซึ่งเปน เจาภาพการจัดงานดังกลาว จํ านวน 10,000.-บาท ในวาระ
ผูบริหารทองถิ่นแจงใหทราบ มีดังนี้
1. การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยจะมีการเลือกภายใจวันที่ 16 ธันวาคม
2561 ณ หอประชุมอําเภอเวียงแกน
2. แจงการจัดตั้งจุดสกัดกั้นยาเสพติด ในพื้นที่อําเภอเวียงแกน
3. การจัดเวรยามเตรียมความพรอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลปอ ไดดําเนิน การจัด ตั้งศูนย อํานวยการการปองกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
ตามที่อําเภอแจงเรียบรอยแลว
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4. อํ า เภอเวี ย งแก น แจ ง กํ า หนดการกิ จ กรรมโครงการจั ง หวั ด เชี ย งรายเคลื่ อ นที่
ประจําเดือนธันวาคม 2561 โดยกําหนดจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา หมู 14
ตําบลปอ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 โดยอําเภอเวียงแกน ไดมีตารางมอบหมายงาน
กิจกรรมพบปะประชาชนโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ใหองคการบริหารสวนตําบล
ปอรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดเตรียมเวทีกลางพรอมปายโครงการ
- จัดเตรียมเต็นท 40 หลัง ใหสวนราชการจังหวัดบริการประชาชน พรอมโตะและ
เกาอี้ภายในเตนท 150 ตัว
- จัดเตรียมสถานที่ประชุมรับมอบนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
- 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
จัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2562 ณ สนามบินเกา จังหวัดเชียงราย โดย
องค การบริ ห ารส ว นตําบลปอ เปน ผูรับ ผิดชอบจัดซุมนิทรรศการในงานพอขุน เม็งราย
มหาราช ประจําป 2562 โดยจะมีการประชุมเตรียมการในเร็วๆ นี้
มติที่ประชุม

:

รับทราบ
5.4 การจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองคการบริหารสวน
ตําบลปอ ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ

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

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ตามความนัยมาตรา 58/5 วรรคแรก
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 บัญญัติใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลง
นโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ โดยไมมีการลงมติ ภายในสามสิบวันนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งขาพเจา นายแสน ลือชา
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน
ตํา บลปอ ในการประชุมสภาองคการบริห ารสว นตําบลปอ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และขาพเจาไดถือปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแหงชาติที่ 85/2557 เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปน
การชั่ ว คราว ลงวั น ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และคํ า สั่ ง หั ว หนา คณะรั ก ษาความสงบ
แหงชาติ ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปน
การชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557
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เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ จึงอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 58/5 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํา
รายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
เปนประจําทุกป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ได
จั ดทํ า รายงานแถลงผลการปฏิบัติง านตามนโยบาย ตามเอกสารที่แ จกใหส มาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมแลว จึงขอรายงานแถลงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบ
จากนั้นนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ ไ ด แ ถลงไว ต อ สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณ นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ประธานสภา อบต.ปอ
นโยบายทีไ่ ดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ประสงคจะอภิปรายสอบถาม
หรือไม
นายชาย แซซง
ส.อบต. หมู 15

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ขอเรียนสอบถามนโยบายสงเสริม
การทองเที่ยว บานรมฟาผาหมน ไมปรากฏในรายงานตองการใหชี้แจง

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: ที่นําเรียนรายงานไปเปนรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ซึ่งไมมีโครงการสงเสริมการทองเที่ยวบานรมฟาผาหมน แตอยางใด แตไดตั้ง
งบประมาณการปรับ ปรุง ภูมิ ทัศ น เพื่อ สง เสริ มการทองเที่ ย วบานรม ฟา ผาหมน ไวใ น
ข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 30,000.-บาท ซึ่ ง อยู ร ะหว า ง
ดําเนินการ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอทานใด ประสงคจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม
ประธานสภา อบต.ปอ
หากไมมี จะไดลงมติในญัตติดังกลาวตอไป
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขณะนี้เวลา 12.00 นาฬิกา ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขอนัด
ประธานสภา อบต.ปอ
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ในภาคบายเวลา 13.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักการประชุม รับประทานอาหารกลางวัน
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เวลา 13.00 น.

เลขานุ ก ารสภาองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลปอ ไดต รวจนั บ องค ป ระชุ ม มี ผูเ ข าประชุ ม
จํานวน 30 คน ถือวาครบองคประชุม เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ไดดําเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ในภาคบายตอไป
5.5 ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําป
ประธานสภา อบต.ปอ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 18 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,352,800.บาท (ตามบัญชีสรุปโครงการที่แนบทาย) จึงขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ไดชี้แจง
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอที่เคารพ ดวยนายกองคการบริหารสวน
ตําบลปอ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งไดพัฒนา
เตรี ย มความพร อมใหกับ เด็กเล็ ก ตั้ง แตอายุ 2 ขวบขึ้น ไป เพื่อใหมี ความเจริญ เติบ โต
มีพัฒนาการสมวัย แตเนื่องจากปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตํ า บลปอ ต อ งการได รั บ การปรั บ ปรุ ง ให มี ค วามพร อ มด า นอาคารสถานที่ โดยได รั บ
การเสนอโครงการจากคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เสนอโครงการใหองคการบริหาร
สวนตําบลปอไดพิจารณา และบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
ประกอบกั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอได รั บ รายงานป ญ หาความเดื อ ดร อ นของ
บานรมฟาทอง หมู 18 ตําบลปอ ที่รองขอรับการสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ดํ า เนิ น การก อสร างรางระบายน้ํา พร อมฝาปด ถนนทางขึ้น แหล งทอ งเที่ ย วภู ชี้ฟ า
บานรมฟาทอง หมู 18 เนื่องจากถนนดังกลาว เดิมมีรองระบายน้ําลึกมีรถของประชาชน
และนั ก ท อ งเที่ ย วประสบอุ บั ติ เ หตุ ต กลงข า งถนน หากได รั บ การปรั บ ปรุ ง ก อ สร า ง
รางระบายน้ํ า และมีฝ าปดที่เปน มาตรฐาน จะสรางความปลอดภัย แกผูสัญ จรไปมาใน
เสนทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลปอจึงไดจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติใชจายเงิน
สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแกไขปญหาดังกลาวขางตน ดังนี้

๑๖

หมูบาน/
หมูที่
ที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1 บานปางหัด

2

2 บานหนองเตา

4

3 บานผาแล

6

4 บานทรายทอง

7

5 บานหวยคุ

8

6 บานหวยหาน
(ศูนยเกา)
7 บานหวยหาน
(ศูนยใหม)

9

8 บานอยูสุข

9
10

ปรากฎในแผนพัฒนา

แบบแปลน
ประมาณการ ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2562-2564)

โครงการ

งบประมาณ

กอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บาน
ปางหัด
กอสรางหลังคาคลุมสนามเด็กเลน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา
กอสรางหลังคลุมสนามเด็กเลน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาแล
กอสรางหลังคลุมสนามเด็กเลน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทรายทอง
ตอเติมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยคุ
ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารศูนยพัฒนา เด็ก
เล็กบานหวยหาน (ศพด.หลังเกา)
กอสรางหลังคาคลุมสนามเด็กเลน
ศูนยพัฒนา เด็กเล็กบานหวยหาน (ศพด.
หลังใหม)
1. กอสรางหลังคาคลุมสนามเด็กเลน
ศูนยพัฒนา เด็กเล็กบานอยูสุข
2. กอสรางหองเก็บของและปรับปรุงหลังคา
คลุมที่แปรงฟนเด็กบานอยูสุข

146,000

/

138,000

/

146,000

/

141,000

/

87,000

/

51,700

/

144,000

/

165,000

/

50,000

ขอ/หนา

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 1 หนา 5
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 1 หนา 5
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 5 หนา 5
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 6 หนา 6
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 7 หนา 6
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 8 หนา 7
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 9 หนา 7
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 10 หนา 7
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 11 หนา 7

หมายเหตุ

๑๗

หมูบาน/
ที่
หมูที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โครงการ

งบประมาณ

ปรากฎในแผนพัฒนา

แบบแปลน
ประมาณการ ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2562-2564)

9 บานฟาไทยงาม

13

ปรับปรุงหลังคาคลุมดานหนาและดานขางอาคาร
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานฟาไทยงาม

59,000

/

10 บานผาตั้ง (104)

14

202,000

/

11 บานผาตั้ง 106

14

71,900

/

12 บานรมฟาผาหมน

15

228,000

/

13 บานศิลาแดง

16

54,700

/

14 บานสันติพัฒนา

19

123,000

/

15 บานหวยกุก

20

59,500

/

16 บานรมฟาทอง

18

กอสรางหลังคาคลุมสนามเด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานผาตั้ง (104)
ปรับปรุงโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานผาตั้ง(106)
กอสรางหลังคาคลุมสนามเด็กเลนพรอม
หองครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรมฟาผาหมน
ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารดานหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานศิลาแดง
ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารดานหนาและ
ดานขางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสันติพัฒนา
ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารดานหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสันติพัฒนา
กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปดในพื้นที่
ตําบลปอ (บานรมฟาทอง หมูที่ 18)

486,000

/

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,352,800

ขอ/หนา

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 12 หนา 7
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 13 หนา 7
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 14 หนา 7
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 15 หนา 7
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 16 หนา 8
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 17 หนา 8
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) ขอ 18 หนา 8
ขอ 81 หนา 96

หมายเหตุ

18

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: เรียนเชิญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดนําเรียนชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย
ประธานสภา อบต.ปอ
นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 89
องค กรปกครองส ว นทอ งถิ่ น อาจใชจ ายเงิน สะสมได โ ดยไดรั บ อนุ มัติ จ ากสภาทอ งถิ่ น
ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ให กระทํ า ได เ ฉพาะกิจ การ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสว นทองถิ่น
เกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตอง
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภท
ตามระเบียบแลว
(3) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการ
กอหนี้ ผูกพัน ใหเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่ งปถัดไป หากไม ดําเนิ นการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหการใชจายเงินสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ให องคกรปกครองสว นทองถิ่น มีย อดเงิน สะสมคงเหลือเพีย งพอที่จะจาย
ค า ใช จ า ยประจํ า และกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มีส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยการใช จ า ยเงิ น สะสมให
คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว
โดยโครงการที่นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดเสนอเพื่อขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมนั้นเปนไปตามระเบียบฯ ขอ 89 ประกอบกับกองคลัง ไดรายงานยอดเงินสะสมที่
นํา ไปใช ได คงเหลือ ณ วันที่ 14 ธัน วาคม 2561 มีย อดเงินคงเหลือเงิน สะสมที่นําไป
บริหารได จํานวน 37,739,551.37 บาท ตามเอกสารายงานที่แนบทาย จึงขอนําเรียน
ชี้แจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบและพิจารณาตอไป

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมายในลําดับ
ประธานสภา อบต.ปอ
ตอไป ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดอภิปรายสอบถาม
เรียนเชิญครับ
นายธิติพงศ กวินดารกา : ขอขอบคุณ นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดสนับสนุนงบประมาณกอสราง
ส.อบต. หมู 18
รางระบายน้ําแบบฝาปด ใหกับหมูบาน เพื่อจะไดแกไขปญหาใหกับประชาชนและ
นักทองเที่ยว
นายพจนปรีชา แซยาง
ส.อบต. หมู 18

: ขอเสนอใหปรับปรุงแกไขรายละเอียดแบบแปลนฝารางระบายน้ํา เพื่อความสะดวก
เวลาที่ตองการทําความสะอาดรางระบายน้ํา เมื่อมีขณะหรือมีดินอุดตันรางระยายน้ํา

19

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอทานใด ประสงคจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม
ประธานสภา อบต.ปอ
หากไมมีจะไดลงมติในญัตติดังกลาว ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ไดตรวจนับองคประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

: ไดตรวจนับแลว ครบองคประชุม

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลําดับตอไปเปนการลงมติในญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
ประธานสภา อบต.ปอ
พ.ศ. 2562 จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 2,352,800 บาท ขอใหสมาชิกได
ลงมติวา จะอนุมัติตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ เสนอหรือไม โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6:

:

อนุมัติ 28 เสียง
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
6.1 ชุดทหารจากหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี มาแนะนําตัวและแจง
การแสดงคืนความสุขใหกับประชาชน ณ โรงเรียนบานทรายทอง ในวันที่ 18 ธันวาคม
2561 เวลา 18.30 น. จึงเรียนประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดรับทราบและเขารวม
กิจกรรมตามกําหนด

นายคําปน แสงงาม
: ขอนําเรียนรายงานผลการเขารับการฝกอบรมสัมมนา เรื่อง พลัง อบต.พลังแหง
รองประธานสภา อบต.ปอ การขับเคลื่อนประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีสาระสําคัญนาสนใจ คือ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ไดรับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ประธานในพิธีเปดการฝกอบรม ไดปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อบต.กับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น” ซึ่งการเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับเลือกตั้งทองถิ่น
โดยผูเขารับการฝกอบรมไดเสนอให คงไวซึ่งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
หมูละ 2 คน เชนเดิม เนื่องจากตองดูแลประชาชนตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล สําหรับกําหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผู บริหารทองถิ่น
ยังไมไดกําหนด จึงยังมีผลทําใหผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น ยังดํารงตําแหนง
และปฏิ บั ติห น า ที่ ตอไป จนกวาจะมีป ระกาศใหมี การเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่น และ
ผูบริหารทองถิ่น พรอมนี้ขอแจงรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ขาด
เขารวมกิจกรรมตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลปอแจง มีดังนี้
- วันที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่วาการอําเภอเวียงแกน มีผูที่ขาดเขารวมกิจกรรม
คือ นายชาย แซซง ส.อบต. หมู 15 ต.ปอ
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- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 งานประเพณีลอยกระทง ขององคการบริหารสวน
ตําบลปอ จัดขึ้น ณ โรงเรียนบานปางหัด มีผูที่ขาดเขารวมกิจกรรม คือ นายเลาจัว แซวา
ส.อบต. หมู 20 ต.ปอ
นายปราโมทย ขวัญชัยประทาน : ขอเรียนสอบถาม กรณีมีผูพิการทางสายตาของบานศิลาแดง เดิมเคยไดรับเบี้ย
รองประธานสภา อบต.ปอ ความพิการ แตเมื่อบัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุและไดขอใหแพทยรับรองความพิการ
เพื่อจะไดทําบัตรประจําตัวคนพิการใหม แตแพทยไมรับรองความพิการ จึงทําใหคนพิการ
รายดังกลาว ไมไดรับเบี้ยความพิการและมีความเดือดรอน จึงเรียนหารือวาจะมีแนวทาง
ชวยเหลืออยางไร และขอเรียนสอบถามที่ไดรองขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหาร
สวนตําบลปอ ในการจัดหาเครื่องขยายเสียงใหกับหมูบาน เพื่อทดแทนเครื่องที่ชํารุด และ
ขอหินคลุกเพื่อปรับปรุงถนนเขาสูพื้นที่การเกษตร
นางสาวกรรณิการ ชัยวงศ : ขอเรียนชี้แจง กรณีผูพิการตามที่ ทานปราโมทย ขวัญชัยประทาน ส.อบต. หมู 16
หัวหนาสํานักปลัด
สอบถามและคงจะเปนผูพิการราย นายคัย แซโซง ซึ่งเดิมเปนผูพิการที่ไดรับเบี้ย
ความพิ การจากองคก ารบริ ห ารสว นตํ าบลปอ โดยขอชี้แจงวา ผูพิการที่มี สิทธิรั บ เบี้ ย
ความพิการ ตามระเบียบ จะตองเปนผูมีบัตรประจําตัวคนพิการ ที่ออกบัตรโดยพัฒนา
สังคมและความมั่น คงของมนุษยจั งหวั ดเชียงราย (พมจ.) ซึ่งผูพิการจะตองนําเอกสาร
รับรองความพิการใหแพทย เพื่อตรวจและออกหนังสือรับรองความพิการ เพื่อเปนเอกสาร
ประกอบการขอมีบัตรประจําตัวคนพิการให พมจ. เปนผูออกบัตรประจําตัวคนพิการให
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปอจึงมิอาจกาวลวงการวินิจฉัยของแพทยได ถาผูพิการ
รายใดมีบัตรประจําตัวคนพิการมายื่นตอองคการบริหารสวนตําบลปอ ก็จะรับขึ้นทะเบียน
และไดรับสิทธิเบี้ยความพิการตามระเบียบฯ
นายพจนปรีชา แซยาง
ส.อบต. หมู 18

: ขอเรียนสอบถามความคืบหนาการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวบานรมฟาทอง
เนื่องจากมีนักทองเที่ยวมาแลว และตองการใหองคการบริหารสวนตําบลปอ สนับสนุน
กระจกโคง เพื่อติดตั้งเตือนแกผูขับรถทางขึ้นแหลงทองเที่ยวบานรมฟาทอง และขอเสนอ
ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ จั ด ซื้ อ แผงกั้ น จราจรเพิ่ ม เพื่ อ อํ า นวยความสะดวก
ดานการจราจร

นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอเรียนสอบถามการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวของบานรมฟาหลวง
ส.อบต. หมู 11
วาไดจัดจางผูรับจางไดหรือยัง ตองการใหเรงรัดดําเนินการโดยดวน และขอสอบถาม
งบประมาณซอมแซมถนนที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยของหมูบาน
นายวุฒิชัย อุสาใจ
ส.อบต. หมู 2

: ขอรายงานเรื่อง ฝายกักเก็บน้ําของหมูบานที่ชํารุดจากอุทกภัย ตองการความชวยเหลือ
เปนกลองใสหินเพื่อความมั่นคงแข็งแรง ไมตองการกระสอบทราย
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นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนเชิญ นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดชี้แจง
ประธานสภา อบต.ปอ
นายแสน ลือชา
ประธานสภา อบต.ปอ

: ขอขอบคุณสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดสอบถาม ขอนําเรียนชี้แจงตามที่ได
สอบถาม ดังนี้
กรณีรายงานความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ไดแจงใหงานปองกันรวมกับกองชาง
ออกสํารวจตามที่แจงรายงานมา เพื่อประมาณการราคาซอมแซมมาทีเดียวทั้งหมดเลย
ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ สํ า หรั บ เครื่ อ งขยายเสี ย งของบ า นศิ ล าแดง หมู 16
ให ก องช า งประมาณการเสนอมาอยู ในส ว นงบประมาณการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น
แหลงทองเที่ยวภูชี้ฟา ผาตั้ง ภูชี้เดือน ภูชี้ดาว และภูผาหมน องคการบริหารสวนตําบลปอ
ไดวาจางหัวหนาโครงการหลวงผาตั้ง เปนผูรับจางการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว
จะไดเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วและความตองการกระจกโคง เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก ผู สั ญ จรทางถนน ไดมอบหมายกองชางออกสํารวจจุดติดตั้งและจัด หาพัส ดุ
ตามระเบียบตอไป

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนหารือที่ประชุมถึงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปใหมมง ประจําปงบประมาณ
ประธานสภา อบต.ปอ
2562 โดยขอหารือวาจะดําเนินการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปใหมมง ในวันใด
ซึ่งปงบประมาณ 2562 บานหวยคุ เปนเจาภาพการจัดงาน จึงขอหารือในที่ประชุมวา
จะดําเนินอยางไร
จากนั้นที่ประชุมไดมีการอภิปรายเสนอกันอยางกวางขวาง โดยไดกําหนดจัดขึ้น
ในวั น ที่ 10 – 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรี ย นบ า นห ว ยคุ มี กิ จ กรรมเบื้ อ งต น
คือ การประกวดธิดามง การประกวดการอนุรักษแตงกายชุดมงดั้งเดิม การแขงขน ยิง
หน า ไม การแข งขั น หมุน ลูกขาง การแขงขัน ตีลูกขาง การประกวดเย็บ ลูกชว ง ซึ่งทาง
องคการบริหารสวนตําบลปอ จะไดกําหนดการประชุมเตรียมความพรอมในการจัดงาน
ดังกลาว ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เพื่อหารือรายละเอียดการจัดงานตอไป
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ คณะผูบริหารทองถิ่นและขาราชการ
ประธานสภา อบต.ปอ
เจาหนาทีท่ ุกทาน ที่ไดเขารวมการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยสามัญที่ 4
ประจําป พ.ศ. 2561 ในวันนี้ ผมขอปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 16.00น.
ลงชื่อ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นายประเวศ ปงรังษี)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
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- ตรวจถูกตองแลว(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคําปน แสงงาม)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๓

(นายวุฒิชัย อุสาใจ)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๒
(นายเกียรติกุล พิชัย )
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๖
(นายคําจันทร ธิวงศ)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๑

(นางมริวรรณ ถาวงศ)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๕

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

