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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่  29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

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

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

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

10 นางพรเพชร         จิตบาล นักพัฒนาชุมชน พรเพชร       จิตบาล  
11 นางสาวณัฐรินีย์     เขียวสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ณัฐรินีย์        เขียวสิทธิ์  
12 นายคมสันต์         คมศรโมกข์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 คมสันต์        คมศรโมกข์  
13 นายศักดิ์ณรงค์      สิริพุทธาสกุล ผู้ใหญ่บ้านปางหัด ม.2 ศักดิ์ณรงค์     สิริพุทธาสกุล  
 
สรุป 

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

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้ว  ครบองค์ประชุม  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์
ไหว้พระเพ่ือความเป็นสิริมงคล  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ. 2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้ด าเนินการนับองค์ประชุมแล้ว 
ดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีทั้งหมด 31 คน มาประชุม  29 คน    
ลาประชุม 2 คน องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอน าเข้า 
สู่วาระการประชุม 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑        :      เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในวาระประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริการส่วน 
ประธานสภา อบต.ปอ          ต าบลปอ ได้รับทราบ ดังนี้ 



๓ 

 

 
 
 1.1  แจ้งประกาศอ าเภอเวียงแก่น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามประกาศอ าเภอเวียงแก่น  
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 (ตามเอกสารที่แนบ) 

 1.2  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
  - การเข้าเฝ้าฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        

ที่ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมติดตามงานโครงการพระราชด าริ ในศูนย์การเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20 ต าบลปอ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562 
เวลา 14.10 น. 

  - ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลม่วงยาย 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นดีเด่น 
ประจ าปี 2562 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเกียรติบัตร
สมาชิกสภาท้องถิ่นดีเด่น ประจ าปี 2562 ประกอบด้วย 

  1. นายนรเศรษฐ์  กมลาสน์กมุท  
  2. นายปราโมทย์  ขวัญชัยประทาน 
  3. นายพงษ์ศักดิ์   ธนาวุฒิชัย 
  4. นางหมาย       แสงงาม 

 1.3  ขอเชิญร่วมงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 จัดโดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ร่วมกับเทศบาลต าบลท่าข้าม และสมาคม   
ไทลื้ออ าเภอเวียงแก่น ในวันที่  11 เมษายน 2562 ณ สนามโรงเรียนปอวิทยา         
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป การแต่งกายชุดเสื้อหม้อฮ่อม 

มติที่ประชุม            : รับทราบ 
 
       เรื่องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งใหท้ราบ 

นายแสน   ลือชา      : ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ดังนี้ 
นายก อบต.ปอ         1. การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า    

และการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ปี 2562 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 
2562) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ด าเนินการสนับสนุนมาตรการดังกล่าว ดังนี้ 

   - จัดท าป้ายไวนิลแจกจ่ายหมู่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการดังกล่าว 
   - ฝึกอบรมการป้องกันและการดับไฟป่าให้กับสมาชิก อปพร.  
   - จัดเวรยาม อปพร. เพ่ือเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าขึ้น ณ อบต.ปอ จ านวน 2 ผลัด 

(กลางวันและกลางคืน) ผลัดละ 2 คน 
   - สนับสนุนงบประมาณการจัดท าแนวกันไฟให้กับหมู่บ้านในเขตต าบลปอ งบประมาณ 

100,000 บาท แต่จากการด าเนินงานที่ผ่านมามีเหตุไฟป่าเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ต าบลปอ 
ประกอบกับรถบรรทุกน้ าดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอได้ช ารุด จึงได้ใช้
รถยนต์กระบะบรรทุกถังน้ าขนาด 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าแก้ไขสถานการณ์
ไฟไหม้แทน พร้อมทั้งได้ส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ าจากส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอยู่ เพื่อช่วยเหลือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าดังกล่าว 
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  2. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ได้น าพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในสังกัดร่วมพัฒนาท าความสะอาด และ 

  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทาสีห้องน้ าและอาคารส านักงาน อบต.ปอ ในวันที่ 18 มีนาคม
2562 หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ณ เทศบาลต าบลม่วงยายแล้ว โดยได้
ด าเนินการพัฒนาเรียบร้อยลุล่วงด้วยดี 

  3.  ขอเชิญร่วมงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ ประจ าปี 2562 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ร่วมกับเทศบาลต าบลท่าข้ามและสมาคมไทลื้อ

อ าเภอเวียงแก่น ได้ก าหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ สนามโรงเรียนปอ
วิทยา โดยมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทลื้อของหมู่บ้านไทลื้อในเขตอ าเภอเวียงแก่น จ านวน 
6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 2, 3, 5 ต าบลปอ หมู่ 1 , 3 ต าบลท่าข้าม และหมู่ 4    
ต าบลหล่ายงาว จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  4.  แจ้งการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยปอ เชื่อมต่อบ้าน
ห้วยกุ๊ก เข้าอยู่ในแผนงานโครงการของโครงการหลวงห้วยแล้ง เพ่ือจะได้เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณและโครงการหลวงเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ
ดังกล่าว 

  5. การเสนอโครงการเพ่ือบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ส าหรับ
ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ของคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นอ าเภอเวียงแก่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอโครงการ
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง หมู่ 1 ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น – หมู่ 25 
ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 10 เมตร 
งบประมาณ 1,533,000 บาท เป็นโครงการหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 – 2564) และเสนอโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ 5 ต าบลปอ – หมู่ 2 ต าบลท่าข้าม ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 395 เมตร งบประมาณ 1,348,000 บาท เป็นโครงการส ารอง เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้แจ้งเรื่องในที่ประชุมได้รับทราบ 
ประธานสภา อบต.ปอ          เนื่องในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอในวันนี้ มีผู้ใหญ่บ้านปางหัด หมู่ 2 

ต าบลปอ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอน หมู่ 3 ต าบลปอ เข้าร่วมการประชุม จึงขอเรียนเชิญ
ท่านได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมได้รับทราบก่อน เพราะได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการว่าท่านมี
ภารกิจอ่ืนอีก ขอเรียนเชิญครับ 

นายศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล : เนื่องด้วยบ้านปางหัดได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านว่า มีความประสงค์ต้องการเสนอให้
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พัฒนาและจัดสร้างศาลเจ้าพ่อผาตั้ง เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของต าบลปออีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยหมู่บ้านจะริเริ่มท า
การพัฒนาศาลเจ้าพ่อผาตั้งไปก่อน และขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลปอช่วยบรรจุข้อมูล 



๕ 

 

 

 

 ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป และหมู่บ้านต้องขอขอบคุณ
ที่สนามไก่ชน หมู่ 2 ต าบลปอ ได้รับอนุญาตเป็นสนามไก่ชน ถูกต้องตามระเบียบแล้ว 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอน หมู่ 3 ต าบลปอ ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา อบต.ปอ           

นายคมสันต์  คมศรโมกข์    : เนื่องด้วยได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งอย่างรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ท าให้น้ าประปา 
ผช.ผญบ.หมู่ 3 ภูเขาที่ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนบ้านเจดีย์ทอง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ช่วยเหลือเรื่องวั สดุ เ พ่ือกั้นท าฝายต้นน้ า        
แหล่งน้ าประปาภูเขาของหมู่บ้าน ส าหรับแรงงานประชาชนบ้านเจดีย์ทองยินดีช่วยเหลือ
แรงงานในการท าฝายต้นน้ าดังกล่าว  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต าบลปอ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอน หมู่ 3 
ประธานสภา อบต.ปอ          ต าบลปอ ที่ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 

มติที่ประชุม              : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ 1  
   ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที ่7 กุมภาพันธ์ 2562 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
ประธานสภา อบต.ปอ       สมัยสามัญที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจัดส่งไป   

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดั งกล่าว  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะได้
ลงมติรับรองรายงานการประชุมต่อไป    

มติที่ประชุม              : รับรอง 27 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓        : กระทู้ถาม 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอตอบกระทู ้

 - ไมมี่ 

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

 - ไม่มี 



๖ 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔       : เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕       : เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

5.1  รายงานผลการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจง  
ประธานสภา อบต.ปอ        

นายแสน  ลือชา          :  ขอมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เป็นผู้ชี้แจง 
นายก อบต.ปอ 

นายประเวศ  ปงรังษี     : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่เคารพ 
ปลัด อบต.ปอ  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 จึงขอรายงานผลการด าเนินงานให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ ดังนี้ 
 (1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ซึ่งกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
บ้านห้วยคุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน งบประมาณศูนย์ละ 30,700 บาท  
รวม 61,400 บาท โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 (2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเตา – บ้านห้วยหาน     
ต าบลปอ งบประมาณ 9,900,000 บาท ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลปอ            
ได้ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) และได้ประกาศผลผู้ชนะ       
การเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสกลคอนสตรัคชั่น ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การเรียกให้มาท าสัญญา เพ่ือก่อหนี้ผูกพันตามโครงการต่อไป 
จึงขอน าเรียนแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ 

มติที่ประชุม               :  รับทราบ 

5.2  ขอความเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7) ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับการเสนอญัตติ          
เรื่องขอความเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7) 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจง  
ประธานสภา อบต.ปอ        

นายแสน  ลือชา          :  ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เป็นผู้ชี้แจง 
นายก อบต.ปอ 



๗ 

 

 
 
จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์ ยาละ  : เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชน 
นักวิเคราะห์ฯ ในท้องถิ่นเพ่ิมเติม และเป็นปัญหา/ความต้องการที่มิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนได้ทันเวลา และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด             
ที่ มท 0810.7/7ว 0879 เรื่อง การยกเลิกส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียนบ้านและ
ส าเนาบัตรประชาชน) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัล        
เ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
     (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
     (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
     เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ          
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย จึงขอน าเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณนักวิเคราะห์ฯ ที่ได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา อบต.ปอ      ปอ ได้รับทราบและพิจารณา ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในญัตติดังกล่าว  

นายมนตรี  ยอดมณีบรรพต : ขอน าเรียนข้อคิดเห็นและเสนอแนะการบรรจุแผนการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 
ส.อบต.หมู่ 12 ต.ปอ 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ า จุได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร อยากให้พิจารณาจัดหารถบรรทุกน้ า 

คันเล็กกว่านี้ เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลปอ มีพ้ืนที่เป็นภูเขา จะท าให้การส่งน้ าหรือดับเพลิง   
ได้มีความคล่องตัวและรวดเร็วกว่ารถขนาด 6 ตัน ซึ่งมีขนาดใหญ่และหนักกว่า 

นายเกียรติกุล  พิชัย      :  ขอให้พิจารณาจัดหารถบรรทุกขนาดเล็ก 1,000 ลิตร เนื่องจากมีความคล่องตัว 
ส.อบต. หมู่ 6 ต.ปอ ในการขนส่งหรือบรรทุกน้ าช่วยเหลือประชาชน ในส่วนของการปรับปรุงอาคารส านักงาน  

อบต.ปอ ขอให้พิจารณาขยายอาคารส านักงาน โดยการสร้างอาคารส านักงาน 2 ชั้น 
เพ่ือรองรับพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่องานเรื่อ งการมอบหมายให้    
สมาชิก อปพร. มาปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์อ านวยการดับไฟป่าของ อบต.ปอ  
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ตามมาตรการห้ามเผาทุกชนิด ซึ่งเข้าเวรผลัดละ 2 คน ถือว่ามีภาระงานที่รับผิดชอบ   
หนักมาก ต้องการให้ อบต.ปอ ได้เพ่ิมงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย ให้มีสมาชิก อปพร. 
เข้าเวรยามให้มากกว่านี้ เพ่ือจะได้ช่วยการดับไฟป่าได้ดียิ่งขึ้น 

นายธิติพงศ์  กวินดารกา   : ขอเสนอแนะเรื่องการสนับสนุนมาตรการห้ามเผาทุกชนิด ควรมีการฝึกอบรมประชาชน                
ส.อบต. หมู่ 18 ต.ปอ ให้มีความรู้เรื่องการดับไฟป่า เพ่ิมอุปกรณ์การดับไฟป่า เช่น ถังพ่นยา และอุปกรณ์อ่ืนให้

เพียงพอ และมีรถบรรทุกน้ าคอยสนับสนุนช่วยเหลือ จะท าให้การดับไฟป่ามีประสิทธิ์ภาพ
มากยิ่งขึ้น 

นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงค์ : ขอน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบรรจุครุภัณฑ์รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
หน.สป. ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ า จุน้ าไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7) เป็นการตั้งตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ค านึงถึง
ความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับบริการสาธารณะจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ   

นายประเวศ  ปงรังษี     : ขอน าเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบว่า รถบรรทุกน้ าขนาดเล็ก 
ปลัด อบต.ปอ บรรจุน้ า 1,000 ลิตร ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อภิปรายมานั้น 

ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปอเรียบร้อยแล้ว แต่ที่
เสนอรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ บรรทุกน้ าไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร นั้น เนื่องจาก
รถบรรทุกน้ าของ อบต.ปอ คันปัจจุบันได้จัดซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. 2551 ซึ่งปัจจุบันมีสภาพ
ช ารุดและท าการบ ารุงรักษาบ่อยครั้ง ท าให้การบริการประชาชน ด้านสาธารณภัย ทั้งการ
แจกจ่ายน้ าและการดับเพลิง ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยคณะท างานสนับสนุนการ
จัดท าแผนฯ ได้พิจารณาแล้วว่าควรมีการจัดหารถบรรทุกน้ า 6 ล้อ บรรจุน้ า 6,000 ลิตร 
เข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 ตามระเบียบฯ เพ่ือทดแทน
รถบรรทุกน้ าคันเดิมที่มีอยู่ และเสริมการท างานด้านการบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ให้
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเสนอการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าขนาดบรรจุน้ า 6,000 ลิตร ไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7) เพ่ือให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งเป็นอ านาจ
การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในการพิจารณาดังกล่าว 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขณะนี้ เวลา 12.30 น. มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ 
ประธานสภา อบต.ปอ      ลงมติในญัตติดังกล่าว 

นายมนตรี ยอดมณีบรรพต  : ขอให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พักการประชุมไว้ก่อน  
ส.อบต. หมู่ 13 เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และภาคบ่ายจะได้ให้ลงมติในญัตติดังกล่าวครับ 

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

เวลา 12.30 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลา 13.30 น.   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม 
 ประชุมในภาคบ่ายจ านวน 24 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 

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

ญัตติขอความเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่านใด ประสงค์จะ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้เป็นการลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี    : ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขอความเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภา อบต.ปอ   พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7) ขอให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบตามญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอเสนอ
หรือไม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม               :  เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง 

  5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 โอนไปตั้งจ่ายเป็น 
  รายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา อบต.ปอ    ประจ าปีงบประมาณ 2562 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง) ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจง  

นายแสน  ลือชา            :  ขอมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด อบต. ได้เป็นผู้ชี้แจง 
นายก อบต.ปอ 

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงค์  : ด้วยคณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
หน.สป. 2562 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)            

เพ่ือปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

     (1) แผนงานบริการทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 3,000 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    (2) แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท งบประมาณ 1,400 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ 
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    (3) แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่รายการ จัดซื้อโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จ านวน  
2 เครื่อง ๆ ละ 26,200 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

     (4) แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพ้ืน จ านวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 5,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    (5) แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ 
งบประมาณ 50,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    (6) แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเก้า อ้ีท างาน จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท 
งบประมาณ 9,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    (7) แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 6,000 
บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    (8) แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง ส่งสาธารณูปโภค รายการโครงการติดตั้งระบบกรองน้ า      
เพ่ืออุปโภคบริโภค ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปอ งบประมาณ 350,000 บาท 
    โดยการโอนงบประมาณ รายการที่ 1 – 5 เป็นการโอนลดเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล สังกัดส านักงานปลัด รายการที่ 6 – 8 เป็นการโอนลดเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
สังกัดกองคลัง รายละเอียดตามเอกสารบัญชีรายการโอนงบประมาณที่แนบท้าย         
และการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 ข้อ 27 จึงน าเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบและ
พิจารณาต่อไป 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อภิปรายสอบถามและแสดง  
ประธานสภา อบต.ปอ   ความคิดเห็น  

นายสิริเชษฐ์  รัตนแสงมณี   : ขอเรียนสอบถามการตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ 
ส.อบต. หมู่ 19 ต.ปอ ไม่ทราบว่า มีแนวทางการพิจารณาสนับสนุนให้หมู่บ้านไหนบ้าง และจะได้รับการ 
 สนับสนุนเมื่อใด เนื่องจากเครื่องขยายเสียงของหมู่บ้าน หมู่ 19 ต าบลปอ ช ารุดเสียหาย 

นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงค์  : ขอเรียนชี้แจงว่าการตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว เป็นการตั้งงบประมาณรองรับไว้
หน.สป. ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านที่ได้รายงานและร้องขอรับการสนับสนุน 
 จากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ซึ่งกองช่างจะได้ออกตรวจสอบข้อมูล ท าบันทึกรายงาน  

เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้พิจารณา ที่เสนอมาในขณะนี้มีรายการเครื่อง
ขยายเสียงของบ้านศิลาแดง หมู่ 16 ต าบลปอ ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ



๑๑ 

 

รายงานเสนอมา และกองช่างได้ออกตรวจสอบ รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอแล้ว 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณหัวหน้าส านักงานปลัด ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา อบต.ปอ   ปอ ได้รับทราบ ในล าดับต่อจะเป็นการลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี    : ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภา อบต.ปอ    งบประมาณ 2562 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง) ขอให้สมาชิกได้ลงมติว่าจะอนุมัติตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
  ได้เสนอญัตติหรือไม่ โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม : อนุมัติ จ านวน  23  เสียง 

  5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับการเสนอญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วน  
ประธานสภา อบต.ปอ    ต าบลปอ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจง 

นายแสน  ลือชา : ขอมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงแทน 
นายก อบต. 

นางวิลาวัลย์  โนระ : ด้วยคณะผู้บริหาร มีความจ าเป็นขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
หน.ฝ่ายการเงิน  งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือความคล่องตัวในการใช้งานและง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
รักษาการแทน  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ผอ.กองคลัง  มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปออนุมัติ ในการประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 1/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 
 

ที ่ แผนงาน งาน งบ 
หมวด ประเภท 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

รายจ่าย รายจ่าย อนุมัติ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1 บริหารงาน

ทั่วไป 
บริหารงาน
คลัง 

ลงทุน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์
แบบฉีดหมึก 

7,900 จั ดซื้ อ เ ครื่ อ งพิ มพ์ แบบฉี ดหมึ ก 
จ านวน 1 เครื่อง 
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิ ด
เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท 
เ ป็ น เ งิ น  7 , 9 0 0  บ า ท  โ ด ย มี
รายละ เ อียดคุณลั กษณะพื้ น ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 ณ วั นที่  23  พฤกษาคม 
2561 ปรากฏตามบัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) โครงการ
ล าดับที่ 23 หน้า 172 
 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  
จ านวน 2 เครื่อง 
-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที) จ านวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 
2,600 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท 
โดยมี ร ายละเอียดคุณลั กษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคา 
5 6 2  ป ร ะ ก า ศ  ณ  วั น ที่  1 5 
มีนาคม 2562 
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ที ่ แผนงาน งาน งบ 
หมวด ประเภท 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

รายจ่าย รายจ่าย อนุมัติ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
2 การศึกษา บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 198,000 -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผลแบบ 1 จ านวน 9 ชุด 
ส าหรับใช้ในกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตต าบลปอ (เกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561  
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
 

-เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผลแบบ 1 จ านวน 
9 ชุด ส าหรับใช้ในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลปอ โดย
มีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
ประกาศ ณ วันที่  15 มีนาคม 
2562 

3 การศึกษา บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศึกษา 

ลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์
แบบฉีดหมึก 

96,000 -เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 12 เครื่องส าหรับใช้ในกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลปอ 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานและลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ค รุ ภั ณ ฑ์ ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 
พฤษภาคม 2561 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่3) 
หน้า 12 ล าดับที่ 17 

-เ พื่ อ จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ 
Multifunction แ บ บ ฉี ด ห มึ ก
พร้ อมติดตั้ งถั งหมึกพิมพ์  ( Ink 
Tank Printer) จ านวน 12 เครื่อง 
ส าหรับใช้ในกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม และในศูนย์พัฒนา
เ ด็ ก เ ล็ ก เ ข ต ต า บ ลป อ  โ ด ย มี
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 ประกาศ ณ วันที่  15 
มีนาคม 2562 



๑๕ 

 

  

  เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ดังกล่าวข้างต้น เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 ที่ก าหนดว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงน าเรียนให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น             
ประธานสภา อบต.ปอ        หากไม่มีผู้ใดอภิปรายจะได้ลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี      : ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในล าดับต่อไปเป็นการลงมติในญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย       
ประธานสภา อบต.ปอ        ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้ลงมติว่า จะอนุมัติ

ตามญัตติท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : อนุมัติ จ านวน  23  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6          :   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอ 
ประธานสภา อบต.ปอ       ในวาระนี้            

นายธิติพงศ์  กวินดารกา    : ขอสอบถามโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
ส.อบต. หมู่ 18 ต.ปอ  ขอให้คณะผู้บริหารได้เร่งรัดการด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนการด าเนินงาน เนื่องจาก 

หากเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เกรงว่าจะเกิดความล าบากในการเข้าปฏิบัติงาน ท าให้งานล่าช้า
ออกไปอีก ส าหรับโครงการของบ้านร่มฟ้าทอง ขอให้ผู้บริหารพิจารณาด าเนินการเป็น
ล าดับแรกด้วย 

นายมนตรี  ยอดมณีบรรพต : ขอสอบถามโครงการอุทกภัยของหมู่บ้านที่เสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลปอพิจารณา 
ส.อบต. หมู่ 12 ต.ปอ  และต้องการให้คณะผู้บริหารได้เร่งรัดการด าเนินโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน 

นายชาย  แซ่ซ้ง  ในช่วงวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล 
ส.อบต. หมู่ 15 ต.ปอ  รถตักหน้าขุดหลังจากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ช่วยพัฒนาปรับปรุงถนน ในเขตพ้ืนที่ 
  หมู่บ้าน จนส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี ขอขอบคุณคณะผู้บริหารมา ณ ที่นี้ด้วย   
 
 
 



๑๖ 

 

 
 
นายเกียรติกุล  พิชัย : ขอน าเสนอปัญหาความต้องการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในเขตพ้ืนที่ต าบลปอ 
ส.อบต. หมู่  6 ต.ปอ  เนื่องจากถนนมีความช ารุดทรุดโทรม จึงขอเสนอให้คณะผู้บริหารได้พิจารณาใช้จ่ายเงิน 

สะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้กับหมู่บ้านต่างๆ ในเขต
ต าบลปอให้ได้รับความสะดวกด้านการคมนาคมดังกล่าว 

นายสิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี : ขอให้คณะผู้บริหารได้เร่งรัดด าเนินโครงการก่อสร้างถนนของบ้านสันติพัฒนา เป็นล าดับ 
ส.อบต. หมู่ 19 ต.ปอ  แรกด้วย เนื่องจากพ้ืนที่มีความยากล าบากมาก 

นายศราวุธ  ทองใบ : ขอน าเรียนชี้แจงโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ได้ด าเนินงาน 
นายช่างโยธาอาวุโส  มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. โครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการส่งมอบงานจ้าง จ านวน 3 โครงการ คือ 
      - โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง หมู่ 5 
      - โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หมู่ 7 

     - โครงการจัดท าป้ายบอกเส้นทาง และสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์แหล่ง 
       ท่องเที่ยวในพื้นที ่

2. โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ที่อยู่ระหว่างการจ้างออกแบบโครงการ จ านวน 13 โครงการ ประกอบด้วย 
    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว บ้านร่มฟ้าหลวง 
    หมู่ 12 ต าบลปอ งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท 
    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหลักใหญ่ 
    บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ 13 ต าบลปอ งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท 
    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ศาลเจ้าประจ าหมู่บ้าน บ้านผาตั้ง 
    หมู่ 14 ต าบลปอ งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท 
    4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ป่าสุสาน บ้านศิลาแดง หมู่ 16 
    ต าบลปอ งบประมาณตั้งไว้ 400,000 บาท 
    5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ หมู่ 17 
    ต าบลปอ งบประมาณตั้งไว้ 350,000 บาท 
    6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าทอง 
     หมู่ 18 ต าบลปอ งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท 
    7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหาน หมู่ 9 
    ต าบลปอ งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท 
    8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านอยู่สุข หมู่ 10 
    ต าบลปอ งบประมาณตั้งไว้ 400,000 บาท 
    9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปางหัด หมู่ 2 
    ต าบลปอ งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท 
    10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร บ้านสันติพัฒนา 
    หมู่ 19 ต าบลปอ งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท 
    11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอน หมู่ 3 
    ต าบลปอ งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท 
 



๑๗ 

 

 
      12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ 7 
    ต าบลปอ งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท 
      13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ หมู่ 8 
    ต าบลปอ งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท 

   รวมงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งหมด 5,090,000 บาท 
 จึงขอน าเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ 

นายแสน  ลือชา : ขอน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่า คณะผู้บริหารได้เร่งรัดให้มีการด าเนินการก่อสร้างโครงการ 
นายก อบต.  ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2562 และตระหนักถึงความล าบากของเส้นทาง 

คมนาคมในเขตพ้ืนที่ แต่เนื่องจากโครงการก่อสร้างที่กองช่างได้ชี้แจงไปจ านวน 13 
โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างออกแบบ จึงท าให้แผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ล่าช้า
ออกไป หากโครงการทั้ง 13 โครงการได้ด าเนินการออกแบบโครงการเสร็จแล้ว ผู้บริหาร
จะได้เร่งรัดด าเนินการโดยเร็วต่อไป ส าหรับข้อเสนอของสมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ที่ขอให้
พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสามนั้น ผู้บริหารจะได้พิจารณาต่อไป แต่ในเบื้องต้นนี้ก าลังพิจารณา
การใช้เงินส ารองจ่ายอยู่ (กรณีเกิดอุทกภัย) ในส่วนของข้อเสนอของสมาชิก อบต. หมู่ 12 
ที่เสนองบประมาณอุทกภัยเข้ามา จะมอบหมายให้กองช่างตรวจสอบว่า โครงการอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ป่าหรือไม่ ส าหรับโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หมู่ 12 ต าบลปอ อยู่ระหว่างการจ้าง
ออกแบบโครงการ หากเสร็จแล้วจะเร่งด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างด าเนินการโดยเร็วต่อไป 

นายธนวัฒน์  อุสาใจ : ด้วยได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะมีนักศึกษามาออกค่าย 
รองนายก อบต  ในวันที่ 5 – 6 เมษายน 2562 เพื่อมาท าฝายกั้นล าน้ าห้วยปอ ในเขตบ้านดอน หมู่ 3  

ต าบลปอ จ านวน 80 คน โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสานขอให้ อบต.ปอ 
ช่วยเหลือเรื่องรถรับส่ง ในการปฏิบัติงานดังกล่าว 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณ 
ประธานสภา อบต.ปอ        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการ เจ้าหน้าที่    

ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 
 

ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
               (นายประเวศ  ปงรังษี) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

14 พ.ค. 2562 


