๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ ที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2562
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ผู้เข้าประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
2 นายคาปัน
แสงงาม
3 นายคา
วงศ์ผา
4 นายคาจันทร์ ธิวงศ์
5 นายวุฒิชัย
อุสาใจ
6 นายวิชัย
แสงงาม
7 นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
8 นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง
9 นางมริวรรณ์ ถาวงศ์
10 นายเกียรติกุล พิชัย
11 นางหมาย
แสงงาม
12 นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล
13 นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
14 นายชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
15 นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต
16 นายมนตรี
ยอดมณีบรรพต
17 นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
18 นายสมชาย แซ่ย่าง
19 นายกิตติ
ครรลองหรรษา
20 นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
21 นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
22 นายชาญชัย
ย่างวรกูล
23 นายชาย
แซ่ซ้ง
24 นายสุพจน์
เล่าพงศ์สวัสดิ์
25 นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
26 นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวนั
27 นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
28 นายธิติพงศ์
กวินดารกา
29 นายสิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
30 นายสมชาติ
คงแก้ว

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

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

หมายเหตุ

๒

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายมนตรี
2. นายกิตติ

ยอดมณีบรรพต
ครรลองหรรษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-สกุล
นายแสน
ลือชา
นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล
นายธนวัฒน์
อุสาใจ
นายศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
นายประเวศ
ปงรังษี
นางวิลาวัลย์
โนระ
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
นายศราวุธ
ทองใบ
นายไพรสัณฑ์
ยาละ
นางสาวณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์
นายชัยนิรันดร์ ปิยวัฒน์หิรัญ
นายหาญศักดิ์
หาญบุญศรี

13 นายเสรี
14 นายสมจิตร
15 นายนิคม

ตาแหน่ง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
ปลัด อบต.ปอ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าสานักงานปลัด
นายช่างโยธา
นักวิเคราะห์ฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
ประธานสภา อบต.ตับเต่า
รองประธานสภาฯ อบต.
ตับเต่า

หมั่นพัฒนาการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
ตาพิชัย
กานันตาบลปอ
วิบุญศรีวีโรจน์ ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้าน ม. 10

ลงชื่อเข้าประชุม
แสน
ลือชา
สมจิต
สิริพุทธาสกุล
ธนวัฒน์
อุสาใจ
ศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
ประเวศ
ปงรังษี
วิลาวัลย์
โนระ
กรรณิการ์ ชัยวงศ์
ศราวุธ
ทองใบ
ไพรสัณฑ์ ยาละ
ณัฐรินีย์
เขียวสิทธิ์
ชัยนิรันดร์ ปิยวัฒน์หิรัญ
หาญศักดิ์
หาญบุญศรี
เสรี
สมจิตร
นิคม

หมายเหตุ

หมั่นพัฒนาการ
ตาพิชัย
วิบุญศรีวีโรจน์

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓0 คน
-ผู้มาประชุม
28 คน ผู้ลาประชุม 2 คน
-ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน
เริ่มประชุมเวลา

:

๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์
ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี
ประธานสภา อบต.ปอ
พ.ศ. 2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้ดาเนินการนับองค์ประชุมแล้ว
ดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีทั้งหมด 30 คน มาประชุม 28 คน
ลาประชุม 2 คน องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอนาเข้า
สู่วาระการประชุม

๓

ระเบียบวาระที่ ๑

:

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในวาระประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตาบลปอ ได้รับทราบ ดังนี้
(1) ขอแสดงความยินดีต้อนรับกานันสมจิต ตาพิชัย กานันตาบลปอ ที่ได้ ให้ เกียรติ
เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอในครั้งนี้
(2) ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในเดือน
กรกฎาคม 2562 ดังนี้
- วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 การแข่งขันกีฬาปอคัพสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
ณ สนามโรงเรียนปอวิทยา
- วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ร่วมงานถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาล
เข้าพรรษา ประจาปี 2562
- วัน ที่ 18 กรกฎาคม 2562 ร่ว มงานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ณ จังหวัด
เชี ย งราย ซึ่ ง มี ตั ว แทนของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอเข้ า ร่ ว ม ประกอบด้ ว ย
ส.อบต.สมชาติ คงแก้ว, ส.อบต.หมาย แสงงาม, ส.อบต.มริวรรณ์ ถาวงศ์
- วัน ที่ 28 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเนื่อ งในวัน เฉลิ มพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปี 2562 ณ ห้องประชุมอาเภอเวียงแก่น
(3) แจ้งการลาออกตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ของ นายเลาจัว แซ่ว้า ส.อบต. หมู่ 20 ได้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายอาเภอเวียงแก่น
โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562
(4) ขอแสดงความยินดีต้อนรับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตับเต่า
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตับเต่า ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมสังเกตการณ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในครั้งนี้
มติที่ประชุม

:

รับทราบ
เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

ขอแจ้งเรื่องที่ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือนสิงหาคม
2562 ดังนี้
(1) ขอแสดงความยินดีต้อนรับกานันตาบลปอ นายสมจิต ตาพิชัย ที่ได้เข้าร่วมประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในครั้งนี้
(2) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบของ ปปช.

๔

(3) โรงพยาบาลเวียงแก่นได้นาเสนอสินค้าไม่ ปลอดภัย ปนเปื้อนสารพิษ ได้แก่ ผักสด
ผลไม้ ส ด ที่ บ ริ โ ภคในเขตอ าเภอเวี ย งแก่ น มี ส ารปนเปื้ อ นเป็ น จ านวนมาก จึ ง รณรงค์
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนปลู ก ผั ก เพื่ อ บริ โ ภคผั ก ผลไม้ ที่ ป ลอดสารพิ ษ สร้ า งความ
ปลอดภัยร่วมกัน
(4) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เสนอขอรับการสนับสนุน เครื่องสูบน้าระยะไกลจาก
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับ
ประชาชน หากยังมีภัยแล้งเกิดขึ้นอีก
(5) องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลปอ ได้จัด ซื้อสารยาปราบศัต รูพืช แมลงเจาะข้ าวโพด
ที่ ร ะบาดขึ้ น ในพื้ น ที่ ต าบลปอ โดยได้ แ จกจ่ า ยให้ เ กษตรกรผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย
ได้ไปดาเนินการป้องกันโรคเรียบร้อยแล้ว
(6) การโยกย้ายสุกร (หมูป่า) กรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศแจ้งห้ามมิให้มีการโยกย้ายและ
นาออกมาจาแหน่ายโดยเด็ดขาดในช่วงนี้
(7) ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ กระบือ วัว ในพื้นที่ให้ระมั ดระวังมิให้สัตว์เลี้ยงที่อยู่ใน
การครอบครอง ออกมาเพ่นพ่านถนนทางหลวง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุรถยนต์ที่สัญจรไปมา
ตามถนนทางหลวง
(8) งานเทศกาลส้ มโอและของดีอาเภอเวียงแก่น ประจาปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 30
สิ ง หาคม – 5 กั น ยายน 2562 โดยในเบื้ อ งต้ น นี้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ
มอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบจัดซุ้มนิทรรศการและจัดทารถขบวนส้มโอ และในวันนี้ทาง
อาเภอเวียงแก่น ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลส้มโอและของดีอาเภอเวียงแก่น
ปี 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาเภอเวียงแก่น
มติที่ประชุม

: รับทราบ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอเรียนเชิญท่านกานันตาบลปอ (นายสมจิต ตาพิชัย)
ประธานสภา อบต.ปอ
ได้ชี้แจงเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้รับทราบ เนื่องจากกานันตาบลปอมี
ภารกิจต้องไปราชการที่อาเภอขอเรียนเชิญครับ
นายสมจิต ตาพิชัย
กานันตาบลปอ

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กานันตาบลปอมีเรื่องแจ้ง ดังนี้
(1) ด้วยชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านอาเภอเวียงแก่น ได้จัดให้มีการชกมวยศึกวันส้มโอ
เวียงแก่นไฟท์ 62 ในวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 20.00 น. ณ สนามมวยชั่วคราว
หน้าที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น จาหน่ายบัตรใบละ 500 บาท เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการ
แก่ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านอาเภอเวียงแก่น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยจัดซื้อบัตร
มวยการกุศลดังกล่าว จากสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลปอทุกท่าน ๆ ละ 500 บาท
ชาระค่าบัตรมวยในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

๕

(2) การปรับปรุงการทางานฝ่ายปกครองท้องที่ตาบลปอ ขณะนี้ได้มีการประชุมเพื่อจะร่าง
ระเบียบข้อบังคับขึ้นมา เพื่อให้การปฏิบัติงานฝ่ายปกครองท้องที่ตาบลปอ สามารถทางาน
ร่วมกันทุกฝ่ายได้ด้วยดี
(3) การอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตาบลปอ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2562 ทางฝ่ า ยปกครองท้ อ งที่ จ ะได้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม
โดยพร้อมเพรียงกัน
(4) ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้สนับสนุนโครงการเร่งด่วน โครงการ
ธนาคารน้าใต้ดิน ที่อาเภอแจ้งให้หมู่บ้านจัดทาโครงการ โดยกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอได้จัดทาแบบประมาณการโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(5) การขอขยายเขตพื้นที่เพื่อเข้าร่วมโครงการหลวงห้วยแล้งและโครงการหลวงผาตั้ง
ได้เสนอให้ หมู่ 1, 7, 8, 9 ตาบลปอ เข้าร่วมโครงการหลวงดังกล่าว ทั้ งนี้จะได้เสนอเรื่อง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้พิจารณาต่อไป
(6) การใช้สารยากาจัดศัตรูพืช (ยาฆ่าหญ้า) ต่อไปจะมีการอบรมการใช้สารกาจัดศัตรูพืช
ดังกล่าวก่อนที่จะนาไปใช้ในพื้นที่
(7) งานเทศกาลส้ ม โอและของดี อ าเภอเวี ย งแก่ น ประจ าปี 2562 โดยทางอ าเภอ
เวียงแก่นจะได้แจ้งให้หมู่บ้านส่งมวลชนเข้าร่วมในงานพิธีเปิด สาหรับรายละเอียดต่างๆ
คาดว่าจะได้รับการชี้แจงในช่วงบ่ายของวันนี้
ขอขอบคุณประธานสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลปอและนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอที่ได้ให้โอกาสมาชี้แจงข้อประชุมในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอครั้งนี้
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจง
ประธานสภา อบต.ปอ
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

ระเบียบวาระที่ ๒

: ขอขอบคุณกานันตาบลปอที่ได้นาเรียนแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อร่วมมือกัน
ท างานในเขตพื้ น ที่ แ ละขอเรี ย นเชิ ญ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นทุ ก หมู่ บ้ า นเข้ า ร่ ว มการอบรม
โครงการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองตาบลปอ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยพร้อม
เพรียงกัน เพื่อนาไปสู่การทางานที่ร่วมมือกันด้วยดี
:

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ ที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา อบต.ปอ
สมัย วิส ามัญที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยจัดส่ งไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ
ครับ

๖

มติที่ประชุม

:

รับรอง 25 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

:

กระทู้ถาม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ๑. กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี
ประธานสภา อบต.ปอ
ข้อความเป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอตอบกระทู้
- ไม่มี
๒. กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น หรื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามจ าเป็ น รี บ ด่ ว นเพราะเป็ น ภั ย สาธารณะหรื อ
กระทบกระเทือนต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือศีล ธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง
ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือดาเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔

:

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

:

เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับการเสนอญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตาบลปอ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ จึงขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้ชี้แจงให้สภาได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลปอจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปีต่อสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้ น
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลปอจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลั กการและแนวโนโยบายการ
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะผู้บริหารจะขอรายงานบันทึกหลักการ
และเหตุ ประกอบร่างข้ อบัญญั ติงบประมาณจ่าย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณรายรับไว้รวมทั้งสิ้น 97,100,000 บาท

๗

และได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 97,100,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้จัดส่ง
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้พิจารณาแล้ว โดยคณะผู้บริหารขอรายงาน
ดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

21,557,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

570,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

34,649,167

แผนงานสาธารณสุข

764,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

195,600

แผนงานเคหะและชุมชน

16,299,784

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2,075,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

675,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

20,149,029
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

97,100,000

๘

สาหรับรายละเอียดการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ประมาณการ
รายรับ ประมาณการรายจ่าย ประกอบกับคาแถลงงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะขอมอบหมายให้ ผู้อานวยการกองคลั ง ได้เป็นผู้ ชี้แจง
รายละเอียดแทน
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอเรียนเชิญผู้อานวยการกองคลัง ได้ชี้แจง
ประธานสภา อบต.ปอ
นางวิลาวัลย์ โนระ
รักษาการ ผอ.กองคลัง

: เรี ย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลปอที่เ คารพ ขอน าเรีย นรายละเอี ย ด
สถานะทางการคลัง การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ประมาณการ
รายรั บ ประมาณการรายจ่ า ย ประกอบค าแถลงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. สถานะคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 103,145,405.96 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 43,666,483.37 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 25,776,304.00 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0
โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 14 โครงการ
รวม 1,188,186.00 บาท
1.2 เงินคงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จานวน 88,456,947.60 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน 420,703.45 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน 158,618.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 598,316.34 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน
0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
21,570.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 29,726,938.81 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 57,530,801.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 47,800.00 บาท

๙

(3) รายจ่ายจริง จานวน 59,061,909.78 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน 15,112,531.83 บาท
งบบุคลากร
จานวน 17,459,412.00 บาท
งบดาเนินการ
จานวน 15,612,755.95 บาท
งบลงทุน
จานวน 1,265,210.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน 9,612,000.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน
47,800.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 1,296,400.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รายรับ

รายรับจริง ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

355,386.63
164,814.40
786,079.30
4,100.00
1,310,380.33

310,000.00
166,600.00
930,000.00
4,000.00
1,410,600.00

445,196.00
258,600.00
802,000.00
31,000.00
1,536,796.00

35,295,933.18
35,295,933.18

31,533,483.00
31,533,483.00

35,390,000.00
35,390,000.00

54,447,161.00
54,447,161.00
91,053,474.51

58,055,917.00
58,055,917.00
91,000,000.00

60,173,204.00
60,173,204.00
97,100,000.00

๑๐

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริง ปี 2561

รายจ่าย

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ
งบประมาณ

15,629,013.35

18,298,641.00

20,149,029.00

งบคุลากร

20,512,680.88

26,876,529.00

27,553,633.00

งบดาเนินการ

15,756,840.69

24,520,730.00

26,462,038.00

8,434,880.00

11,633,100.00

13,155,300.00

งบรายจ่ายอื่น

11,000.00

15,000.00

15,000.00

งบเงินอุดหนุน

10,488,212.22

9,656,000.00

9,765,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

70,832,627.14

91,000,000.00

97,100,000.00

รวม

70,832,627.14

91,000,000.00

97,100,000.00

งบลงทุน

จึงขอนาเรียนชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้รับทราบ
เพื่อพิจารณาต่อไป
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้อานวยการกองคลังที่ได้นาเรียน
ประธานสภา อบต.ปอ
ชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้รับทราบ ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอได้ชี้แจง
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สาหรับรายละเอียดการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนงานทั้ง 10 แผนงานนั้น นายกองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลปอ ขอมอบหมาย
หัวหน้าส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละแผนงานได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ในแต่ละ
แผนงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
จากนั้ น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ได้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต่ละแผนงานให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอได้รับทราบและพิจารณา ประกอบด้วย

๑๑

1. นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าสานักงานปลัด ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ า ย แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน แผนงาน
สาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร แผนงานสังคม
สงเคราะห์ และแผนงานงบกลาง
2. นางวิลาวัลย์ โนระ หัวหน้าฝ่ายการเงินรักษาราชการแทนผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งานบริหารงานคลัง
3. นายประเวศ ปงรังษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอรักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
แผนงานการศึกษา แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
4. นายศราวุธ ทองใบ นายช่างโยธาอาวุโสรักษาราชการแทนผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน
5. นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน)
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้นาเรียนชี้แจง
ประธานสภา อบต.ปอ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต่ละแผนงานให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้ รั บ ทราบและพิ จ ารณา ขณะนี้ เ วลา 12.00 นาฬิ ก า ขอพั ก การประชุ ม เพื่ อ พั ก
รับประทานอาหารกลางวัน และขอนัดประชุมในภาคบ่าย เวลา 13.00 นาฬิกา
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น.

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกจานวน
23 คน เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอนาเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประธานสภา อบต.ปอ
ประจาปี พ.ศ. 2562 ในภาคบ่าย ซึ่งอยู่ในวาระการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ าย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 (ขั้ นรั บหลั ก การ) ซึ่ งนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้แถลงเหตุผลความจาเป็น ประมาณการรายรับ รายจ่าย
ของร่ า งข้ อบั ญญั ติง บประมาณรายจ่ าย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อ มทั้ ง
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ในแต่ละแผนงานแล้ว ในลาดับต่อ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

๑๒

นายประเวศ ปงรังษี
เลขานุการสภาฯ

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอที่ เคารพ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอได้เสนอญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้รับทราบและพิจารณาในวันนี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอขอนาเรียน
ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้ อ 45 (วรรคสาม) ญั ต ติ ร่ า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง
ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย
ประธานสภา อบต.ปอ
ที่เกี่ยวข้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้รับทราบ ในลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเรียนเชิญครับ
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู่ 6

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอเรียนสอบถามรายการเงินเดือน
(ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ได้ตั้งไว้ เมื่อเทียบ
กับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เหตุใดจึงเพิ่มสูงขึ้น
400,000 บาท และขอเรียนสอบถามรายการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เหตุใดถึงมีการตั้ง
งบประมาณไว้หลายแผนงาน ไม่ทราบว่าเป็นการตั้งงบประมาณไว้มากเกินความจาเป็น
หรือไม่ และเป็นการไม่ประหยัดงบประมาณ

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเรียนสอบถามในแผนงานการศึกษา รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ส.อบต. หมู่ 9
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการตรวจสอบดูในร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 ไม่มี
การจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน ขอทราบว่าเหตุใดถึงไม่จัดสรรให้
และแผนงานการศาสนา วัฒ นธรรมและนันทนาการ โครงการสื บสานวัฒ นธรรมไทย
ประเพณีล อยกระทง ซึ่งได้ตรวจสอบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ
2562 แล้ว ที่ตั้งไว้เพียง 150,000 บาท แต่ปีงบประมาณรายจ่าย 2563 ได้ตั้งไว้
จานวน 250,000 บาท ขอทราบเหตุผลถึงการเพิ่มงบประมาณในรายการดังกล่าว
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ประธานสภา อบต.ปอ
ได้นาเรียนชี้แจงตามประเด็นที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้อภิปราย
สอบถาม

๑๓

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : ขอนาเรียนชี้แจงตามที่ท่านเกียรติกุล พิชัย ส.อบต. หมู่ 6 ได้อภิปรายสอบถาม ดังนี้
หัวหน้าสานักงานปลัด
- รายการเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ได้ตั้งไว้ 2,974,920 บาท
ตั้งไว้ ร องรั บ เป็ น ค่ าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบล จานวน 32 คน
เมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปี ง บประมาณ 2562 ได้ ตั้ ง รายการ
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ตั้งไว้ 3,700,680 บาท รองรับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 40 คน ซึ่งปีงบประมาณ 2563 ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าวลดลง จานวน 725,760 บาท ดังนั้นข้อมูลที่ ท่าน
นามาอภิปรายอาจคลาดเคลื่อน จึงขอนาเรียนชี้แจง
- สาหรับกรณีรายการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ได้นาเรียนสอบถามว่า เหตุใดถึงได้ตั้ง
งบประมาณไว้หลายแผนงาน ต้องขอนาเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ มีส่วนราชการในสังกัด ประกอบด้วย สานักงานปลัด กองคลัง กองการศึกษาฯ และ
กองช่าง ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการด้านงานเอกสารเป็นด้วยความคล่องตัว ทางานได้
ด้วยความรวดเร็ว จึงได้ตั้งงบประมาณเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไว้สาหรับงานราชการ
ไว้ทุกกอง คือ 4 กอง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
นางวิลาวัลย์ โนระ
รักษาการ ผอ.กองคลัง

: ขอนาเรี ยนชี้แจงตามประเด็นที่ท่านชิงชัย ยอดมณีบรรพต ส.อบต. หมู่ 8 สอบถาม
รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน ซึ่งจากการตรวจสอบ
ข้อมูลแล้ว ปรากฏว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
ไปแล้ว จานวน 2 เครื่อง ในปีงบประมาณ 2562 ดังนั้นจึงไม่ได้ตั้งงบประมาณจัดสรรให้
ในปีงบประมาณ 2563 แต่อย่างใด

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: ขอนาเรียนชี้แจงข้อมูลการตั้งงบประมาณโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ลอยกระทง ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 2563 จานวน 250,000 บาท
เนื่องจากประเพณีลอยกระทงถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทย ถือว่าเป็นการตั้งไว้สาหรับ
การส่ งเสริ มประเพณีในภาพรวมของตาบล ต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านได้
มาร่วมกิจกรรมในประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงดังกล่าว เพื่อสืบสานประเพณี ให้คงอยู่
สืบไป

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอเรียนเชิญครับ
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์: ขอเรียนสอบถามแผนงานบริหารทั่วไป โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ส.อบต. หมู่ 12
ที่ตั้งงบประมาณไว้เพียง 50,000 บาท ที่เป็นรายจ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบั ติก าร สั มมนาทางวิ ช าการแก่ผู้ บริ ห ารท้ องถิ่น พนัก งานส่ ว นตาบล สมาชิก สภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล อยากสอบถามว่ า งบประมาณที่ ตั้ ง ไว้ จ ะเพี ย งพอหรื อ ไม่
เนื่ องจากอาจมีผู้ แสดงความประสงค์ข อเข้ารับการฝึ กอบรมเป็นจานวนมาก และเสี ย
โอกาสไม่ได้รับการอบรม เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย

๑๔

นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ส.อบต. หมู่ 18

: ขอเรียนสอบถามแผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ได้ตั้งงบไว้ จานวน 200,000 บาท
อยากทราบรายละเอียดโครงการว่าดาเนินการอย่างไร และโครงการฝึกอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกันระงับอัคคีภัย ที่ได้ตั้งงบไว้ จานวน 20,000 บาท
ต้องการให้ดาเนิ นโครงการให้ มีการฝึ กอบรมประชาชนในพื้นที่ส ายบนดอย ที่เสี่ ยงต่อ
การเกิดเหตุอคั คีภัยและดินโคลนถล่ม ว่าจะสามารถดาเนินการได้หรือไม่

นายธิติพงศ์ กวินดารกา : ขอเรียนสอบถามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการเที่ยวดอยผาตั้ง
ส.อบต. หมู่ 18
ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ที่ได้ตั้งงบไว้ 150,000 บาท
ไม่ทราบว่าเป็นการตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไปหรือไม่ เพราะเป็นการจัดงานเพียงจานวน 1
วัน 1 คืน เท่านั้น
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : ขอนาเรียนตอบขี้แจงตามข้ออภิปรายของ ส.อบต.ยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์ ที่ได้สอบถาม
หัวหน้าสานักงานปลัด
ถึงงบประมาณโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ตั้งไว้ จานวน 50,000 บาท
ว่ า จะเพี ย งพอหรื อ ไม่ ขอเรี ย นว่ า โครงการที่ ตั้ ง ไว้ ดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล โดยเป็นการจัดฝึกอบรมหรือ
ประชุมเชิงปฏิบั ติการให้ ความรู้ เฉพาะด้าน ส่ ว นการเดินทางเข้ารับการฝึ กอบรมตาม
หลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น
หากได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เช่น กรณีของพนักงานส่วนตาบล ต้องได้รับอนุมัติ
จากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องได้รับอนุมัติจากประธานสภา
ท้องถิ่น อนุมัติให้เดินทางไปราชการอบรม และได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้า
รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ตั้ง
ไว้ จ านวน 350,000 บาท ดังเช่นเมื่อคราวที่คณะผู้บริห ารและสมาชิกสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลปอ เดิน ทางไปเข้า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รกฎหมายเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น
ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สาหรับข้อซักถาม
ของ ส.อบต.พจน์ปรีชา แซ่ย่าง ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสา
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและฟื้น ฟูกิจกรรมของอปพร.
ในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันได้มีสมาชิกลาออก และที่ยังคงอยู่ก็มิได้รับการฝึกอบรบทบทวน ดังนั้น
จึงจัดทาโครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ได้
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่ า ว สามารถตัดชุดเครื่องแบบสนับสนุนสมาชิกอปพร.ได้ ส าหรั บ
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันระงับอัคคีภัย เป็นโครงการ
ที่ตั้งไว้เพื่อฝึกอบรมให้สมาชิกอปพร. และประชาชนได้มีความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สาหรับข้อเสนอของสมาชิกที่เสนอ จะได้นาข้อมูลที่เสนอมาปรับปรุงโครงการให้ครอบคลุม
พื้นที่สายบนดอย รวมทั้งอาจจะขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในการอบรมให้ความรู้ดินโคลนถล่มด้วย

๑๕

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: ขอเรียนชี้แจงตอบข้อซักถามโครงการเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน
สืบ สานวัฒ นธรรมชนเผ่ า ที่ตั้งงบประมาณไว้ จานวน 150,000 บาท โดยโครงการ
ดังกล่าว เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตาบลปอ และจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือ ดอยผาตั้ง
ซึ่งจะมีผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในเขตพื้นที่ สาหรับข้อเสนอของท่านสมาชิกที่ได้
อภิปรายจะได้เน้นย้ากับผู้รับผิดชอบโครงการให้ใช้จ่ายงบประมาณโดยการประหยัดและ
คุ้มค่า

นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ส.อบต. หมู่ 18

: ขอเรียนสอบถามแผนงานสาธารณสุข รายการเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 1 เครื่อง
ปัจจุบัน อบต.ปอ มีเครื่องพ่นหมอกควันจานวนกี่เครื่ อง และเสนอให้เพิ่มงบประมาณการ
พ่นหมอกควันป้ องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยให้มีการพ่นหมอกควันป้องกันโรค
ก่อนที่จะมีโรคไข้เลือดออกระบาด ซึ่งปัจจุบันต้อ งรอให้มีโรคไข้เลือดออกระบาดเสียก่อน
จึงจะพ่นหมอกควันได้ และขอเรียนสอบถามการตั้งงบประมาณโครงการต่อเติมสานักงาน
ที่ทาการองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ ซึ่งได้มีการต่อเติมในพื้นที่เดิมที่อาคารคับแคบ
อยู่แล้ว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลปอมีพนักงานปฏิบัติงานและมีประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการเป็นจานวนมาก จึงเสนอให้พิจารณาทุบอาคารหลังเดิม แล้วก่อสร้างอาคาร
ใหม่เป็ น 2 ชั้น เพื่ อรองรับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้ มาติดต่องานได้รับ
ความสะดวกสบาย

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: ขอเรียนชี้แจงต่อข้อสอบถามของ ส.อบต.พจน์ปรีชา แซ่ย่าง เรื่องเครื่องพ่นหมอกควัน
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลปอ ปัจจุบันมีจานวนทั้งสิ้น 3 เครื่อง สื บเนื่องจากพื้นที่
ตาบลปอ มีพื้นที่หลายหมู่บ้าน หากเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ต้องขอยืมเครื่อง
พ่นหมอกควันจากหน่วยงานอื่น จึงเสนอขอตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันเพิ่ม
อีก 1 เครื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงานป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ สาหรับคาถามการต่อเติมอาคารสานักงาน อบต. เนื่องจากสานักงาน
ปลัดมีความคับแคบของพื้นที่ในการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ เช่น
งานพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุข จึงขอเสนอต่อเติมอาคารดังกล่าว

นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

: นาเรียนชี้แจงต่อข้อเสนอให้เพิ่มงบประมาณการพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดยให้มีการพ่นหมอกควันก่อนที่จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกนั้น ตามหลักวิชาการ
ที่ ง านสาธารณสุ ข ได้ ป ฏิ บั ติ ง านคื อ ต้ อ งให้ มี ก ารเกิ ด โรคไข้ เ ลื อ ดออกระบาดขึ้ น
โดยโรงพยาบาลเวี ยงแก่ น จะเป็ น ผู้ ร ายงานและฉี ด พ่ น หมอกควัน ในรั ศมี 100 เมตร
เป็นหน่วยงานแรก จากนั้นเป็นหน้าที่ของ อบต.ปอ ในการพ่นหมอกควันซ้าในวันที่ 2, 3,
5 ในรั ศมี 100 เมตร เพื่อควบคุมโรคไข้เลื อดออก และมีการประสานการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของ รพ.สต.ในพื้นที่ เพื่อควบคุมผู้ป่วยดังกล่าวมิให้เคลื่อนย้ายไปจุดใด เพื่อควบคุม
โรคจนกว่าจะรักษาโรคให้หายขาด หากมีการพ่นหมอกควันก่อนที่จะมีการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกแล้ว จะส่งผลเสียมากกว่าผลดี ดังนี้

๑๖

(1) ประชาชนจะมี ความเชื่อ ว่า ได้รั บความปลอดภั ยจากการพ่ นหมอกควั นดั ง กล่ า ว
ไม่ระมัดระวังตัวเองในการป้องกันมิให้ ถูกยุงกัด หรือกาจัดลูกน้ายุงลายในเขตพื้นที่ของ
ตัว เอง ซึ่งจะมีผ ลเสี ยต่อการสร้างพฤติกรรมการรับรู้และการช่วยเหลื อตัว เอง ในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
(2) การพ่ น หมอกควั น เป็ น วิ ธี ที่ ด าเนิ น การในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของการป้ อ งกั น
โรคไข้เลือดออก และยุงไม่ได้ถูกกาจัดทั้งหมด อีกทั้งยุงสามารถปรับตัวต่อยาที่พ่นต้องเพิ่ม
ปริมาณความเข้มข้นของการฉีดพ่น ซึ่งไม่คุ้มค่า สิ้นเปลืองงบประมาณ และเป็นอันตราย
ต่ อ อาสาสมั ค รผู้ ฉี ด พ่ น หมอกควั น มากขึ้ น ควรแล้ ว ที่ ป ระชาชนจะมาช่ ว ยกั น ป้ อ งกั น
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนกับทางราชการ เช่น การกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
การนอนในมุ้ง ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด เป็นต้น
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู่ 6

: ขอนาเรียนเสริมการพ่นหมอกควันไล่ยุง ทางบ้านผาแล ได้ดาเนินการพ่นหมอกควัน โดยใช้
น้ามันของชาวบ้านแต่น้ายาขอรับการสนับสนุนจาก อบต.ปอ ผลปรากฏว่า เมื่อพ่นไปแล้ว
(พ่นที่ถ้าผาแล) ปรากฏว่าก็ยังคงมียุงอยู่เป็นจานวนมากเช่นเดิม จึงเห็นว่าการพ่นหมอก
ควันไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ และขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอที่ได้ตั้ง
งบประมาณโครงการจัดทาแนวกันไฟเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 200,000 บาท

นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล : ขอเรียนสอบถามแผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส.อบต. หมู่ 7
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 งบประมาณ 550,200 บาท ที่มีรายละเอียดกาหนดจุดก่อสร้าง
จุดที่ 1- 3 ไม่ทราบว่าทางกองช่างได้ข้อมูลจากผู้ใด เนื่องจากสมาชิกสภา อบต. ไม่ได้รับ
การประสานงานในการเข้าสารวจพื้นที่โครงการจากองช่างเลย
นายศราวุธ ทองใบ
นายช่างโยธาอาวุโส

: กองช่างได้ออกสารวจพื้นที่เพื่อจัดทารายละเอียดโครงการ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
หลังจากการปลูกป่าบ้านปางปอ หมู่ 1 เสร็จแล้ว โดยผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นาชี้พื้นที่ เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านติดภารกิจ แต่ก็ขอยอมรับว่าไม่ได้แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.
เข้าร่วมแต่อย่างใด

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: เรื่องการออกสารวจพื้นที่โครงการ หรือการตรวจรับงานหรือแจ้งผู้รับจ้างเข้าไปดาเนินการ
ประธานสภา อบต.ปอ
ในพืน้ ที่ ขอให้แจ้งสมาชิกสภา อบต. ที่อยู่ในหมู่บ้านทุกครั้งด้วย และได้เน้นย้ามา
โดยตลอด ต่อไปขอให้กองช่างได้แจ้งให้สมาชิกสภา อบต. ในหมู่บ้านได้รับทราบและ
เข้าร่วมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้โครงการที่ดาเนินการออกมาได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
นายเสรี หมั่นพัฒนาการ : ขอแสดงความคิดเห็นในการตั้งงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน โครงการติดตั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
ปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจาหมู่บ้านในพื้นที่ตาบลปอ ที่ตั้งไว้ 150,000 บาท
ซึ่งตาบลปอมีหลายหมู่บ้าน หากเครื่องเสียงประจาหอกระจายข่าวชารุด ก็จะกระทบต่อ
การประชาสัมพันธ์ งานของทางราชการและอบต.ปอ เช่น การประชาสัมพันธ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การป้องกันเหตุไฟป่าและหมอกควัน จึงเสนอให้มีการเพิ่มงบประมาณ
ให้มากขึ้น จากที่ตั้งไว้ 150,000 บาท เกรงว่าจะไม่เพียงพอ

๑๗

นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ส.อบต. หมู่ 18

: ขอนาเสนอให้เพิ่มงบประมาณโครงการกีฬาปอสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เนื่องจาก
ในการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ได้ออกกาลังกาย โดยการเล่นกีฬา ห่างไกล
ยาเสพติด

นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

: ขอนาเรียนชี้แจง การตั้งงบประมาณโครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจา
หมู่บ้านในพื้นที่ตาบลปอ ที่ตั้งไว้จานวน 150,000 บาท เป็นการตั้งงบประมาณรองรับไว้
สาหรับหมู่บ้านที่รายงานว่า เครื่องเสียงประจาหมู่บ้านได้ชารุดเสียหาย ต้องการได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้ และการตั้งงบประมาณดังกล่าวไม่ระบุว่าจัดสรรให้
หมู่บ้ านใดเป็ น การเฉพาะ เป็นการตั้งไว้ในภาพรวมของตาบลปอ ที่ทราบมาขณะนี้ มี
รายงานแจ้งขอความช่วยเหลือจาก อบต.ปอ ในการปรับปรุงเครื่องเสียงประจาหมู่บ้าน
จ านวน 3 หมู่ คือ หมู่ 2, 7 และ 19 ตาบลปอ หากงบประมาณที่ตั้ ง ไว้ ไ ม่พ อเพี ย ง
คณะผู้บริหารเห็นว่ามีความจาเป็นก็สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่มได้ โดยได้ รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 ซึ่งสามารถกระทาได้
อยู่แล้ว

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: ขอเรียนชี้แจงถึงการตั้งงบประมาณโครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจาหมู่บ้าน
ในพื้นที่ตาบลปอ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้รับรายงานจากหมู่บ้านต่างๆ ว่า
เครื่องขยายเสียงประจาหมู่บ้านที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้เกิด
การช ารุ ดเสี ย หายไม่ส ามารถใช้ก ารได้ จึงได้ร วบรวมปั ญหาดัง กล่ าว และดาเนิน การ
ตั้ง งบประมาณเพื่ อ ด าเนิน การตามโครงการดั ง กล่ า ว ส าหรับ ข้ อ เสนอให้ ส มาชิ ก สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เสนอให้เพิ่มงบประมาณโครงการกีฬาปอสัมพันธ์ต้านยา
เสพติดนั้น จะรับข้อเสนอของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อไปดาเนินการ
ตามโครงการต่อไป จึงขอนาเรียนชี้แจงได้รับทราบ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา อบต.ปอ
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ตอบชี้แจงตามประเด็นการอภิปรายซักถามของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอต่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอท่านใดประสงค์จะ
อภิ ป รายอี ก หรื อ ไม่ หากไม่ มี จ ะได้ ล งมติ ใ นญั ตติ ดั ง กล่ า วต่ อไป ขอให้ เ ลขานุ การสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่
นายประเวศ ปงรังษี
: ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีผู้อยู่ในที่ประชุม จานวน 23 ท่าน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบ
เลขานุการสภา อบต.ปอ
องค์ประชุม
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในลาดับต่อ เป็นการลงมติในญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา อบต.ปอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอเสนอหรือไม่
โปรดยกมือ

๑๘

มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 21 เสียง

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีมติให้ความเห็นชอบรับหลักการวาระที่ 1
ประธานสภา อบต.ปอ
ของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในลาดับต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ได้เสนอจานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ. ศ. 2563 จ านว นกี่ ค น ซึ่ ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยข้อ บั งคั บการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 แก้ ไ ขเพิ่ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 101 (1) กาหนดให้มีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7
คน ขอเรียนเชิญครับ
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์: ขอเสนอควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 4 คน
ส.อบต. หมู่ 12
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู่ 6

: ขอเสนอควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 คน
ส.อบต. หมู่ 9
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ลงมติ
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้ตรวจนับองค์ประชุม ว่าครบองค์
ประชุมหรือไม่
นายประเวศ ปงรังษี
: ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีผู้อยู่ในที่ประชุม จานวน 23 ท่าน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบ
เลขานุการสภา อบต.ปอ
องค์ประชุม
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอท่านใด จะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ
ประธานสภา อบต.ปอ
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์ ที่เสนอให้มีจานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 4 คน
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 1 เสียง

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอท่านใด จะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ
ประธานสภา อบต.ปอ
นายเกียรติกุล พิชัย ที่เสนอให้มีจานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 13 เสียง

๑๙

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอท่านใด จะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ
ประธานสภา อบต.ปอ
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต ที่เสนอให้มีจานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 คน
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 4 เสียง

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: เป็นอันว่า ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีมติเห็นชอบจานวน
ประธานสภา อบต.ปอ
คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน ในลาดับต่อ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ได้เสนอชื่อสมควรทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
นายคาจันทร์ ธิวงศ์
ส.อบต. หมู่ 1

: ขอเสนอ นายเกียรติกุล พิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 6
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลาดับที่ 1

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอผู้รับรอง 2 คน
ประธานสภา อบต.ปอ
นายคา วงศ์ผา
ส.อบต. หมู่ 1

: ขอรับรอง

นางหมาย แสงงาม
ส.อบต. หมู่ 6

: ขอรับรอง

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
ประธานสภา อบต.ปอ
จะเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่าสมควรให้
นายเกียรติกุล พิชัย สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลปอ หมู่ 6 เป็ นกรรมการ
แปรญั ต ติ ใ นครั้ ง นี้ ขอให้ เ ลขานุ ก ารสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ได้ ต รวจนั บ
องค์ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
: ได้ตรวจนับแล้ว มีผู้อยู่ในที่ประชุม จานวน 23 คน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในลาดับต่อ เป็นการลงมติว่า สมควรให้ นายเกียรติกุล พิชัย ส.อบต.หมู่ 6 เป็น
ประธานสภา อบต.ปอ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 19 เสียง

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอ นายคาจันทร์ ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 1
ส.อบต. หมู่ 9
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลาดับที่ 2

๒๐

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอผู้รับรอง 2 คน
ประธานสภา อบต.ปอ
นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง
ส.อบต. หมู่ 4

: ขอรับรอง

นายชาย แซ่ซ้ง
ส.อบต. หมู่ 15

: ขอรับรอง

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
ประธานสภา อบต.ปอ
จะเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่าสมควรให้
นายคาจั น ทร์ ธิว งศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลปอ หมู่ 1 เป็นกรรมการ
แปรญั ต ติ ใ นครั้ ง นี้ ขอให้ เ ลขานุ ก ารสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ได้ ต รวจนั บ
องค์ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
: ได้ตรวจนับแล้ว มีผู้อยู่ในที่ประชุม จานวน 23 คน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในลาดับต่อ เป็นการลงมติว่า สมควรให้ นายคาจันทร์ ธิวงศ์ ส.อบต.หมู่ 1 เป็น
ประธานสภา อบต.ปอ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 17 เสียง

นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู่ 6

: ขอเสนอ นายคาปัน แสงงาม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลาดับที่ 3

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอผู้รับรอง 2 คน
ประธานสภา อบต.ปอ
นายวิชัย แสงงาม
ส.อบต. หมู่ 2

: ขอรับรอง

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอรับรอง
ส.อบต. หมู่ 9
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
ประธานสภา อบต.ปอ
จะเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่าสมควรให้
นายคาปั น แสงงาม รองประธานสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลปอ เป็ นกรรมการ
แปรญั ต ติ ใ นครั้ ง นี้ ขอให้ เ ลขานุ ก ารสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ได้ ต รวจนั บ
องค์ประชุม

๒๑

นายประเวศ ปงรังษี
: ได้ตรวจนับแล้ว มีผู้อยู่ในที่ประชุม จานวน 23 คน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในลาดับต่อ เป็นการลงมติว่า สมควรให้ นายคาปัน แสงงาม รองประธานสภาองค์การ
ประธานสภา อบต.ปอ
บริหารส่วนตาบลปอ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 20 เสียง

นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ: ขอเสนอ นางมริวรรณ์ ถาวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 5
ส.อบต. หมู่ 14
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลาดับที่ 4
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอผู้รับรอง 2 คน
ประธานสภา อบต.ปอ
นายยุทธนา ยอมณีบรรพต : ขอรับรอง
ส.อบต. หมู่ 11
น.ส.มนัญชญา ผาบรรพตกุล: ขอรับรอง
ส.อบต. หมู่ 14
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
ประธานสภา อบต.ปอ
จะเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่าสมควรให้
นางมริวรรณ์ ถาวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 5 เป็นกรรมการ
แปรญั ต ติ ใ นครั้ ง นี้ ขอให้ เ ลขานุ ก ารสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ได้ ต รวจนั บ
องค์ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
: ได้ตรวจนับแล้ว มีผู้อยู่ในที่ประชุม จานวน 23 คน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในลาดับต่อ เป็นการลงมติว่า สมควรให้ นางมริวรรณ์ ถาวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.ปอ
ส่วนตาบลปอ หมู่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 19 เสียง

นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู่ 6

: ขอเสนอ นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 14
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลาดับที่ 5

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอผู้รับรอง 2 คน
ประธานสภา อบต.ปอ

๒๒

นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ส.อบต. หมู่ 18

: ขอรับรอง

นายสมชาย แซ่ย่าง
ส.อบต. หมู่ 13

: ขอรับรอง

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
ประธานสภา อบต.ปอ
จะเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่าสมควรให้
นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 14 เป็น
กรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับ
องค์ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
: ได้ตรวจนับแล้ว มีผู้อยู่ในที่ประชุม จานวน 23 คน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในล าดับ ต่อ เป็ น การลงมติว่า สมควรให้ นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ สมาชิกสภา
ประธานสภา อบต.ปอ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 14 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 20 เสียง

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ให้ความเห็นชอบกับสมาชิกสภาองค์การ
ประธานสภา อบต.ปอ
บริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้
1. นายเกียรติกุล
2. นายคาจันทร์
3. นายคาปัน
4. นางมริวรรณ์
5. นายอภิสิทธิ์

พิชัย
ธิวงศ์
แสงงาม
ถาวงศ์
รายเรียงศรีอรัญ

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม

: รับทราบ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในลาดับต่อ เป็นการกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประธานสภา อบต.ปอ
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ข้อ 49 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้เสนอ
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอว่าควรกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ จานวน 3 วัน คือวันที่ 7 – 9
ส.อบต. หมู่ 9
สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.

๒๓

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
ประธานสภา อบต.ปอ
จะได้ลงมติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับ
องค์ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
: ได้ตรวจนับแล้ว มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จานวน 23 คน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในลาดับต่อไป เป็นการลงมติการกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ตามข้อเสนอของ
ประธานสภา อบต.ปอ
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับข้อเสนอของ
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
: เห็นชอบ 20 เสียง
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีมติเห็นชอบให้กาหนดระยะเวลาเสนอ
ประธานสภา อบต.ปอ
คาแปรญัตติ จานวน 3 วัน คือวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
สาหรับการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งแรกนั้น ขอให้เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ เป็นผู้นัดประชุมและดาเนินการตามระเบียบ หากคณะกรรมการ
แปรญัตติ ได้ดาเนินการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แล้วขอให้คณะกรรมการ
แปรญัตติ ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
มี ค วามประสงค์ จะเสนอค าแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับทราบและดาเนินการตามระเบียบด้ว ย ส าหรับการ
นั ดประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 ขั้ น แปรญั ต ติ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอนัดประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลปอ ในวันที่ 15
สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. โดย จะได้มีหนังสือแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับการจัดส่งรายงานและบันทึกความเห็นการ
พิจารณาข้อเสนอคาแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
คณะกรรมการแปรญัตติที่รายงานเสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลปอ
ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบตามระเบียบ
มติที่ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภา อบต.ปอ

: รับทราบ
ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก ในวันนี้หลังจากเลิกการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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ข้อ 5.2 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ 2562
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยื่นญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้
ประธานสภา อบต.ปอ
ผูกพันและขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ 2562
ให้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้พิจารณาขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอได้เรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ
นางวิลาวัลย์ โนระ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ขอมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายการเงินรักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง ได้เป็น
ผู้ชี้แจงรายละเอียด
:

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข
ในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่นหรือ
กรณีมีความจ าเป็ นต้องแก้ไข เปลี่ ยนแปลงรายการดังกล่ าว ที่ทาให้ ลั กษณะ ปริมาณ
คุณภาพ เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ต้องเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้พิจารณาดังนี้
1. ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 18 โครงการ คือ
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 ตาบลปอ งบประมาณ 40,000
บาท
2. โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. เข้ า สู่ ห มู่ บ้ า น หมู่ 10 ต าบลปอ งบประมาณ
400,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หมู่ 12 ตาบลปอ งบประมาณ
300,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 13 ตาบลปอ งบประมาณ
300,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่ ศาลเจ้าประจาหมู่บ้าน หมู่ 14 ตาบลปอ
งบประมาณ 500,000 บาท
6. โครงการก่อสร้า งถนน คสล. เข้าสู่ ป่าสุ ส าน หมู่ 16 ตาบลปอ งบประมาณ
400,000 บาท
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7. โครงการก่ อสร้า งถนน คสล. เข้ า สู่ ห มู่บ้ าน หมู่ 17 ต าบลปอ งบประมาณ
350,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 18 ตาบลปอ งบประมาณ
300,000 บาท
9. โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. ภายในหมู่ บ้ า น หมู่ 2 ต าบลปอ งบประมาณ
500,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 19 ตาบลปอ งบประมาณ
500,000 บาท
11. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 470,000
บาท
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 ตาบลปอ งบประมาณ
500,000 บาท
13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 ตาบลปอ งบประมาณ
400,000 บาท
14. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้างาว หมู่ 5 ตาบลปอ งบประมาณ
500,000 บาท
15. โครงการก่ อ สร้ า งคลองส่ ง น้ า คสล. เข้ า สู่ พื้ น ที่ ก ารเกษตร หมู่ 6 ต าบลปอ
งบประมาณ 400,000 บาท
16. โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. ภายในหมู่ บ้ า น หมู่ 7 ต าบลปอ งบประมาณ
500,000 บาท
17. โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. ภายในหมู่ บ้ า น หมู่ 8 ต าบลปอ งบประมาณ
500,000 บาท
18. โครงการติดตั้งระบบกรองน้าเพื่ออุปโภคบริโภคที่ทาการ อบต.ปอ งบประมาณ
350,000 บาท
เหตุผล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ดาเนิ นการจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ที่จาเป็นต้องมีรูปแบบรายการของโครงการ
ก่อสร้างและจะต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค(กวจ.) 1405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ.)0404.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ พึง่ จะได้รับการส่งมอบงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างดังกล่าว เมื่อเดือนกรกฎาคม
2562 ดังนั้นในการดาเนินโครงการในระยะเวลาที่เหลือในปีงบประมาณ 2562 (30
กันยายน 2562) คาดว่าไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ได้
ประกอบกับองค์การบริหารส่ วนตาบลปอ ได้ยื่นคาขอใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวน
แห่ งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507 ต่อ
จังหวัดเชียงราย มีโครงการที่ยื่นคาขอใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่
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1. โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. เข้ า สู่ ห มู่ บ้ า น หมู่ 10 ต าบลปอ งบประมาณ
400,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หมู่ 12 ตาบลปอ งบประมาณ
300,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 13 ตาบลปอ งบประมาณ
300,000 บาท
4. โครงการก่อสร้า งถนน คสล. เข้าสู่ ป่าสุ ส าน หมู่ 16 ตาบลปอ งบประมาณ
400,000 บาท
5. โครงการก่ อสร้า งถนน คสล. เข้ า สู่ ห มู่บ้ าน หมู่ 17 ต าบลปอ งบประมาณ
350,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 18 ตาบลปอ งบประมาณ
300,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 19 ตาบลปอ งบประมาณ
500,000 บาท
ซึ่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ต้ อ งรอให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2
(เชียงราย) ที่ได้รับการแต่งตั้งออกมาตรวจสภาพป่า เพื่อรายงานจังหวัดเชียงรายพิจารณา
ดาเนินการก่อนที่จะดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติในเรื่อง
ประธานสภา อบต.ปอ
ดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
: ได้ตรวจนับแล้ว มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จานวน 23 คน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในลาดับต่อไป ขอให้สมาชิกได้ลงมติว่าจะอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอเสนอหรือไม่ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: อนุมัติ 21 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในวาระอื่นในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอในวันนี้ ทางสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.ปอ
ส่วนตาบลปอ ได้รับเกียรติจาก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตับเต่า และรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตับเต่า ได้ให้เกียรติมาสังเกตการณ์การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในวันนี้ทั้งวัน จึงขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตับเต่า และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตับเต่า ได้กล่าวพบปะ
แลกเปลี่ยนกับสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอเรียนเชิญครับ
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นายชัยนิรันดร์ ปิยวัฒน์หิรัญ: เรี ย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลปอ นายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ
ประธานสภา อบต.ตับเต่า สภาองค์การบริหารส่วนตาบลตับเต่าต้องขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอในวันนี้ ทาให้ได้รับทราบถึงระบบการทางานและวิธี การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ทั้งนี้จะได้นาความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการสังเกตการณ์
การประชุมในวันนี้ ได้นาไปปรับใช้ในการทางานของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตับเต่า
ต่อไป
นายหาญศักดิ์ หาญบุญศรี : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
รองประธานสภา อบต.ตับเต่า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตับเต่า
ต้องขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้ให้เกียรติและต้อนรับเป็นอย่างดี
และขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดังนี้
(1) องค์การบริหารส่วนตาบลปอมีงบประมาณที่ก้าวหน้า กระโดดมากจากสถิติปี
2560 – 2563 มีเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นตามลาดับ
(2) ได้รับทราบถึงศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ คณะผู้บริหาร
พนั ก งานส่ ว นต าบล ที่ รั ก ความสามั ค คี ท างานเพื่ อ ชุ ม ชน มี ค วามก้ า วหน้ า อย่ า งเป็ น
รูปธรรม
(3) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน ภูผาหม่น จนเป็นที่รู้จักและนักท่องเที่ยว
นิยมมาเที่ยวกันจานวนมาก
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตับเต่า ที่ได้ให้เกียรติ
ประธานสภา อบต.ปอ
เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอในวันนี้ และหวังเป็น
อย่ างยิ่ งว่าในโอกาสหน้ าคงจะได้รับ ความร่ว มมื อด้ว ยดียิ่งขึ้น ไปอีก ส าหรับในวาระนี้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอหารือจากสมาชิกว่าตามที่กานันตาบลปอ
แจ้ งขอความอนุเคราะห์ส นับสนุนบั ตรมวยการกุศลของชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านอาเภอ
เวียงแก่น ในวันที่ 1 กันยายน 2562 บัตร 500 บาท ว่า สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องที่กานันตาบลปอขอความร่วมมือจาหน่ายบัตร
มวยการกุศลดังกล่าว
จากนั้นที่ประชุมได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็ นกันอย่างหลากหลาย
และมอบหมายให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้นาข้อหารือของสมาชิก
เพื่อนาเรียนให้กานันตาบลปอได้รับทราบต่อไป ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในการอบรม
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ตาบลปอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
นายธิติพงศ์ กวินดารกา : ขอเรียนสอบถามกระจกโค้งที่ได้เสนอความต้องการเพื่อติดตั้งในชุมชนที่มีจุดเสี่ยงต่อ
ส.อบต. หมู่ 18
การเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ไม่ทราบว่าได้ดาเนินการอย่างไรบ้าง

๒๘

จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์ ยาละ : ตามที่องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลปอ ได้รับรายงานความต้องการกระจกโค้ง เพื่อติดตั้ง
นักวิเคราะห์ฯ
ในชุมชนที่มีจดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ทางงานป้องกันได้เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้รับทราบและได้พิจารณา
อนุมัติให้ดาเนินการจัดหากระจกโค้งเพื่อติดตั้งในชุมชน ดังนี้
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 7
หมู่ 9
หมู่ 10
หมู่ 13
หมู่ 18
หมู่ 19
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3 จุด
1 จุด
5 จุด
4 จุด
3 จุด
3 จุด
3 จุด
3 จุด
3 จุด
28 จุด

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อตามระเบียบฯ หากได้ดาเนินการเสร็จแล้ว จะได้
ติดตั้งตามที่ชุมชนร้องขอไป
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู่ 6

: ขอเรียนสอบถามข้อมูลกระจกโค้งที่หมู่ 6 เสนอขอรับการสนับสนุนมายังองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ และไม่มีข้อมูลในการจัดหาดังกล่าวตามที่แจ้ง

นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

: หมู่บ้านได้เสนอข้อมูลมาล่าช้า ทั้งนี้จะได้รวบรวมและรายงานขอจัดซื้อในคราวต่อไป

นายสมจิต สิริพุทธาสกุล : ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รองนายก อบต.ปอ
ความร่วมมือชายแดนไทย – สปป.ลาว โดยได้มีเรื่องขอความร่วมมือจากโครงการของให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาในการขนสิ่งผิด
กฎหมาย และหนีเข้าเมือง หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ขอให้รายงานกับทางราชการ
ด้วย
นายธนวัฒน์ อุสาใจ
รองนายก อบต.ปอ

: อาเภอเวียงแก่นแจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ณ วันที่ 1 – 10
ของทุกเดือน ณ ที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์: ขอนาเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้กาชับการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มาปฏิบัติ
ส.อบต. หมู่ 12
หน้าที่เข้าเวรรับเด็กในตอนเช้าให้ตรงเวลาด้วย เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครอง
ว่าครูมาปฏิบัติงานสาย ทาให้ต้องมาส่งเด็กที่ศูนย์ จึงขอให้ได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
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