บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา ชั้น 2
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ชื่อ
นางสาวสมศรี
นายเสถียร
นางกรรณิการ์
นายถวิล
นายอานวย
นายสุริยะแสง
นายประเวก
นายธนูศักดิ์
นายสมเพ็ชร
นายดนัย
นายวิทยา
นายมนัส
นายทองคา

- สกุล
โปลาหา
พงษ์กาสอ
บุญตัน
กันทะทอง
แก้วบุญ
อายุวรรณา
ชื่นปัญญานิมิต
ต๊ะทา
กันทะลา
ทาคามา
สันเทพ
ชัยมณี
ทัตพันธ์เพ็ชร

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑2

ลายมือชื่อ
สมศรี โปลาหา
เสถียร พงษ์กาสอ
กรรณิการ์ บุญตัน
ถวิล กันทะทอง
อานวย แก้วบุญ
สุริยะแสง อายุวรรณา
ประเวก ชื่นปัญญานิมิต
ธนูศักดิ์ ต๊ะทา
สมเพ็ชร กันทะลา
ดนัย ทาคามา
วิทยา สันเทพ
มนัส ชัยมณี
ทองคา ทัตพันธ์เพ็ชร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๑. นางสาวสุดา
ปฏิเสน

๒. นางปาลิดา
สมบุญเรือง
๓. นายเอกรินทร์
เจริญราช
๔. นายวีระ
พรหมณะ
๕. นางรัถยา
ธนัญชัย
๖. นายสมยศ
ศรีวิชัย
๗. นางสาวปาณิสรา ลาตรินทร์
ทิจินะ
8. นายศิลป์ชัย
ผู้มาประชุม
๑3 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
8 คน

ตาแหน่ง
รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โป่งผา
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักงานปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อ
สุดา ปฏิเสน

ปาลิดา สมบุญเรือง
เอกรินทร์ เจริญราช
วีระ พรหมณะ
รัถยา ธนัญชัย
สมยศ ศรีวิชัย
ปาณิสรา ลาตรินทร์
ศิลป์ชัย ทิจินะ

/-2-เริ่มประชุม.....
-2เริ่มประชุม
นางสาวสมศรี โปลาหา

เวลา 09.00 น.
กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา สมัยสามัญ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑
นางสาวสมศรี โปลาหา
ประธานสภาฯ

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโป่งผา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕62
กาหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา สมัย สามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕62 ระหว่างวันที่ ๑ – 15 กุมภาพันธ์ ๒๕62 นั้น
อาศัยอานาจตามข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ.๒๕62 ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา ชั้น 2
ดิฉันขอเปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังนี้
เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ร่างประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕62 เป็นการกาหนดสมัยประชุม 4 สมัย

มติที่ประชุม

- รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง ญัตติทบทวนและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโป่งผา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕61 วันจันทร์
ที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมว่า
มีสว่ นไหนที่ต้องแก้ไขบ้างทางสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการให้แก้ไข
รายงานการประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกสภาฯ
ลงมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕61 วันจันทร์ ที่ 26
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในการประชุมครั้งนี้
ก่อนลงมติผมขอสอบถามเรื่องรถขยะ ว่าทาไมไม่มีการลงมติในที่ประชุม

นางสาวสมศรี โปลาหา
ประธานสภาฯ

นายมนัส ชัยมณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
นายสมยศ ศรีวิชัย
นักวิเคราะห์ฯ

นางสาวสุดา ปฏิเสน
รองปลัด อบต.

ขอให้ทุกท่านตรวจดูหน้าที่ 11 หลังจากพักเบรก 10 นาที พอดีมีเรื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการ สปสช. ขึ้นมาแทรกก่อน ข้อเท็จจริงแล้วมีการลงมติอยู่
ดังนั้นจึงให้นาข้อความเรื่องรถขยะขึ้นมา และนาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ลงไปแทน
การซื้อรถขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา เป็นอานาจในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา ในการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมซื้อรถขยะ
มีความจาเป็น และเร่งด่วนขนาดไหน ได้มีการประชาคมทั้ง 12 หมู่บ้านแล้ว
ในการจัดเก็บขยะของแต่ละหมู่บ้าน ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัดชี้แจงเรื่องซื้อรถขยะ
-3-/นายเอกรินทร์…..
-3-

นายเอกรินทร์ เจริญราช
หัวหน้าสานักปลัด

ในเรื่องการจัดเก็บขยะในแต่หมู่บ้าน ได้ดาเนินการจัดเก็บขยะตามตารางและเวลา
ที่กาหนดไว้ ได้บริหารจัดการเก็บขยะเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหา

นางสาวสมศรี โปลาหา
ประธานสภาฯ

การรับรองประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา ครั้งที่แล้ว
มีมติไม่เห็นชอบ 11 เสียง ลา 2 ท่าน ขอที่ประชุมตรวจสอบการรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2561 ขอให้ที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ ๑1 เสียง
-ไม่เห็นชอบ – เสียง
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง ญัตติเสนอเพื่อทราบ
นางสาวสมศรี โปลาหา 3.1 การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธ ที่ ๑3
ประธานสภาฯ
กุมภาพันธ์ ๒๕62 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
การเตรียมการรับเสด็จสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการแต่งกายให้ใส่ชุดสุภาพได้ไหม ขอเชิญทางผู้บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อไป
นายเอกรินทร์ เจริญราช ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
หัวหน้าสานักปลัด
1.จัดประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ 1,000 คน (12 หมู่บ้าน) การแต่งกายชุดพื้นเมือง/
.
ชุดชนเผ่า/ชุดสุภาพ
2.จัดเตรียมอาหารและน้าดื่มสาหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ หมู่บ้าน 80
ชุด
3.เส้นทางเสด็จพระราชดาเนิน ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
-บ้านร่องก๊อ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
-บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ หมู่ที่ 9 ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
-บ้านฮ่องแฮ่หลวง หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
-บ้านสันยาว หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
-บ้านสันลิดไม้ หมู่ที่ 8 ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
-ถึงแยกบ้านโป่ง เลี้ยวขวาไปตามถนนพหลโยธิน จนถึงศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์
เพ็ญศิริ
-ออกจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ถึงสี่แยกไฟแดงห้วยน้าริน
-เส้นทางไปอาเภอเชียงแสน จนถึงบ้านหนองสี่แจ่ง หมู่ที่ 4 ตาบลศรีเมืองชุม
-เลี้ยวซ้ายไปบ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ 3 ตาบลเกาะช้าง
4.การแต่งกายของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสา ทุกคนที่เฝ้ารับเสด็จฯ
ให้แต่งเครื่องแบบสีกากีแขนยาว สวมหมวก
5.การแต่งกายของราชการ ให้แต่งเครื่องแบบสีกากีแขนยาว สวมหมวก
6.การจัดเสื่อปูนั่ง สาหรับประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโป่งผา

-4-/7.การประดับหมู่ธงชาติ……
-47.การประดับหมู่ธงชาติ และธงสัญลักษณ์ประจาพระองค์บริเวณเกาะกลางถนน/
ข้างทาง และปรับภูมิทัศน์ดูแลทาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตาม
เส้นทางเสด็จฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ หน่วยงาน

องค์กรต่างๆ และประชาชน ประดับธงชาติอาคารสานักงาน/บ้านเรือน
8.การประดับพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตามสถานที่สาคัญ ตามเส้นทางเสด็จฯ
9.การเตรียมระบบไฟฟ้าสารอง
10.การอานวยความสะดวกเส้นทางเสด็จฯ
11.จัดเตรียมโต๊ะวางของถวาย และรับลงทะเบียน/จัดลาดับผู้ประสงค์ถวายของที่ระลึก
หมายเหตุ - ผู้ประสงค์ถวายของให้แจ้งลงทะเบียน และผ่านการตรวจสิ่งของ
จากเจ้าหน้าที่ตารวจสนติบาล ให้เรียบร้อย
- ผู้ถวายของต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ไม่สวมแว่นกันแดด
สวมรองเท้าหุ้มส้น
12.พัฒนาพื้นที่รับเสด็จฯ บริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ด้านทิศ
เหนือและด้านข้างถนนทางเข้าบ้านผาหมี(ตัดหญ้า/เก็บเศษขยะ/กิ่งไม้ใบไม้พร้อมรถ
เก็บขยะ
13.จัดเตรียมถังขยะ/ถุงพลาสติกใส่ขยะ ประจาจุดต่างๆ เพื่อรักษาความสะอาด
เรียบร้อยทั่วบริเวณ
14.จัดเตรียมอาหารและน้าดื่มสาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจ ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความ
ปลอดภัย และอานวยการต่างๆ ในการเสด็จพระราชดาเนิน รอข้อมูลจากทางอาเภอ
แม่สาย
15.รถบรรทุกน้าเติมน้ารถสุขาเคลื่อนที่
16.จัดเตรียมสถานที่จอดรถสุขาเคลื่อนที่และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

นางสาวสมศรี โปลาหา
ประธานสภาฯ

3.2 การประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและลาเลียงยาเสพติดใน
บริเวณชายแดนภาคเหนือ(โครงการร้อยใจรักษ์ )ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯชี้แจงรายละเอียด
ต่อไป
เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องการประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริ
ในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและลาเลียงยาเสพติดในบริเวณชายแดนภาคเหนือ ทางอาเภอ
แม่สาย แนวทางพระราชดาริ “โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยล้าน ตาบลท่าตอน
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่”ตามหลักสูตรที่ 1 ฝึกอบรมตาบลละ 60 คน คัดเลือก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ 1 ให้เหลือ 20 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่ 2 (หลักสูตรที่ 1 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)

นายสมยศ ศรีวิชัย
นักวิเคราะห์ฯ

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

-5-/ระเบียบวาระที่ 4....
-5ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

นางสาวสมศรี โปลาหา

4.1 แต่งตั้งตาแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา

ประธานสภาฯ

ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา จะสมัครหรือคัดเลือกเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา ขอเชิญเสนอคะ
นายทองคา ทัตพันธ์เพ็ชร ควรที่จะคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
นางสาวสมศรี โปลาหา
ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผารับรองการคัดเลือกเลขานุการสภา
ประธานสภาฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา เสนอ 1 ท่าน รับรอง 2 ท่าน
นายทองคา ทัตพันธ์เพ็ชร ขอเสนอนางกรรณิการ์ บุญตัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เป็นเลขานุการสภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
นายสมเพ็ชร กันทะลา ขอรับรองนางกรรณิการ์ บุญตัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เป็นเลขานุการสภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
นายสุริยะแสง อายุวรรณา ขอรับรองนางกรรณิการ์ บุญตัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เป็นเลขานุการสภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
นางสาวสมศรี โปลาหา ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา รับรองนางกรรณิการ์ บุญตัน
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
มติที่ประชุม
นางสาวสมศรี โปลาหา
ประธานสภาฯ

นายมนัส ชัยมณี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11

นายวิทยา สันเทพ

-เห็นชอบ ๑3 เสียง
-ไม่เห็นชอบ – เสียง
4.2 การกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2562 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๖3
ตามที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา ได้กาหนดสมัยประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2561 และได้กาหนดไว้ 4 สมัย
เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอเสนอควรกาหนดไว้ 4 สมัย
แต่ขอเปลี่ยนแปลงกาหนดสมัยประชุมเดิม ขอเสนอกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโปงผา 4 สมัย ประจาปี พ.ศ.2562 ดังนี้
๑. สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ – ๑๕
กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕62
๒. สมัยที่ ๒ วันที่ ๑6 – 30
พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖2
๓. สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ – 15
สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖2
๔. สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ – ๓๐
ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๖2
๕. วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.๒๕63
ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3
ขอรับรองกาหนดสมัยประชุมสภา ฯ 4 สมัย ประจาปี พ.ศ.2562 ตามที่
นายมนัส ชัยมณี เสนอ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายอานวย แก้วบุญ
ขอรับรองกาหนดสมัยประชุมสภา ฯ 4 สมัย ประจาปี พ.ศ.2562 ตามที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 นายมนัส ชัยมณี เสนอ
-6-/นางสาวสมศรี....
-6นางสาวสมศรี โปลาหา ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา รับรองกาหนดสมัยประชุมสภา ฯ
ประธานสภาฯ
4 สมัย ประจาปี พ.ศ.2562
มติทปี่ ระชุม
-เห็นชอบ ๑3 เสียง

-ไม่เห็นชอบ – เสียง
นางสาวสมศรี โปลาหา 4.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดาเนินการโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
ประธานสภาฯ
สวัสดิการสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เพิ่มเติม
ญัตติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2562
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
2.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
3. เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่ อ หนี้ ผู ก พั น และเบิ ก จ่ า ยให้ เ สร็จ สิ้ น ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปีถั ด ไป หากไม่
ดาเนินการภายในระยะเวลา ที่กาหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ตามระเบี ย บดั ง กล่ า ว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโป่ ง ผา มี ย อดเงิ น สะสม ณ วั น ที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 จานวนเงิน 27,179,258.09 บาท ได้กันเงินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ89 ยอดคงเหลือที่
สามารถนาไปใช้ได้ เป็นเงิน 15,079,291.28 บาท ผู้บริหารจึงขอจ่ายขาดเงิน
สะสม จานวน 1 รายการ เป็นจานวนเงิน 190,400.-บาท รายละเอียดดังนี้
ตั้งจ่ายรายการใหม่
4.3.1 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง และปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ า ที่ 147
ลาดับที่ 4 ขอเชิญทางผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดต่อไป
นายสมยศ ศรีวิชัย
การขอจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดาเนินการโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เพิ่มเติม)
แผน
ครั้งที่ 2 จ่ายเงินเบี้ยความพิการ ยังค้างจ่ายเบี้ยความพิการปีงบประมาณ 2559
จานวน 238 เดือน จานวน 31 คน เป็นเงิน 190,400.-บาท
-7-/นางสาวสุดา....
-7นางสาวสุดา ปฏิเสน
รองปลัด อบต.

การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ.2559(เพิ่มเติม) ขอเชิญนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดต่อไป
นางสาวธีรดา นิติมณฑล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผาไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงยังค้างจ่ายเบี้ย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ความพิการปีงบประมาณ 2559 จานวน 238 เดือน จานวน 31 คน เป็นเงิน
190,400.-บาท เนื่องจากเป็นการจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ซึง่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลโป่งผา จะต้องรับเป็นรายได้ปีงบประมาณปัจจุบัน ตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณประกอบกับเบี้ยความพิการค้างจ่ายเป็นรายจ่ายปีเก่า จึงไม่สามารถเบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันได้
นางสาวสมศรี โปลาหา ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายเงินสะสมตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
ประธานสภาฯ
สวัสดิการพิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559(เพิ่มเติม) เป็นเงิน 190,400.-บาท
มติที่ประชุม
-อนุมัติ 13 เสียง
-ไม่อนุมัติ – เสียง
นางสาวสมศรี โปลาหา
ประธานสภาฯ
นายสมยศ ศรีวิชัย
นักวิเคราะห์ฯ

4.4 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ขอเชิญทางนักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อไป
เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเรียนชี้แจง
เฉพาะยุทธศาสตร์และช่วยกันตรวจสอบโครงการด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ยุทธศาสตร์ ที่ 1

-8-/บัญชีสรุป....

-9-/บัญชีสรุปโครงการ….

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและขจัดความยากจน
1.1 แนวทาง กิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
การประกอบ อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แนวทาง ส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนระดับครัวเรือนในพื้นที่
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
2.1 แนวทางส่งเสริมการศึกษา ทั้งในระบบ,นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย
2.2 แนวทางส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2.3 แนวทางส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
2.4 แนวทางส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขมูล
ฐาน

ปี 2564
จานวนโครงการ
งบประมาณ

รวม 4 ปี
จานวนโครงการ
งบประมาณ

-

-

7

140,000

4

140,000

7

140,000

21

420,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

140,000

7

140,000

7

140,000

21

420,000

-

-

1

30,000

1

30,000

1

30,000

3

90,000

-

-

1

60,000

1

60,000

1

60,000

3

180,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

90,000

2

90,000

2

90,000

6

270,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

200,000

2

200,000

1

50,000

5

450,000

-

-

2

200,000

2

200,000

1

50,000

5

450,000

รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แนวทางพัฒนางานสวัสดิการสังคมและการสังคม
สงเคราะห์
3.2 แนวทางส่งเสริมงานป้องกันและรักษาความสงบปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
3.3 แนวทางส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
รวม

8

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดาเนินการเอง
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

-9-/บัญชีสรุปโครงการ….

9
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดาเนินการเอง
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ยุทธศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แนวทางพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ถนน
สะพาน อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ
4.2 แนวทางพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษา ระบบประปา
ทางระบายน้า และพัฒนาแหล่งน้า
4.3 แนวทางพั ฒ นา ต่ อ เติ ม /ปรั บ ปรุ ง /บ ารุ ง รั ก ษา/ขยายเขต
ไฟฟ้า ,โทรศัพท์
4.4 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดวางผังเมืองชุมชน
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1 แนวทางส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ความพึงพอใจ
5.2 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
5.3 แนวทางส่งเสริมพัฒนาบริหารงานบุคคล คุณธรรม
จริยธรรมความโปร่งใสในการบริหารราชการ
รวม

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี
งบประมาณ

-

-

68

24,206,000

71

30,136,000

69

33,256,000

208

87,598,000

-

-

26

3,800,000

26

5,200,000

26

5,800,000

78

14,800,000

-

-

16

3,740,000

16

4,085,000

16

3,830,000

48

11,655,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

31,746,000

113

39,421,000

111

42,886,000

334

114,053,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5,050,000

2

5,050,000

2

5,050,000

-

15,150,000

-

-

2

5,050,000

2

5,050,000

2

5,050,000

-

15,150,000

-10-/บัญชีสรุปโครงการ…..

10
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดาเนินการเอง
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ยุทธศาสตร์

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว
6.1 แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
6.2 แนวทางดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
6.3 แนวทางส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
และการบาบัดน้าเสีย
6.4 แนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

รวม

-

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

จานวน
โครงการ

-

-

-

-

12

490,350,000

12

490,350,000

-

-

-

-

-

-

4

170,050,000 4

170,050,000

4

150,200,000

-

-

4

170,050,000 4

170,050,000

4

150,200,000

รวม 4 ปี
งบประมาณ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดาเนินการเอง
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จานวน
งบประ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
มาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ยุทธศาสตร์

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
7.2 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในตาบล
7.3 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.4 แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคคลของท้องถิ่นและ
ประชาชนในตาบล
7.5 แนวทางการสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 4 ปี
งบประมาณ

จานวน
โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

127

207,276,000 130

215,001,000 127

198,416,000 384

620,693,000
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ที่

1

2
3

4

5
6
7
8
9

แผนงาน

บริหารทั่วไป

หมวด

ครุภัณฑ์

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2564
(บาท)

ครุ ภั ณ ฑ์ ง านบ้ า นงาน เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร จัดซื้อม่านม้วน สาหรับใช้ในอาคารสานักงาน ครัว
ปฏิบัติงาน
อบต. โป่งผา ทุกกอง ห้องประชุมสภา อบต.
และห้องประชุม อบต.
ครุภัณฑ์สานักงาน
เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร จัดซื้อโต๊ะห้องประชุมสภา อบต.
ปฏิบัติงาน
โป่งผา

100,000

100,000

100,000

สานักปลัด

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด

เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร จัดซื้อเก้าอี้ทางานสาหรับประธานสภา , รอง
ปฏิบัติงาน
ประธานสภา , เลขานุการสภา อบต.โป่งผา ,
นายก , รองนายก , เลขานุการนายก สมาชิก
อบต.โป่งผา และพนักงาน อบต.
เพื่อเป็นที่ใช้ตั้งพระพุทธรูป หรือ สิ่ง จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
อั น เป็ น ที่ เ คารพสั ก การะ เช่ น ธูป
เทียน และดอกไม้
เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร จัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดี่ยม)
ปฏิบัติงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร จัดซื้อเต้น
ปฏิบัติงาน
ครุภัณฑ์โฆษณา และ เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอมอเตอร์
เผยแพร่
ปฏิบัติงาน
ไฟฟ้า
ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะ เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร โครงการจัดซื้อรถขยะ
และขนส่ง
ปฏิบัติงาน
ครุภัณฑ์กีฬา
เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย

-

100,000

100,000

100,000

สานักปลัด

-

5,000

5,000

5,000

สานักปลัด

-

15,000

15,000

15,000

สานักปลัด

-

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด

-

30,000

30,000

30,000

สานักปลัด

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000

สานักปลัด

-

200,000

200,000

200,000

กองการศึกษา
สานักปลัด
–13-/นางสาวสมศรี……

-13มีรายการไหนที่ตกไปบ้าง ขอให้ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายการอีกครั้ง

นางสาวสมศรี โปลาหา
ประธานสภาฯ
นายทองคา ทัตพันธ์เพ็ชร โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวิร์ส) บริเวณ ซอย 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 เชื่อมต่อ ซอย 3 บ้านน้าจากลาง หมู่ที่ 12 ถนนเสีย ขอให้ผู้อานวยการกองช่าง
เข้ามาสารวจถนนซอย 3 บ้านน้าจากลาง หมู่ที่ 12
นายวีระ พรหมณะ
ถนนพังเสีย เกิดจากการก่อสร้างที่ไม่มีมาตรฐาน เราควรเปลี่ยนเป็นท่อเหลี่ยม
ผู้อานวยการกองช่าง
และเสริมราว
นายสมยศ ศรีวิชัย
เวลาช่างโยธาไปสารวจ ให้คณะกรรมการไปสารวจด้วย เพื่อจะได้นาโครงการเข้า
นักวิเคราะห์ฯ
แผนปี 2563
นางสาวสมศรี โปลาหา ขอที่ประชุมสภาฯ รับรองเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ประธานสภาฯ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
มติที่ประชุม
- เห็นชอบ 13 เสียง
- ไม่เห็นชอบ – เสียง
นางสาวสมศรี โปลาหา 4.5 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562
ประธานสภาฯ
จัดซื้อแบบหล่อลูกปูน (เพื่อเก็บตัวอย่าง) ตั้งไว้ 10,000.-บาท
ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา มีประสิทธิภาพและ
พัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 จึงขออนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผาโอนงบประมาณ รายละเอียดดังนี้
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบดาเนินงาน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่ อบต.โป่งผา งบประมาณ
200,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาท คงเหลือ 190,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน และปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ. 2561– 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแนวทางการพัฒนาด้าน ต่อเติม/
ปรับปรุง/บารุงรักษา/ขยายเขต ไฟฟ้า,โทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2562 ลาดับที่ 8 หน้า
55

-14-/โอนเพิ่ม…….

-14โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายรายการใหม่)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบดาเนินงาน
จัดซื้อแบบหล่อลูกปูน (เพื่อเก็บตัวอย่าง)โอนเพิ่ม 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อแบบหล่อลูกปูน (เพื่อเก็บตัวอย่าง) จานวน 1 ชุดๆ ละ 10,000.-บาท จัดซื้อตาม
ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้บริการชุมชนและสังคม หมวดครุภัณฑ์ ประเภทก่อสร้าง และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ.2561-2564 ฉบับปรับปรุง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ลาดับที่ 31 หน้า 92
4.6 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตั้งไว้ 11,000.-บาท
ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบดาเนินงาน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่ อบต.โป่งผา งบประมาณ
200,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 190,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 11,000.-บาท
คงเหลือ 179,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ. 2561– 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแนว
ทางการพั ฒ นาด้ า น ต่ อ เติ ม /ปรั บ ปรุ ง /บ ารุ ง รั ก ษา/ขยายเขต ไฟฟ้ า ,โทรศั พ ท์
ปีงบประมาณ 2562 ลาดับที่ 8 หน้า 55
โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายรายการใหม่)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบดาเนินงาน
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก แบบ 2 บาน โอนเพิ่ม 11,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
แบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500.-บาท รวมเป็น 11,000.-บาท จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ.2561-2564 ฉบับปรับปรุง/
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลาดับที่ 21 หน้า 52 ปีงบประมาณ 2562
4.7 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ตั้งไว้ 6,500.-บาท

-15-/ญัตติการขออนุมัติ…..

-15ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบดาเนินงาน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่ อบต.โป่งผา งบประมาณ
200,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 179,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 6,500.-บาท
คงเหลือ 172,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ. 2561– 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแนว
ทางการพั ฒ นาด้ า น ต่ อ เติ ม /ปรั บ ปรุ ง /บ ารุ ง รั ก ษา/ขยายเขต ไฟฟ้ า ,โทรศั พ ท์
ปีงบประมาณ 2562 ลาดับที่ 8 หน้า 55
โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายรายการใหม่)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบดาเนินงาน
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ โอนเพิ่ม 6,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
เจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว จานวน 1 ตัว ตัวละ 6,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
-ขนาด 9 นิ้ว (230 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800
วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อนาที
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์โรงงาน ปี 2561 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ บริการชุมชนและสังคม หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง/
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลาดับที่ 22 หน้า 52 ปีงบประมาณ 2562
4.8 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ตั้งไว้ 15,000.-บาท
ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบดาเนินงาน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่ อบต.โป่งผา งบประมาณ
200,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 172,500.-บาท โอนลดครั้งนี้ 15,000.-บาท
คงเหลือ 157,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ. 2561– 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแนว
ทางการพั ฒ นาด้ า น ต่ อ เติ ม /ปรั บ ปรุ ง /บ ารุ ง รั ก ษา/ขย ายเขต ไฟฟ้ า ,โทรศั พ ท์
ปีงบประมาณ 2562 ลาดับที่ 8 หน้า 55

-16-/โอนเพิ่ม……

-16โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายรายการใหม่)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบดาเนินงาน
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก โอนเพิ่ม 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก
ขนาด 1.60 มิลิเมตร จานวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ขนาด 1.60 มิลลิเมตร
1.) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
2.) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดความหนาขั้นต่าของแผ่นเหล็กที่ตัดได้
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์โรงงาน ปี 2561 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ บริการชุมชนและสังคม หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน และ
ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ ปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับปรับปรุ ง /
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลาดับที่ 23 หน้า 52 ปีงบประมาณ 2562
4.9 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สว่าน
จัดซื้อเจาะปูน ตั้งไว้ 7,500.-บาท
ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบดาเนินงาน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่ อบต.โป่งผา งบประมาณ
200,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 157,500.-บาท โอนลดครั้งนี้ 7,500.-บาท
คงเหลือ 150,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ. 2561– 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแนว
ทางการพั ฒ นาด้ า น ต่ อ เติ ม /ปรั บ ปรุ ง /บ ารุ ง รั ก ษา/ขยายเขต ไฟฟ้ า ,โทรศั พ ท์
ปีงบประมาณ 2562 ลาดับที่ 8 หน้า 55
โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายรายการใหม่)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบดาเนินงาน
จั ด ซื้อสว่า นเจาะปูน โอนเพิ่ม 7,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านเจาะปูน
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500.-บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บริการชุมชนและสังคม
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.
โป่งผา พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลาดับที่ 24 หน้า 52
ปีงบประมาณ 2562

-17-/4.10 ญัตติ....

นายวีระ พรหมณะ
ผู้อานวยการกองช่าง

นางสาวสุดา ปฏิเสน
รองปลัด อบต.
นายวีระ พรหมณะ
ผู้อานวยการกองช่าง
นางสาวสมศรี โปลาหา
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

-174.10 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จัดซื้อตู้เชื่อม ตั้งไว้ 7,500.-บาท
ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบดาเนินงาน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่ อบต.โป่งผา งบประมาณ
200,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 150,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 7,500.-บาท
คงเหลือ 142,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ. 2561– 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแนว
ทางการพั ฒ นาด้ า น ต่ อ เติ ม /ปรั บ ปรุ ง /บ ารุ ง รั ก ษา/ขยายเขต ไฟฟ้ า ,โทรศั พ ท์
ปีงบประมาณ 2562 ลาดับที่ 8 หน้า 55
โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายรายการใหม่)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบดาเนินงาน
จัดซื้อตู้เชื่อม โอนเพิ่ม 7,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อม จานวน 1 เครื่องๆ
ละ 7,500.-บาท จั ด ซื้ อ ตามราคาท้ อ งตลาด เนื่ อ งจากไม่ ป รากฏตามบั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บริการชุมชนและสังคม หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.โป่ งผา พ.ศ.
2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลาดับที่ 25 หน้า 52 ปีงบประมาณ
2562 ขอเชิญผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจงระเอียดต่อไป
จากบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ชร 78403/031 วันที่ 24 มกราคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562
เพื่อนาไปตั้งจ่ายรายการใหม่ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จานวน 6 รายการ ดังนี้
1.จัดซื้อแบบหล่อลูกปูน (เพื่อเก็บตัวอย่าง) ตั้งไว้ 10,000.-บาท
2.จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตั้งไว้ 11,000.-บาท
3.จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ตั้งไว้ 6,500.-บาท
4.จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ตั้งไว้ 15,000.-บาท
5.จัดซื้อสว่านเจาะปูน ตั้งไว้ 7,500.-บาท
6.จัดซื้อตู้เชื่อม ตั้งไว้ 7,500.-บาท
ให้ผู้อานวยการกองช่าง ระบุคุณลักษณะของแต่ละรายการทั้ง 6 รายการ
ครับ ผมจะดาเนินการตามที่รองปลัด ได้แจ้งมาครับ
ขอให้ที่ประชุมสภารับรองญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ทั้ง 6 รายการ ของกองช่าง
-เห็นชอบ 13 เสียง
-ไม่เห็นชอบ – เสียง
-18-/นางสาวสมศรี.....

นางสาวสมศรี โปลาหา
ประธานสภาฯ

-184.11 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จัดซื้อเก้าอี้ทางาน(สาหรับประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภา,นายก อบต.,
รองนายก อบต.,เลขานุการนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.โป่งผา ตั้งไว้
73,500.-บาท
1.เก้าอี้ทางานแบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิงสูง สาหรับประธานสภา,รองประธานสภา,
เลขานุการ,นายก อบต.,รองนายก อบต.และเลขานุการนายก อบต. จานวน 6 ตัว
2.เก้าอี้ทางานแบบล้อเลื่อน มีพนักพิง สาหรับสมาชิกสภา อบต.โป่งผา
จานวน 21 ตัว
ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา มีประสิทธิภาพและ
พัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 จึงขออนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา โอนงบประมาณ รายละเอียดดังนี้
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน
เงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. งบประมาณ ๕๓๒,๐๘๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๕๒๒,๐๘๐.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๗๓,๕๐๐.-บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๔๔๘,๕๘๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของ นายก อบต./รองนายก
อบต. จานวน ๒ คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา
ด้านการส่งเสริมพัฒนาบริหารงานบุคคล คุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสในการ
บริหารราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลาดับที่ ๑ หน้า 185
โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายรายการใหม่)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน
จัดเก้าอี้ทางาน โอนเพิ่ม ๗๓,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางานแบบล้อเลื่อน
มีพนักพิงสูง สาหรับประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภา,นายก อบต.
รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต จานวน ๖ ตัว เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท แบบ
ล้อเลื่อน มีพนักพิง สาหรับสมาชิกสภา อบต.โป่งผา จานวน ๒๑ ตัว เป็นเงิน
๕๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๓,๕๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่
ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.โป่งผา
พ.ศ.๒๕๖๑
-19-/พ.ศ.๒๕๖๑….

นางสาวสมศรี โปลาหา
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

-19-๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ บัญชีครุภัณฑ์ ลาดับที่ ๖ หน้าที่ ๑๘
4.12 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จัดซื้อโต๊ะพับ ขนาด(w)1,830×(D)762×(H)737 จานวน 15 ตัว ตั้งไว้ 33,000.บาท
ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน
เงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. งบประมาณ ๕๓๒,๐๘๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลื อ ก่ อ นโอน ๔๔๘,๕๘๐.-บาท โอนลดครั้ ง นี้ ๓๓,๐๐๐.-บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๔๑๕,๕๘๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของ นายก อบต./รองนายก
อบต. จานวน ๒ คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาด้ าน
การส่งเสริมพัฒนาบริห ารงานบุคคล คุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสในการบริห าร
ราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลาดับที่ ๑ หน้า ๑๘๕
โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายรายการใหม่)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน
ค่ า โต๊ ะ พั บ โอนเพิ่ ม ๓๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่ าโต๊ ะ พั บ ขนาด (W)๑,๘๓๐ X
(D)๗๖๒ X (H)๗๓๗ หน้าโต๊ะทาจากไม้เพาะโครง ความหนา หนา ๒๕ มม. ด้านหน้าบุ
ด้วยโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดา โครงขาเหล็กชุบโครงเมี่ยม จานวน ๑๕ ตัว
รวมเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว ไป
งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ฉบับปรับปรุง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ บัญชีครุภัณฑ์ ลาดับที่ ๖ หน้าที่ ๕๐
ขอให้ที่ประชุมสภาฯ รับรองญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้ง 2 รายการ ของสานักปลัด
-เห็นชอบ 13 เสียง
-ไม่เห็นชอบ – เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติอื่นๆ

นางสาวสมศรี โปลาหา
ประธานสภาฯ

-ไม่ม-ี
ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะนาเสนอหรือปรึกษาหารือในสภาฯ
อีกหรือไม่ หากไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมแล้ว ก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ขอปิดการประชุม

มติทปี่ ระชุม

- รับทราบ-20-/ปิดประชุม….

-20-

ปิดประชุม

เวลา ๑2.0๐ น.

ลงชื่อ.........................................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกรรณิการ์ บุญตัน)
เลขานุการสภาองค์กรบริหารส่วนตาบลโป่งผา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา

ลงชื่อ................................................ประธานฯ ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นายสุริยะแสง อายุวรรณา)
(นายเสถียร พงษ์กาสอ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา

ลงชื่อ................................................กรรมการ ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายถวิล กันทะทอง)
(นางสาวสมศรี โปลาหา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา

