รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
สมัยสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ 1/25๖๔
วัน อังคาร ที่ ๒๕ พฤษภาคม 25๖๔
ณ ห,องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
ผู,มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1๓
1๔
1๕
ผู,ลา ผู,ขาด-

ชื่อ - สกุล
นายพิเชษฐ กอเกิด
นายสมศักดิ์ เทพวงศ"
นายณรงค" พงษ"ด&วง
นายเมือง อินป+ญญา
นายเพชร ฮังคำ
นางสาวนันท"นลิน หอมดอก
นายบุญชุม วงศ"สุวรรณ
นายเด็ด หอมดอก
นายป+7ง หอมดอก
นายสีไท จิตอารี
นายชุติพนธ" วันต<ะ
นายสกล เกียรติมีแสง
นายสุจินต" ท&าวคาม
นายจารึก ท&าวคาม
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ

ตำแหนง
ประธานสภาฯ อบต.ปอน
รองประธานสภาฯ
สมาชิก อบต. หมู 1
สมาชิก อบต.หมู 1
สมาชิก อบต. หมู 2
สมาชิก อบต. หมู 2
สมาชิก อบต. หมู 3
สมาชิก อบต. หมู 4
สมาชิก อบต.หมู 4
สมาชิก อบต. หมู 5
สมาชิก อบต. หมู 6
สมาชิก อบต. หมู 7
สมาชิก อบต. หมู 8
สมาชิก อบต. หมู 8
เลขานุการสภา อบต.ปอน

ลายมือชื่อ
พิเชษฐ กอเกิด
สมศักดิ์ เทพวงศ"
ณรงค" พงษ"ด&วง
เมือง อินป+ญญา
เพชร ฮังคำ
นันท"นลิน หอมดอก
บุญชุม วงศ"สุวรรณ
เด็ด หอมดอก
ป+7ง หอมดอก
สีไท จิตอารี
ชุติพนธ" วันต<ะ
สกล เกียรติมีแสง
สุจินต" ท&าวคาม
จารึก ท&าวคาม
สุปาณี ศรีใหญ

หมายเหตุ

-2ผู,เข,ารวมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายอธิศพัฒน" เรศมณเทียร
2 นายสุกิจ เทพจันตา
3 นายสุพงศ" ขะจาย
4 นางสาวพิมพกานต" ปรังการ
5 นางสาวระเบียบ ไชยวิชู
6 นายวรจักษ" กิตติวงศ"
7 นายกฤษฎาภัณฑ" นันต<ะปKน
8 ส.อ.เอกพจน" ทะกอง
9 นางศุภาพร หนองแก&ว
10 นายสิปปภาส พุทธิกุล
11 นางชนัญธิดา ดวงมณีรัตน"
12 นายถนัด บานเย็น
๑๓ นายเสกสม แสนสึก
๑๔ นางสาวเพชรรัตน" นิ่มพริก

ตำแหนง
นายก อบต.ปอน
นายชางโยธา
รองนายก อบต.ปอน
หัวหน&าสำนักงานปลัด
ผอ.กองคลัง
รองปลัด อบต.ปอน
ผอ.กองการศึกษา
นักวิเคราะห" ฯ
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
กำนันตำบลปอน
ผู&ใหญบ&านเฉลิมราช
เลขานุการนายก อบต.

ลายมือชื่อ
อธิศพัฒน" เรศมณเทียร
สุกิจ เทพจันตา
สุพงศ" ขะจาย
พิมพกานต" ปรังการ
ระเบียบ ไชยวิชู
วรจักษ" กิตติวงศ"
กฤษฎาภัณฑ" นันต<ะปKน
เอกพจน" ทะกอง
ศุภาพร หนองแก&ว
สิปปภาส พุทธิกุล
ชนัญธิดา ดวงมณีรัตน"
ถนัด บานเย็น
แสวง ท&าวคาม
เพชรรัตน" นิ่มพริก

หมายเหตุ

นางสาวสุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภา ฯ – เรียนทานประธานสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน ข&าพเจ&าได&
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน หมูที่ 1-8 ตามหนังสือขอเชิญประชุม และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด&วยข&อบังคับการประชุมสภาท&องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก&ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๔) ข&อ ๒๕ เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล&ว ให&เลขานุการสภาท&องถิ่นตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท&องถิ่นผู&
มาประชุมที่ได&ลงรายชื่อไว&วาครบองค"ประชุมหรือไม เมื่อมีผู&มาประชุมครบองค"ประชุม ให&เลขานุการสภาท&องถิ่น
ให&สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท&องถิ่นเข&าห&องประชุม ...” บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ปอน ทุกหมู มาครบองค"ประชุม
เรียบร&อยแล&ว ขอเรียนเชิญ ทานประธานสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน ได&เปKดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
๒ ครั้งที่ 1 /25๖๔ เปXนลำดับตอไป
เริ่มประชุมเวลา 09.๑๕ น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ&งให&ทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - ขอแจ&งให&สมาชิกทุกทานทราบ ๒ เรื่อง คือ
๑.๑ ขอบคุณสมาชิก สภา อบต.ปอน ทานนายกองค"การบริหารสวนตำบลปอน กำนัน ผู&ใหญบ&าน ทุกทานที่เข&า
รวมการประชุมในวันนี้
1.๒ อบต.ปอน เชิญสมาชิกสภา อบต.ปอน ทุกทาน รวมปลูกต&นไม& เนื่องในวันต&นไม&แหงชาติ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๖๔ ณ สนามหน&า อบต.ปอน และริมรั้ว อบต.ปอน รวมทั้งปลูกผักสวนครัว เพื่อเปXนการดำเนินงาน
ตามโครงการพระราชดำสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ&า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-3ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญ เลขานุการสภาฯ
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภา - ตามที่ได&สงสำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ๑ ครั้งที่ 1
/25๖๔ วันอังคาร ที่ ๒๒ กุมภาพันธ" 25๖๔ ให&กับสมาชิกสภาทุกทานพร&อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล&วนั้น
มีสมาชิกทานใดที่จะเพิ่มเติมหรือแก&ไขเรื่องใดก็ขอเรียนเชิญ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ถ&าไมมีผู&ใดแก&ไขรายงานการประชุม ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานตอไป
ที่ประชุม - มีมติเปXนเอกฉันท" รับรองรายงานการประชุม ด&วยคะแนน รับรองรายงาน 1๓ เสียง , ไมรับรอง 0 เสียง ,
ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ อบต.ปอน ได&จัดสงโครงการอนุรักษ"ฟ[\นฟูแหลงน้ำเข&ารวมโครงการอนุรักษ"พันธุพืช ในพระราชดำริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ&า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให&ท&องถิ่นจังหวัดนานแล&ว
๓.๒ สภา อบต.ปอน ได&สงเอกสาร การพิจารณาเห็นชอบ (๑) ให&วัดดอนชัย (ปอน) ขอใช&พื้นที่ในเขตป]าสงวน
แหงชาติ ๑๕ ไร กอสร&างพระธาตุมอนดอยสัก (๒) ให&หนวยจัดการต&นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ ขอใช&พื้นที่ใน
เขตป]าสงวนแหงชาติ เพื่อเปXนสำนักงานหนวยจัดการต&นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔
๓.๓ องค"การบริหารสวนตำบลปอนได&ดำเนินการโอนที่ดิน น.ส.๓ ก. จำนวน ๑ ไร ๑ งาน ๖๘ ตารางวา ของ
นายสมบูรณ" สะท&าน เปXนของ อบต.ปอน เรียบร&อยแล&ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.๑ การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ๕ ป_ จำนวน ๓ โครงการ
๑. การปรับปรุงถนนด&วยแอสฟ+ลท"ติคคอนกรีต
๒. การกอสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ชุมชน
๓. การขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ&านปอน หมูที่ ๖
๔. การจัดซื้อครุภัณฑ"หอกระจายขาวพร&อมติดตั้ง บ&านเฉลิมราช หมุที่
4.2 การพิจารณารายชื่อคณะกรรมการประชาคมตำบล และประชาคมหมูบ&าน
๔.๓ การสงโครงการประกอบการจัดทำข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป_ ๒๕๖๔
๔.๔ การพิจารณาเห็นชอบให&องค"การบริหารสวนตำบลปอน โอนเงิน งานบริหารงานคลัง คาวัสดุคอมพิวเตอร"
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปXนรายการใหม คือ ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" คาเครื่องพิมพ" Mutifunction
เลเซอร" หรือ LED ขาวดำ
๔.๕ การพิจารณาเห็นชอบ แผนพัฒนาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๖)
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ข&อ 4.๑ การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ๕ ป_ จำนวน ๓ โครงการ ๑. การปรับปรุงถนน
ด&วยแอสฟ+ลท"ติคคอนกรีต ๒. การกอสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ชุมชน ๓. การขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ&านปอน หมูที่ ๖
ขอเรียนเชิญ นายก อบต.ปอน

-๔นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – เรียนทานประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา อบต.ปอน ทุกทาน
เนื่องจาก หมูบ&านหลายหมูบ&านได&มีการทบทวนแผนชุมชนของตนเอง และพบวายังขาดโครงการพัฒนาชุมชน
หลายโครงการ จึงได&ประชาคมหมูบ&าน และขอเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๕ ป_ หรือ
แผน ๕ ป_ ขององค"การบริหารสวนตำบลปอน เพิ่มเติมฉบับที่ ๖ ดังนี้
๑. การปรับปรุงถนนด&วยแอสฟ+ลท"ติคคอนกรีต บ&านน้ำเลียง หมูที่ ๑ , บ&านไรไทรงาม หมูที่ ๒ ,
บ&านหลายทุง หมูที่ ๓ , บ&านหนองคำ หมูที่ ๔ และบ&านเฉลิมราช หมูที่ ๘
๒. การกอสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ชุมชน บ&านน้ำเลียง หมูที่ ๑ , บ&านใหม หมูที่ ๕
๓. การขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ&านปอน หมูที่ ๖
อบต.ปอน จึงขอให& สภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน ได&พิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำไปเพิ่มเติมในแผนพัฒนา ๕
ป_ ตอไป และเพื่อเตรียมโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวข&องตอไป
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - มีทานใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม
ถ&าไมมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๖) ขององค"การ
บริหารสวนตำบลปอน ตามที่นายก อบต. เสนอมา
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ ตอ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง เห็นชอบแผนพัฒนาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๖) ของ อบต.ปอน ดังนี้
๑. การปรับปรุงถนนด&วยแอสฟ+ลท"ติคคอนกรีต บ&านน้ำเลียง หมูที่ ๑ ,บ&านไรไทรงาม หมูที่ ๒ ,
บ&านหลายทุง หมูที่ ๓ , บ&านหนองคำ หมูที่ ๔ และบ&านเฉลิมราช หมูที่ ๘
๒. การกอสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ชุมชน บ&านน้ำเลียง หมูที่ ๑ , บ&านไรไทรงาม หมูที่ ๒ ,
บ&านใหม หมูที่ ๕ , บ&านปอน หมูที่ ๖ บ&านป]าเป[อย หมูที่ ๗ และบ&านเฉลิมราช หมูที่ ๘
๓. การขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ&านปอน หมูที่ ๖
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - 4.2 การพิจารณารายชื่อคณะกรรมการประชาคมตำบล และประชาคมหมูบ&าน
ขอเรียนเชิญ นายก อบต.ปอน
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – เรียนทานประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา อบต.ปอน ทุกทาน
รายละเอียดของคณะกรรมการประชาคมทั้ง ๒ ระดับ ผมขออนุญาตให& นักวิเคราะห"นโยบายและแผน เปXนผู&นำ
เสนอประกอบการพิจารณาครับ
สิบเอก เอกพจน ทะกอง – เรียนทานประธานสภา อบต.ปอน และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด&วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวนท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได&กำหนดสัดสวน
ของคณะกรรมการประชาคมระดับหมูบ&าน และระดับตำบล ตามตำแหนงตาง ๆ โดยในการประชุมประชาคมแต
ละครั้ง แตละระดับ ต&องเชิญบุคคลดังกลาวเข&ารวมประชุมด&วย อบต. ปอนได&ประสานชุมชนให&เสนอชื่อบุคคลที่
สมควรเข&ารวมหลัก ๆ จากทั้ง ๘ หมูบ&านเรียบร&อยแล&ว ตามเอกสารที่แนบเรียนทุกทาน จึงเห็นความเห็นชอบ
จาก สภา ฯ อบต.ปอน ครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อประชาคมตำบล และประชาคมหมูบ&าน ขอมติ
ครับ

-๕ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ ตอ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง เห็นชอบรายชื่อประชาคมตำบล และประชาคม
หมูบ&าน ตาม อบต.ปอน เสนอ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ข&อ ๔.๓ การสงโครงการประกอบการจัดทำข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป_
๒๕๖๔ ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – เนื่องด&วยใกล&ถึงเวลาที่จะต&องจัดทำข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป_ ๒๕๖๕ แล&ว และชวงที่ผานมาสถานการณ"โควิด – ๑๙ กลับมารอบที่ ๓ ทำให&องค"การบริหารสวน
ตำบลปอนไมสามารถออก อบต.สัญจร ทบทวนแผน โครงการ แจ&งข&อราชการ และรับฟ+งป+ญหาประชาชนได&ตาม
กำหนดการ รวมทั้งมีหนังสือสั่งการให&ยกเว&นการประชาคมแผน ฯ ดังนั้นองค"การบริหารสวนตำบลปอน จึงใคร
ขอให&สมาชิกสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน ได&รวมกับชุมชนในการพิจารณาทบทวนแผน ที่ อบต.ได&
จัดลำดับความสำคัญไว&เมื่อป_ที่ผานมา และแจ&ง อบต.ปอน พร&อมเอกสารประกอบการนำเสนอโครงการ เพื่อยก
รางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป_ ๒๕๖๕ ภายในต&นเดือนกรกฎาคมนี้ โดยข&อมูลประกอบนักวิเคราะห"
นโยบายและแผน ได&แนบเรียนให&ทุกทานแล&ว
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ผมขอให&สมาชิกสภาทุกทาน ได&ประสานหมูบ&านของตนเพื่อเรียงลำดับความสำคัญ
ของโครงการพัฒนาที่ต&องการรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ปอน เพื่อดำเนินการสำรวจ ออกแบบ
และประมาณการ ประกอบการพิจารณานำเข&าข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป_ ๒๕๗๕ ภายในเดือน
มิถุนายนนี้
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ตามเสนอ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - 4.๔ การพิจารณาเห็นชอบให&องค"การบริหารสวนตำบลปอน โอนเงิน งาน
บริหารงานคลัง คาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปXนรายการใหม คือ ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร"
คาเครื่องพิมพ" Mutifunction เลเซอร" หรือ LED ขาวดำ เรียนเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – ด&วยได&รับแจ&งจากกองคลัง องค"การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง
เครื่องพิมพ"คอมพิวเตอร"กองคลังชำรุด และมีความจำเปXนที่ต&องใช&งานอยางตอเนื่อง เปXนประจำทุกวัน และ
ครุภัณฑ"ดังกลาว ไมอยูในข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป_ ๒๕๖๔ ดังนั้นจึงใครขอโอนเงินงบดำเนินงาน
หมวดคาใช&สอย งานบริหารงานคลัง คาวัสดุสำนักงาน ซึ่งตั้งไว& ๘๐,๐๐๐ บาท ป+จจุบัน คงเหลือ ๔๖.๐๓๙ บาท
โอนไปจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปXนรายการใหม คือ ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" คาเครื่องพิมพ"
Mutifunction เลเซอร" หรือ LED ขาวดำ โดยมาตรฐานครุภัณฑ" กำหนดไว&ดังนี้
เครื่องพิมพ" Mutifunction เลเซอร" หรือ LED ขาวดำ ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปXนอุปกรณ"ที่มีความสามารถเปXน Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ"ไมน&อยกวา ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ"สำหรับกระดาษ A4 ไมน&อยกวา ๒๘ หน&าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจำ (Memory) ขนาดไมน&อยกวา ๒๕๖ MB

-๖-

สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได&
มึความละเอียดในการสแกนเอกสาร ไมน&อยกวา ๑.๒๐๐ x ๑.๒๐๐ dpi
มีถาดป~อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
สามารถถายสำเนาเอกสารได&
สามารถทำสำเนาได&สูงสุดไมน&อยกวา ๙๙ สำเนา
สามารถยอและขยายได& ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร"เซ็นต"
ขอให&สมาชิกสภาทุกทานได&พิจารณาเห็นชอบ กอนที่ อบต.ปอน จะได&ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ"เปXน
ลำดับตอไป ครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา – ตามที่ทานนายกฯ ได&นำเรียนไปนั้น สมาชิกทานใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม
นายสีไท จิตอารี ส.อบต.ม.๕ – ผมเห็นวาเมื่อครุภัณฑเครื่องพิมพคอมพิวเตอรชำรุด และมีความจำเปXนที่ต&องใช&ประจำ
โดยเฉพาะงานกองคลัง ซึ่งต&องมีการรายงานการเงินเปXนประจำทุกวัน และงบที่จะโอนนั้นอยูในสวนของกองคลัง
เอง จึงเห็นควรให&โอนเงินตามเสนอครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา – ผมขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให& อบต.ปอน โอนเงิน งานบริหารงานคลัง
คาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปXนรายการใหม คือ ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" คาเครื่องพิมพ"
Mutifunction เลเซอร" หรือ LED ขาวดำ ตามมาตรฐานครุภัณฑ" ครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง ให&โอนเงิน งานบริหารงานคลัง
คาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปXนรายการใหม คือ ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" คาเครื่องพิมพ"
Mutifunction เลเซอร" หรือ LED ขาวดำ ตามเสนอ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ข&อ ๔.๕ การพิจารณาเห็นชอบ แผนพัฒนาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๖) ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – ด&วยแตละหมูบ&านได&สงแผนเพิ่มเติมมา และ อบต.ปอน ได&รับความ
เห็นชอบจากสภา ฯ พร&อมทั้งได&จัดทำ แผนพัฒนาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๖) มาให&สภา
อบต.ปอน ได&พิจารณาเห็นชอบ เพื่อประกาศใช&แผนตอไป รายละเอียดตามเอกสารที่นำเรียนทุกทาน เพื่อ
พิจารณาให&ความเห็นชอบตอไป
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา – ตามที่ทานนายกฯ ได&นำเรียนไปนั้น สมาชิกทานใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม
นายเพชร ฮังคำ ส.อบต.ม.๕ – ผมเห็นวา อบต. ได&นำความต&องการและป+ญหาของประชาชนมาบรรจุในแผน ฯ เพื่อ
ดำเนินการแก&ไขและพัฒนาตอไป จึงเห็นควรพิจารณาเห็นชอบตามเสนอครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา – ผมขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๖) ครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง ให&ชอบ แผนพัฒนาท&องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๖) ตามเสนอ

-๗ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 แอบพลิเคชั่น บอกดิน ๒
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - 5.1 แอบพลิเคชั่น บอกดิน ๒ เชิญ ปลัดครับ
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ – เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ปอน ทุกทาน จากการไปสำนักงานที่ดินอำเภอ
เชียงกลาง เพื่อดำเนินการโอนที่ดิน ที่นายสมบูรณ" สะท&าน ยกให& อบต.ปอน นั้น หัวหน&าที่ดินอำเภอเชียงกลาง
ได&ฝากประชาสัมพันธ" แอบพลิเคชั่น บอกดิน ๒ ซึ่งเปXนแอบพลิเคชั่นที่ใช&ในการแจ&งที่ดิน ซึ่งไมใชที่หลวงและไม
อยูในเขตป]า แตยังไมมีเอกสารสิทธิ หรือยังไมได&ออกโฉนด สามารถแจ&งชื่อผู&เปXนเจ&าของ พร&อมพิกัดที่ดิน เพื่อ
กรมที่ดินจะใช&ข&อมูลในการออกรังวัดทำโฉนดตอไป และจะต&องแจ&งภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นี้ เพื่อ
ประโยชน"ของประชาชนในพื้นที่ขอให&สมาชิกทุกทานได&แจ&งให&ชุมชนรับทราบด&วย และสามารถสแกนแอบพลิ
เคชั่นดังกลาว ตามเอกสารที่แจกให&ทุกทานแล&ว
ที่ประชุม - รับทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - 5.๒ การฉีควัคซีนป~องกันโรคโควิด-๑๙ เชิญปลัดครับ
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ – ตามที่ทราบกันวาชวงนี้เปXนชวงการระบาดของโรคโควิด 19 และรัฐบาลได&ประกาศให&การ
ฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ เปXนวาระแหงชาติ จึงขอเชิญชวนทุกทานลงทะเบียนรับวัคซีนตามชองทางตาง ๆ ด&วย
ที่ประชุม - รับทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - 5.๓ เรื่องอื่น ๆ เชิญคุณสีไท จิตอารี ส.อบต. หมู ๕ ครับ
นายสีไท จิตอารี ส.อบต. ม. ๕ – ด&วยในชวงที่ผานมา มีวาตภัยเกิดขึ้นในตำบลปอน มีประชาชนได&รับความเสียจำนวน
หนึ่ง ขอเรียนถามการให&การชวยเหลือของ อบต.ปอน คร&บ
นางสาวพิมพกานต ปรังการ หน.สป. – หลังเกิดเหตุการณ" เจ&าหน&าที่ได&ออกไปสำรวจความเสียหาย พบวา บางราย
เข&าเกณฑ"ที่ อบต.สามารถให&ความชวยเหลือได& ได&สั่งวัสดุอุปกรณ"ในการชวยเหลือให&ประชาชนแล&ว อยู
ในชวงเบิกจายงบประมาณ แตบางรายไมเข&าเกณฑ" ตามระเบียบการชวยเหลือประชาชน ทั้งนี้ได&ชี้แจงให&
ผู&ประสบภัยได&ทราบแล&ว
ที่ประชุม - รับทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ตอไป เชิญคุณสกล เกียรติมีแสง ส.อบต. หมู ๗ ครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ส.อบต. ม. ๗ – ขอเรียนแจ&งนายก อบต.ปอน เนื่องจากถนนภายในบ&านป]าเป[อย หมูที่ ๗ ที่
ได&รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจปรับปรุงถนนด&วยแอสฟ+ลท"ติคคอนกรึต เมื่อป_ที่ผานมา เกิดแตกร&าวหลายจุด ขอ
เรียนถามวา อบต.ปอน จะดำเนินการอยางไรคร&บ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – โครงการดังกลาวยังอยูในระยะประกันสัญญา อบต.ปอน จะได&แจ&ง
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุกอน คือ ให&ผู&รับเหมา มาดำเนินการแก&ไข หากไมดำเนินการตามที่ อบต.ปอน
ได&แจ&งไป อบต.ปอน จะดำเนินการซอมแซมเอง จากเงินประกันสัญญา หรือเรียกคาเสียหายจากผู&รับเหมา
ตามลำดับ
ที่ประชุม - รับทราบ

-๘นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา – ที่ประชุมมีเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม
ที่ประชุม - ไมมี
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ถ&าไมมีก็ขอขอบคุณสมาชิกและผู&เข&ารวมประชุมทุกทาน ปKดการประชุม
ปKดประชุมเวลา 1๓.30 น.
สุปาณี ศรีใหญ
(นางสาวสุปาณี ศรีใหญ) ผู&จดบันทึกการประชุม
เลขานุการสภาองค"การบริหารสวนตำบล
ป+7ง หอมดอก
(นายป+7ง หอมดอก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกองค"การบริหารสวนตำบลปอน หมู ๔
จารึก ท&าวคาม
(นายจารึก ท&าวคาม) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกองค"การบริหารสวนตำบลปอน หมู 8
สภาฯมีมติรับรองรายงานการประชุมแล,ว
พิเชษฐ กอเกิด
(นายพิเชษฐ กอเกิด)
ประธานสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน

