๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจาปีพ.ศ. ๒๕60
วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เริ่มประชุมเวลา
ผู้เข้าประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑0
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑6
17
18
19
20
21
22
23

๐๙.๓๐ นาฬิกา

ชื่อ-สกุล
นายสายัณห์ ย่องเส้ง
นายเอกภพ
จตุโชคอุดม
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
นายคา
วงศ์ผา
นายคาจันทร์ ธิวงศ์
นายวุฒิชัย
อุสาใจ
นายวิชัย
แสงงาม
นายคาปัน
แสงงาม
นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
นางมริวรรณ์ ถาวงศ์
นายเกียรติกุล พิชัย
นางหมาย
แสงงาม
นายสมชาย
วงศ์นภาไพศาล
นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
นายอาผ่า
มาเยอะ
นายสุรชัย
มาเยอะ
นายวิชัย
แซ่โซ่ง
นายยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
นายมนตรี
ยอดมณีบรรพต
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
นายสมชาย
แซ่ย่าง
นายกิตติ
ครรลองหรรษา
นายอภิสิทธิ์
รายเรียงศรีอรัญ

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต.ม.๗ (เลขานุการฯ)
ส.อบต.ม.๑
ส.อบต.ม.๑
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๒
ส.อบต.ม.๓
ส.อบต.ม.๔
ส.อบต.ม.๕
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.๖
ส.อบต.ม.๗
ส.อบต.ม.๘
ส.อบต.ม.๑๐
ส.อบต.ม.๑๐
ส.อบต.ม.๑๑
ส.อบต.ม.๑๑
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๓
ส.อบต.ม.๑๓
ส.อบต.ม.๑๔

ลงชื่อเข้าประชุม
สายัณห์
ย่องเส้ง
เอกภพ
จตุโชคอุดม
นรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
คา
วงศ์ผา
คาจันทร์ ธิวงศ์
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
คาปัน
แสงงาม
สิทธิพงษ์
แซ่ฟุ้ง
มริวรรณ์
ถาวงศ์
เกียรติกุล พิชัย
หมาย แสงงาม
สมชาย วงศ์นภาไพศาล
พงษ์ศักดิ์
ธนาวุฒิชัย
อาผ่า
มาเยอะ
สุรชัย
มาเยอะ
วิชัย
แซ่โซ่ง
ยุทธนา ยอดมณีบรรพต
มนตรี
ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
สมชาย แซ่ย่าง
กิตติ
ครรลองหรรษา
อภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ

หมายเหตุ

๒

ที่
24
๒5
26
27
28
29
30
๓1

ชื่อ-สกุล
นายชาญชัย
ย่างวรกุล
นายสุพจน์
เกษตรสุขถาวร
นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวนั
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
นายสิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
นายสมชาติ
คงแก้ว
นายเลาจัว
แซ่ว้า

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายอภิรักษ์
2.นายชิงชัย
3.นางสาวมนัญชญา
4.นายชาย
5.นายธิติพงศ์

แซ่ฟุ้ง
ยอดมณีบรรพต
ผาบรรพตกุล
แซ่ซ้ง
กวินดารกา

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายแสน
ลือชา
๒ นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล
๓ นายธนวัฒน์
อุสาใจ
๔ นายศิริโรจน์
หมั่นพัฒนาการ
5 นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
6 นางมนธิชา
ลือชา
7 นายสราวุธ
ค้อมคาพันธ์
8 นายสราวุธ
ทองใบ
9 สอ.หญิง.วนิดา ศรีไกรรส
10 นางพรเพชร
จิตบาล

ตาแหน่ง
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑๗
ส.อบต.ม.๑๘
ส.อบต.ม.๑๙
ส.อบต.ม.๒๐
ส.อบต.ม.๒๐

ลงชื่อเข้าประชุม
หมายเหตุ
ชาญชัย
ย่างวรกุล
สุพจน์
เกษตรสุขถาวร
ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
ชัยสิทธิ์
เจนพบชีวัน
พจน์ปรีชา แซ่ย่าง
สิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
สมชาติ
คงแก้ว
เลาจัว
แซ่ว้า

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 14
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 18
ตาแหน่ง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
หัวหน้าสานักงานปลัด
นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า
นายช่างโยธา
นักวิชาการคลัง
นักพัฒนาชุมชน

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓6 คน
-ผู้มาประชุม
31 คน
ผู้ขาดประชุม 5 คน
-ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน
รวมทั้งสิ้น 41 คน

ลากิจ
ขาด
ขาด
ขาด
ขาด

ลงชื่อเข้าประชุม
หมายเหตุ
แสน
ลือชา
สมจิต
สิริพุทธาสกุล
ธนวัฒน์
อุสาใจ
ศิริโรจน์
หมั่นพัฒนาการ
กรรณิการ์ ชัยวงศ์
มนธิชา
ลือชา
สราวุธ
ค้อมคาพันธ์
ศราวุธ
ทองใบ
สอ.หญิง.วนิดา ศรีไกรรส
พรเพชร
จิตบาล

๓

เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา นายสายัณห์ ย่องเส้ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรียกให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ เข้าประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายสายัณห์ ย่องเส้ง:
ประธานสภาฯ

นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจาปี ๒๕60 ในวันที่ 27
มีน าคม 2560 มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
ดาเนินการนับองค์ประชุมแล้วดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีทั้งหมด
๓6 คน มาประชุม 31 คน ขาดประชุม 5 คน
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวาระเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบมีดังนี้
1.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่อาเภอเวียงแก่น ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนขุนขวากพิทยา โดยมี
หน่ ว ยงานที่เข้าร่ว มกิจกรรมได้แก่ เทศบาลตาบลหล่ าวงาว เทศบาลตาบลม่ว งยาย
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เทศบาลตาบลท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา
ทั้งประเภทบอลเลย์วอล ฟุตบอล ตระกร้อ เปตอง กีฬาพื้นบ้าน โดยงานกีฬาลุล่วงไปได้
ด้วยดี
2.กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 329 กีฬาต่อต้านยาเสพติด ปีพ.ศ.2560 ซึ่งเป็นการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนจีน ในประเทศไทย โดยได้จัดการแข่งที่ ดอยผา
ตั้ง หมู่ 14 บ้านผาตั้ง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -2 เมษายน 2560 โดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ได้มอบหมายให้อปพร.ตาบลปอ และชรบ. ในหมู่บ้านช่วยดูแล
ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
3.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน
ไฟป่า โดยมีก ารประกาศงดการเผาทุกชนิด ตั้งวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน
2560 ได้ลดลงเนื่องจากมีฝนตก ทาให้ปริมาณหมอกควันลดลง แต่ในพื้นที่ตาบลปอ ยัง
เกิดไฟไหม้ในหมู่บ้านหมู่ 2 ,3,5,6,7,16 เป็นไฟไหม้บ่อขยะ จึงขอฝากท่านสมาชิก
ช่วยดูแลตรวจสอบและสอดส่องความปลอดภัยตามมาตรการของจังหวัดเชียงรายอย่าง
เคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๒
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท :
เลขานุการฯ

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมที่ผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอทุกท่านพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว

นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

สอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือแก้ไขหรือไม่ ไม่มีผู้ใดยกมือ จึงขอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม :

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1 /๒๕60 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ด้วยมติเอกฉันท์

๔

ระเบียบวาระที่ ๓
นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

กระทู้ถาม
๑.กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี
ข้อความเป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒)
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตอบกระทู้
-ไม่มี
๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่ว น
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
กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือดาเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
ที่ประชุม :

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 ขอความเห็นชอบดาเนินการโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าภูชี้ดาว
ภูชี้เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า
ในวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ และเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีจานวน 3
หัวข้อย่อย จึงขอแจ้งในหัวข้อที่ 5.1 ขอความเห็นชอบดาเนินการโครงการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าภูชี้ดาวภูชี้เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดยสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า จึงขอเชิญท่านหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าชี้แจง

นายสายัญห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

นายสราวุธ ค้อมคาพันธ์ :
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ และหัวหน้าส่วน
ทุกท่าน เนื่องด้วยสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
เชียงรายเพื่อสารวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวระหว่างภูชี้ดาว ภูชี้
เดือ นและภู ชี้ฟ้ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่ ง เป็นการพัฒ นาเส้ นทางการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เป็นระยะทาง 6.4 กิโลเมตร ระยะทางที่สารวจมีจุดพักทา
กิจ กรรม ที่ส ามารถตั้ง แค้ มป์ ทากิ จ กรรมส ารวจได้ เป็ นการดึง ดู ด การท่อ งเที่ย วได้
มากกว่าการท่องเที่ยวแบบเดิม เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับแรงงานในชุมชน
ตาบลปอ และเป็นการสร้ างเสริมเศรษฐกิจ ในหมู่ บ้านใกล้ เ คีย ง โดยทางจัง หวั ดได้
กาหนดการจัดหาคู่ทาสัญญาในการทาโครงการภายใน 25 เมษายน 2560 ดังนั้นทาง
สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า จึงได้นาเรียนโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าภูชี้ดาวภู
ชี้เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560เข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัย วิ ส ามัญ สมัย ที่ 1 ประจาปี 2560 ในวันที่ 27 มี นาคม 2560 เพื่อขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๕

นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน : เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุม
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ทุกท่าน ขอสอบถามในกรณีมีการสารวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว
ระหว่างภูชี้ดาว ภูชี้เดือนและภูชี้ฟ้า นั้นสามารถพัฒนาเส้นทางเป็นแนวกันไฟ เชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้านได้หรือไม่อย่างไร
นายสราวุธ ค้อมคาพันธ์ :
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า

เรียนท่านประธานสภา ฯและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ และหัวหน้าส่วน
ทุกท่าน เนื่องด้วยโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างภูชี้ดาว ภูชี้เดือนและภู
ชี้ฟ้า เป็นการสารวจเส้นทางการเดินป่าเพื่อการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ ไม่ทาลายป่า
ไม้และระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ โดยเส้นทางเชื่อมต่อไปยังแหล่ งท่องเที่ยว 3 จุด
เส้นทางที่สารวจมีขนาดความกว้างอยู่ที่ 1-1.30 เมตร ไม่สามารถพัฒนาเป็นแนวกันไฟ
ที่สามารถป้องกันไฟป่าได้

นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ปอ ม.3

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า
ได้ชี้แจงมานั้น ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลปอ ขอสอบถามว่า ในการ
ส ารวจเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วตามโครงการพั ฒ นาเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วภู ชี้ ฟ้ า ภู ชี้ ด าว
ภูชี้เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะก่อเกิดปัญหากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่ เช่นกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ป่าในเขตตาบลปอ ซึ่ งทางสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ เกรงว่าหากมีการอนุมัติเห็นชอบดาเนินการไปแล้ว จะก่อเกิด
ปัญหาตามมา

นายสราวุธ ค้อมคาพันธ์ :
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า

เรียนท่านประธานสภา ฯและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ และหัวหน้าส่วน
ทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้สอบถามโครงการ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างภูชี้ดาว ภูชี้เดือนและภูชี้ฟ้า จะก่อเกิดปัญหากับ
หน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่าในเขตตาบลปอหรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่า
โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าภูชี้ดาว ภูชี้เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 นั้น เป็นโครงการที่อยู่ในความดูแลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและ
โครงการพัฒ นาเพื่อความมั่นคงพื้น ที่ ซึ่ งได้ รับความเห็ น ชอบในการด าเนิ นการตาม
โครงการและมีเอกสารการอนุญาตแล้ว โดยสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า มีความพร้อมที่จะ
ดาเนินการแล้ว ดังนั้นสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า จึงได้เรียนมายังสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ เพื่อขอรับความเห็นชอบในการดาเนินการโครงการดังกล่าวมาตามขั้นตอน
นี้

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงว่าพื้นที่ป่าไม้ในเขตตาบลปอ
อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของโครงการพั ฒ นาเพื่ อ ความมั่ น คงพื้ น ที่ และโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริจริง ดังนั้นโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างภูชี้ดาว
ภูชี้เดือนและภูชี้ฟ้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า ได้
ผ่านการเห็นชอบของหน่วยงานข้างต้นแล้วจึงจะสามารถดาเนินการต่อไปได้

๖

นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า
ได้ ข อความเห็ น ชอบจากสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ในการด าเนิ น การตาม
โครงการพัฒ นาเส้ นทางการท่องเที่ยวระหว่างภูชี้ดาว ภูชี้เดือนและภูชี้ฟ้า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลปอ โดยมี
การสารวจเส้ นทางเดินทางการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติมีการเชื่อมต่อระหว่างแหล่ ง
ท่องเที่ยว จ านวน 3 แหล่ ง โดยไม่มีการทาลายความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ก่อเกิด
กระแสการท่องเที่ยวแบบเดินป่า เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สามารถมาท่องเที่ ยวได้
ตลอดปี ซึ่ ง ก่ อ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน ซึ่ ง ทางจั ง หวั ด เชี ย งรายได้ ส นั บ สนุ น
งบประมาณจานวนหลายล้านเพื่อเข้ามาพัฒนาในท้องถิ่นตาบลปอ ขอให้ทางสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ประชาชนตาบลปอ จะได้รับ
ต่อไป

นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560
ในวั น ที่ 27 มี น าคม 2560 นี้ จึ ง ขอความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ด าเนิ น การ
โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าภูชี้ดาวภูชี้เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

มติที่ประชุมสภา ฯ

:

นายสราวุธ ค้อมคาพันธ์ :
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า

ในโอกาสที่เป็นตัวแทนของสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านที่ได้พิจารณาและคานึงถึงประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของท่าน และได้ มีมติ
เห็นชอบในการดาเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า มีความ
ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นตาบลปอต่อไป
5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
๕.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕60 ครั้งที่6/2560
เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสาขาอาเภอเชียงของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่
๒ และ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน เป็นอานาจการอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น เชิญผู้บริหารท้องถิ่นนาเสนอต่อที่ประชุม

นายสายัญห์ ย่องเส้ง:
ประธานสภาฯ

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างภูชี้ดาว
ภูชี้เดือนและภูชี้ฟ้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

:

ในการเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ครั้งที่
6/2560 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี
2560 นี้ เป็ น การตั้ ง งบประมาณเพื่ อ อุ ด หนุ น การไฟฟ้ า การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
สาขาเชียงของ ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ หมู่ 8
เป็ น เงิน งบประมาณ 85,943.54 บาท ขอมอบหมายให้ หั วหน้าส านักปลั ด ชี้แจง
รายการต่อไป

๗

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2560
ครั้งที่ 6/2560 ในครั้งนี้ว่าเนื่องด้วยในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 มิได้ตั้งรายจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงของ
เพื่อดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ จึงมีความจาเป็นจ้อง
ขอโอนงบประมาณเพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงของ เพื่อขยายระบบ
เขตไฟฟ้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ โดยทางการไฟฟ้าสาขาเชียงของ ได้
ประมาณการค่าใช้จ่ายมาแล้วเป็นเงินงบประมาณ 85,943.54 บาท ดังนั้นจึงขอตั้ง
รายการใหม่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ดังนี้
รายการตั้งใหม่ จานวน 1 รายการ รวม 86,000 บาท
1.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนส่วนราชการ วงเงิน 86,000.- บาท
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายการโอนลด 2 รายการ ดังนี้ รวม 86,000 บาท
1.แผนงานการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น โครงการสื บสานประเพณีวัฒ นธรรมปีใหม่ช นเผ่ าม้ง วงเงิน 80,000 บาท
โอนลด 80,000 บาท
2.แผนงานการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่เผ่าอิ้วเมี้ยน วงเงิน 400,000 บาท
โอนลด 6,000 บาท รวมเป็นการโอนลดทั้งหมด 86,000 บาท

นายวุฒิชัย อุสาใจ :
ส.อบต. ม.2

ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕60 ครั้งที่ 6/2560 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงของ เพื่อ
ขยายระบบเขตไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปห้วยคุ ขอสอบถามว่าแต่ละโครงการ
ได้ มี ก ารบรรจุ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น หรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณไว้หรือไม่

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ขออนุญาตชี้แจงถึงการตั้งงบประมาณในการดาเนินการโครงการต่างๆเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตาบลปอ ตามภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ อยู่
ในข้อบั ญญัติง บประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 และเป็ นไปตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ซึ่งการตั้งงบประมาณไว้หรือการขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่ออุดหนุนหน่วยงานราชการ ดาเนินการ
ขยายเขตระบบไฟฟ้า ให้ครอบคลุมในพื้นที่ตาบลปอ เป็นการปฏิบัติงานเพื่อสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือ ดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที และเป็นอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ต้องมีการบริการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ถนนหนทาง
ระบบทางเดิน ทางเท้า ระบบสาธารณูปโภค ต่างๆให้กับประชาชน

๘

นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอสอบถามตามที่
ส.อบต.ม.12
หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยมีการโอนงบประมาณจากโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ช น
เผ่าม้ง และโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่อิ้วเมี่ยน มาเป็นการตั้งรายการใหม่
เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ เพื่ อขยายระบบเขตไฟฟ้าของ ศูนย์พัฒนาเด็ กเล็กบ้านห้วยคุ
ถือว่าเป็นการโอนงบประมาณผิดหมวด หรือไม่อย่างไร
นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน : เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอสอบถามในการโอน

ส.อบต.ม.12

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะก่อเกิดผลกระทบหรือเกิด
ปัญหาหรือไม่อย่างไร เมื่อมีการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ขออนุญาตชี้แจง เกี่ยวกับโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีในครั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543 ระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดาเนินการโครงการ ที่มีความจาเป็นที่จะต้องทา แต่ ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ นั้น สามารถทาได้โดยการโอนงบประมาณจาก
หมวดรายจ่ายในข้อบัญญัติ ที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้หรือต้องดาเนินการ หรือล่วงเลย
ระยะเวลาการด าเนิ น การไปแล้ ว โดยในกรณี นี้ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลได้ ตั้ ง
งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ. 2560 เพี่ออุดหนุนหมู่บ้าน
เพื่อดาเนินการโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่อิ้วเมี่ยนและโครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง ให้กับหมู่บ้าน ซึ่งมีการดาเนินการจัดประเพณีในช่วง
เดื อ นมกราคม – กุ ม ภาพั น ธ์ ของทุ ก ปี ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2559
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ได้สวรรคต จึงมีการประกาศการงด
กิจกรรมรื่นเริงในประเทศเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุยเดชในพระบรมโกศนั้น ดังนั้นโครงการทั้งสองโครงการมีการระงับ การดาเนินไป
งบประมาณจึงคงเหลือจ่ายและได้ทาการขอโอนงบประมาณดังกล่าวมาจัดทาโครงการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป
-ในการขยายเขตระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ในส่วนของกองศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม แต่การตัง้
อุดหนุนการไฟฟ้าสาขาเชียงของ เพื่อขยายระบบเขตไฟฟ้า มีลักษณะเข้าหมวดของงาน
ไฟฟ้าและถนน จึงได้ตง้ั ในส่วนของกองช่าง
- สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีการตรวจสอบโครงการที่ดาเนินการว่าอยู่ในอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ การดาเนินการตามโครงการก่อเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างไร มีความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ ทั้งนี้การขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายในครั้งนี้เป็นการอุดหนุนการไฟฟ้าสาขาเชียงของ เพื่อมาดาเนินการขยายระบบ
ไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยคุ เป็นการเอื้ออานวยต่อการตัง้ สถานที่รับเลี้ยงดูแล
เด็กเล็กก่อนปฐมวัย ซึ่งเป็นประชาชนและเป็นเยาวชนพลเมืองของตาบลปอที่ต้องได้รับ

๙

การพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ เป็นการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในอานาจหน้าที่ และมีการ
เสนอราคาประมาณการค่าใช้จ่ายชัดเจน และนาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ เพื่อพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอน
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

กรณีที่โครงการทีต่ ง้ั ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่ได้ดาเนินการตามแผน
พัฒนาสามปีและดาเนินการโอนงบประมาณดังกล่าวมาดาเนินการโครงการที่มีความ
จ าเป็ น ในการต้องพัฒ นา ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ห รือกรณี ตั้งไว้แล้ ว งบประมาณไม่
เพียงพอ เป็นการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ หากไม่
มีการโอนงบประมาณมาดาเนินการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุก
ปี งบประมาณคงเหลือดังกล่าวจะตกเป็นเงินสะสมประจาปี ต่อไป

นายคาปัน แสงงาม :

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอให้พิจารณาการจ่าย
ขาดเงินสะสมที่ผ่านมา มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ล้านกว่าบาทเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งขอให้พิจารณาว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณที่มากเกินความจาเป็นเช่นโครงการ
ปรับปรุงถนนทางขึ้น อบต.ปอ และโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้าของหมู่บ้าน เกรงว่ามี
ผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาว เห็นควรให้ปล่อยเป็นเงินสะสมต่อไป

ส.อบต.ม.3

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

นายเอกภพ จตุโชคอุดม
รองประธานสภาฯ

ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงไป เกี่ยวกับโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณที่ไม่ได้
ดาเนินการ งบประมาณดังกล่าวจะตกเป็นเงินสะสมทุกปี ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะไม่สามารถนาเงินสะสมดังกล่าวมาใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ ยกเว้นกรณีที่มี
ความจาเป็นที่ต้องนามาใช้แก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่าง
เร่งด่วน หากไม่ได้รับการแก้ไขจะก่อเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง เช่นภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เป็ น ต้ น ต่ อ มาได้ มี ห นั ง สื อ สั่ ง การกระทรวงมหาดไทยด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0808.2/6222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์การใช้
จ่ ายเงิน สะสมขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุ นการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
13 กั น ยายน 2559 ได้ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและ
สังคมภายในท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินสะสม
มาพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้แก้ ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ โครงการ
ปรั บ ปรุ งถนนทางขึ้น อบต.ปอ และโครงการก่อสร้า งเขื่อนกั้น น้าของหมู่ บ้า น เป็ น
โครงการที่แก้ไขปัญหาในระยะยาวและเป็นปัญหาที่ก่อเกิ ดผลกระทบต่อส่วนรวมใน
ตาบลปอ และการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่
6/2560 ในวันนี้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาท้องถิ่นในโครงการดังกล่าว
:

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอชี้แจงสนับสนุน
เกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60ครั้งที่ 6/2560
ว่าโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการแล้วในปีงบประมาณพ.ศ.2560 หากไม่ได้นามาใช้แล้วจะ
ตกเป็นเงินสะสมของทุกปี ซึ่งเป็นการสูญเสียงบประมาณในการพัฒ นาท้องถิ่นที่ไม่ก่อ

๑๐

เกิดประโยชน์เมื่อเทียบกับการขอโอนงบประมาณมาเพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงของ ดาเนินการขยายระบบเขตไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ ซึ่ง
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ ในจานวน 17 ศูนย์ การพัฒนาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ควรหารือ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เท่าเทียมกัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงเหตุความจาเป็นในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายให้
ทางท่านสมาชิกสภารับทราบแล้ วนั้น จึงขอให้ทางสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลปอ
พิจารณาและขอมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕60ครั้งที่ 4/2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6/2560 วงเงิน 86,000 บาท

:

5.3 รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ( ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 )
นายแสน ลือชา
นายก.อบต.ปอ

:

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์:
หัวหน้าสานักปลัด

ในการรายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ( ระหว่างเดือนตุลาคม
2559 – มีนาคม 2560 ) เนื่องด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ จังหวัดเชียงราย ขอมอบหมายให้หัวหน้าสานักปลัด
ชี้แจงรายการต่อไป
ขอการรายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ) ซึ่งมี
ตั้งงบประมาณโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 จ านวน 216 โครงการ ซึ่ งในรอบ 6 เดือนที่ ผ่ านมามีความคืบหน้า ในการ
ติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริห ารส่วนตาบลปอ พบว่าการ
ดาเนินการโครงการไปแล้ว 47 % ของโครงการทั้งหมด สืบเนื่องด้วยการพั ฒนา
ท้องถิ่นที่อาจมีความล่าช้าไปบ้างเนื่องด้วยมี โครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบเร่งด่วน เช่น
โครงการจ่ายเงินสะสม โครงการจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนบุคลากรมีไม่
เพีย งพอ ซึ่งทางองค์ การบริหารส่ วนตาบลปอ ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอเปิดกรอบตาแหน่ง
เพิ่ ม ขึ้น เพื่อ รองรั บภารกิ จ การพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ตาบลปอ ซึ่ งทางจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้
พิจารณาแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากทางจังหวัดเชียงราย ไม่ได้ มองเห็นถึงความจาเป็นของ
องค์กร อีกทั้งในปัจจุบัน มี การตรวจสอบข้อมูลจานวนตาแหน่งที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมู ลให้กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะดาเนินการเปิดสอบเพื่อสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยส่วนกลาง โดยงาน
นโยบายและแผนคาดว่า มีการดาเนินการตามโครงการจ่ายเงิน สะสม แล้วการพัฒนา

๑๑

ท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คงเป็นไป
ตามแผน ต่อไป
นายแสน ลือชา
นายก.อบต.ปอ

:

ตามการรายงานของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การพัฒนาท้องถิ่นยังประสบปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรตามตาแหน่ง เช่นกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , กองคลัง
แต่ยังมีการรักษาการตาแหน่งไว้ เพื่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอจะดาเนินการ
สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานตามตาแหน่งที่ขาดแคลนต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปิดสอบ
ของส่วนกลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป

นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม
2560 )เพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบการรายงานผลให้
เป็นไปตามระเบียบแล้ว ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีข้อสอบถาม
หรือไม่

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
นายสายัญห์ ย่องเส้ง
ประธานสภาฯ
นางพรเพชร จิตบาล :
นักพัฒนาชุมชน

:

:

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ รับทราบการรายงานการติดตามประเมิน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 )
วาระอื่นฯ
วาระอื่นนี้จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ แจ้งข่าวสารที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอเชิญ
เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ งานพัฒนาชุมชนมี
ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ดังนี้
1.การเปิดบัญชีศูนย์บาทของผู้รับสวัสดิการของทางรัฐบาลคือผู้สูงอายุ /ผู้ พิการ เพื่อ
รองรับนโยบายของรัฐบาลที่มีการโอนเงินสวัสดิการผ่านบัญชีของผู้รับโดยตรง ซึ่งทาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงแก่น แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ไป
ติดต่อเปิดบั ญชี หลังจากเดือนพฤษภาคม 2560 เนืองจากจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ มี
รายได้น้อย ทั้ง4 ตาบลในเขตอาเภอเวียงแก่นอาจทาให้ได้รับการบริการที่ล่าช้า
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 ได้มีการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ไร้ที่พึ่งพึง ไม่
สามารถช่ว ยเหลื อตนเองได้ เ พื่อ สงเคราะห์ เป็ นค่ าใช้จ่ า ยในการเดิ นทางเพื่ อรั บการ
รักษาพยาบาลของรัฐ บาล ซึ่ง เป็นหน้าที่พัฒ นาสั งคมจังหวัดเชียงราย โดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ มีหน้าที่ส่งต่อเรื่องพร้อมเอกสารผู้ ป่วยยากไร้ ให้กับพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีการสงเคราะห์เป็นค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ของผู้ป่วย
ยากไร้ ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรั ฐ บาลโดยผู้ ย ากไร้ มี ต้ อ งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดังนี้
1.ผู้ป่วยที่ยากไร้ ต้องขอรับการสงเคราะห์จากพมจ.ก่อน

๑๒

2.ผู้ป่วยที่ยากไร้ ต้องขอรับการสงเคราะห์จากพมจ.แล้วแต่ได้รับการสงเคราะห์ไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
3. ผู้ป่วยที่ยากไร้ ต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เช่นโรคไต เป็นต้น
4.ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขอรับการสงเคราะห์ ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านเพื่อแจ้งข่าวสารที่มีประโยชน์ประชาชนในพื้นที่ตาบลปอ
โดยทั่วถึงกัน โดยท่านมีข้อสอบถามหรือไม่อย่างไร
นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ปอ ม.3

ขอสอบถามกรณีผู้สูงอายุและผู้พิการที่เป็นคู่สามีภรรยา สามารถเปิดบัญชีเพื่อรับรองเงิน
สวัสดิการแทนกันได้หรือไม่ อย่างไร

นางหมาย แสงงาม :
ส.อบต.ม.6

สอบถามกรณีผู้พิการ ทุกคนต้องมารับหนังสือรับรองจากองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ทุกคนหรือไม่

นางพรเพชร จิตบาล :
นักพัฒนาชุมชน

ขอชี้แจงดังนี้ 1. ในกรณีที่ผู้พิการที่มีความพิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ หรือมีความ
ลาบากในการเคลื่อนไหวร่างกาย ให้ดาเนินการเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินสวัสดิการ โดย
ผู้เปิดบัญชีร่วมต้องเป็นผู้ดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นคือเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ดูแลผู้พิการ
หลังบัตรผู้พิการ
2.ผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ที่จะเปิดบัญชีและต้องได้รับหนังสือรับรองจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุหรือผู้พิการจริงจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ โดยมีหลักเกณฑ์ คือเป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายที่ป่วย ติด
เตียง เดินทางไม่สะดวก มีความลาบากในการเดินทาง

ส.อ.หญิงวนิดา ศรีไกรรส :
นักวิชาการคลัง

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ส่วนกองคลังขอรายงาน
สถานนะการคลัง ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ดังนี้
ยอดเงินคงเหลือ ยกมาจากวันที่ 23 มีนาคม 2560
144 บาท
เงินสดรับ
8,000 บาท
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา
70,326,224.04 บาท
เงินนาฝากธนาคาร/เงินโอน
61,446.12 บาท
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร
106,604.24 บาท
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป
70,281,065.92 บาท

นายสายัญห์ ย่องเส้ง
ประธานสภา ฯ
ปิดประชุม

ขอสอบถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่ามีเรื่องอื่นแจ้งต่อที่ประชุม
หรือไม่หากไม่มีการเสนอญัตติหรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติมอีก จึงขอสั่งปิดประชุม
๑๖.๒๐ นาฬิกา

:

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๑๓

-ตรวจถูกต้องแล้ว(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประหยัด ลือชา)
ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายธนวัฒน์ อุสาใจ)
ตาแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคาจันทร์ ธิวงศ์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๑
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางมริวรรณ์ ถาวงศ์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๕
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเกียรติกุล พิชัย)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๖
ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมครั้งถัดไป
ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสายัณห์ ย่องเส้ง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

