๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยสามัญ ที่ 2 ประจาปีพ.ศ. ๒๕60
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 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
นายอภิรักษ์
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

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.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

ลงชื่อเข้าประชุม
สายัณห์
ย่องเส้ง
เอกภพ
จตุโชคอุดม
นรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
คา
วงศ์ผา
คาจันทร์ ธิวงศ์
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
คาปัน
แสงงาม
สิทธิพงษ์
แซ่ฟุ้ง
อภิรักษ์
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

หมายเหตุ

๒

ที่
24
๒5
26
27
28
29
30
๓1
32
33
34
35

ชื่อ-สกุล
นางสาวมนัญชญา ประเสริฐทรัพย์
นายอภิสิทธิ์
รายเรียงศรีอรัญ
นายชาย
แซ่ซ้ง
นายชาญชัย
ย่างวรกุล
นายสุพจน์
เกษตรสุขถาวร
นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวนั
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
นายธิติพงศ์
กวินดารกา
นายสิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
นายสมชาติ
คงแก้ว
นายเลาจัว
แซ่ว้า

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายชิงชัย

ลงชื่อเข้าประชุม
หมายเหตุ
มนัญชญา ประเสริฐทรัพย์
อภิสิทธิ์
รายเรียงศรีอรัญ
ชาย
แซ่ซ้ง
ชาญชัย
ย่างวรกุล
สุพจน์
เกษตรสุขถาวร
ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
ชัยสิทธิ์
เจนพบชีวัน
พจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ธิติพงศ์
กวินดารกา
สิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี
สมชาติ
คงแก้ว
เลาจัว
แซ่ว้า

ยอดมณีบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 9

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
๓
๔
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ตาแหน่ง
ส.อบต.ม.๑๔
ส.อบต.ม.๑๔
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๕
ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑๗
ส.อบต.ม.๑๘
ส.อบต.ม.๑๘
ส.อบต.ม.๑๙
ส.อบต.ม.๒๐
ส.อบต.ม.๒๐

นายแสน
ลือชา
นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล
นายธนวัฒน์
อุสาใจ
นายศิริโรจน์
หมั่นพัฒนาการ
นายประหยัด
ลือชา
จ่าสิบเอกอานวย เมืองอินทร์
นางมนธิชา
ลือชา
จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์ ยาละ
สอ.หญิง.วนิดา
ศรีไกรรส
นายแสงคม
กมลาสน์กมุท
นายประสิทธิ์
พิชัย
นายวราวุธ
อุสาใจ
นายเสรี
หมั่นพัฒนาการ
นายไพฑูรย์
ภักดีพงษ์

ตาแหน่ง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
รองปลัดอบต.ปอ
ผู้อานวยการก่อช่าง
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคลัง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
เกษตรกร

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓6 คน
-ผู้มาประชุม
35 คน
ผู้ขาดประชุม 1 คน
-ผู้เข้าร่วมประชุม 14 คน
รวมทั้งสิ้น 49 คน

ลากิจ

ลงชื่อเข้าประชุม
แสน
สมจิต
ธนวัฒน์
ศิริโรจน์
ประหยัด
อานวย
มนธิชา
ไพรสัณฑ์
วนิดา
แสงคม
ประสิทธิ์
วราวุธ
เสรี
ไพฑูรย์

ลือชา
สิริพุทธาสกุล
อุสาใจ
หมั่นพัฒนาการ
ลือชา
เมืองอินทร์
ลือชา
ยาละ
ศรีไกรรส
กมลาสน์กมุท
พิชัย
อุสาใจ
หมั่นพัฒนาการ
ภักดีพงษ์

หมาย
เหตุ

๓

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

:

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้เปิดการประชุมสมัยสามัญที่ 2 ประจาปี ๒๕60 ในวันที่ 15
พฤษภาคม 2560 มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุทดาเนินการ
นับองค์ประชุมแล้วดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีทั้งหมด ๓6 คน มา
ประชุม 35 คน ขาดประชุม 1 คน
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวาระเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบมีดังนี้
1.การดาเนินการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ
กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เป็นครั้งที่ 2
โดยให้ อ าเภอและหน่ ว ยงานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น คั ด เลื อ กประชาชนที่ มี ค วาม
ประสงค์จะเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระราชวัง โดยมีการกาหนดใน
เขตอาเภอเวียงแก่น จานวน 200 คน มีกาหนดเดินทางในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน
2560 ซึ่งมีเกณฑ์คัดเลือกเป็นผู้ด้อยโอกาสไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง ,เป็นผู้ได้รับ
ความกรุณามหาธิคุณและไม่มีโรคประจาตัว จึงขอแจ้งมายังทางสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและแจ้งความประสงค์มายังองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
2. ตามที่มปี ระกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอก
ควันไฟป่า โดยมีการประกาศงดการเผาทุกชนิด ตั้งวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน
2560 จึงขอรายงานผลการรวบรวมข้อมูลว่าในอาเภอเวียงแก่น ไม่มีปัญหาการจุดไฟเผา
ป่า จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ช่วยดูแลตรวจสอบและควบคุมไม่ให้มีการเผาป่าตาม
มาตรการของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด
1.ขอแจ้งข่าวสารการโอนย้ายของปลัดอาเภอเวียงแก่น คือนายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย
ปลัดอาเภอเวียงแก่น ได้โอนย้ายไปประจาการ ณ ที่ว่าการอาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
2.ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนพฤษภาคม 2560 ขอแจ้งสถิติการเกิด
อุบั ติ เหตุ ในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ตั้ง แต่วั นที่ 13- 17 เมษายน 25560 ในจั ง หวั ด
เชียงรายเกิดอุบัติเหตุ 102 ครั้ง โดยมีผู้เสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 98 ราย

นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ

นายธนวัฒน์ อุสาใจ :
รองนายก อบต.ปอ

ระเบียบวาระที่ ๒
: รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : แจ้งได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมที่ผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงาน
เลขานุการฯ
การประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอทุกท่านพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว
นายสายัณห์ ย่องเส้ง
ประธานสภาฯ

:

สอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือแก้ไขหรือไม่ ไม่มีผู้ใดยกมือ จึงขอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม

๔

นายคาปัน แสงงาม
ส.อบต.ม.3

:

เรียนท่านประธานสภา ฯและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน สืบเนื่องมาจากการประชุมสภา ในการบันทึกการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ปี 2560 เมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2560 ใน
วาระที่ 5.2 ขอพิจารณาจ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยขอแย้งใน
รายงานบันทึกการประชุมดังกล่าว โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้า
เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้างาว

นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

ในการทั ก ท้ ว งในครั้ ง นี้ ข อสอบถามที่ ป ระชุ ม มี ท่ า นใดทั ก ท้ ว ง หรื อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ใน
รายงานบันทึกการประชุมสภาอีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ใดยกมือ) หากไม่มีแล้ว ตกลงให้มีการแก้ไข
ในรายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2560
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้า
เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แม่น้างาวและขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 /๒๕60 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560

มติที่ประชุม :

รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 /๒๕60 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560
ด้วยมติเอกฉันท์

นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภา ฯ

ขอแจ้งในที่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในสมัยสามัญ ที่ 2 ปี 2560 วันที่ 15
พฤษภาคม 2560 ในวาระที่ 2 เป็นต้นไป ขอมอบหมายให้นายเอกภพ จตุโชคอุดม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ เนื่องด้วยข้าพเจ้ามีปัญหาทางด้านสุขภาพ จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ
รับทราบ

มติที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ ๓
:
นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

กระทู้ถาม
๑.กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี
ข้อความเป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒)
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตอบกระทู้
-ไม่มี
๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบ
ชี้แจงหรือดาเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
ที่ประชุม :

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

:

๕

ระเบียบวาระที่ ๕

:

เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 ขอความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 เพื่อทาการเกษตร
และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ และเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีจานวน3หัวข้อย่อย
รองประธานสภาปฏิบัติ
จึงขอแจ้งในหัวข้อที่ 5.1 ขอความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่นหมู่ 15
หน้าที่ประธานสภา ฯ
เพื่อทาการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สืบเนื่อง
จากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับหนังสือจากนายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ผู้ที่อาศัยทา
กินอยู่ในพื้นที่หมู่ 15 ตาบลปอ เพื่อขอรับรองจากมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และนาไปดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการต่อไป ขอให้สมาชิกสภา
ทุกท่านได้ดูเอกสารประกอบการพิจารณามติดังกล่าว ( เอกสารแจกในที่ประชุม ) และขอ
เชิญนายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ผู้ที่อาศัยทากินอยู่ในพื้นที่หมู่ 15 ตาบลปอ มาชี้แจงเหตุผล
ดังกล่าว
นายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ :

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และหัวหน้าส่วน
ทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เนื่องด้วยกระผมนายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้
จบการศึกษาทางด้านการเกษตรจากจังหวัดเชียงรายและเข้ามาประกอบอาชีพเกษตรกรใน
พื้นที่ตาบลปอ โดยพบว่าในพื้ นที่ตาบลปอ เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพใน
การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง ได้มองเห็นความสาคัญของพืชทางการเกษตรที่สามารถ
พัฒนาเพื่อต่อยอดความสาเร็จในการเกษตร เช่น กาแฟ บนดอยผาตั้ง ได้รับรางวัล จากการ
จัดลาดับคุณภาพของกาแฟ โดยกลุ่มวิสาหกิจชาติพันธ์บุญเศวต ได้รับรางวัล ในลาดับที่ 5
แต่ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าวให้เป็นที่รับทราบอย่างแพร่หลาย และมีพืช
ทางเกษตรอีกตัวหนึ่งคือ ต้นโกโก้ ในพื้นที่ตาบลปอ มีแหล่งปลูกได้ที่หมู่บ้านหนองเตา หมู่ 4
มีพื้นที่ราบเหมาะสาหรับการปลู กต้นโกโก้ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเพาะปลูกโกโก้ทดแทน
การปลูกพืชเชิงเดียวอื่นๆในพื้นที่เช่นข้าวโพด จากจุดเริ่มต้นทางการเกษตรยังพัฒนาต่อ
ยอดไปจนถึงการผลิตโกโก้ผง ทาช๊อคโกแลต ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเกษตรและพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถสร้างรายได้ คาดว่าในอนาคตตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น
เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชโกโก้ทีมีชื่อเสียงต่อไป จึงขอชี้แจงดังนี้ครับ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจงแนวทางระเบียบข้อกฎหมาย
รองประธานสภาปฏิบัติ
เพิ่มเติม เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมสภา
หน้าที่ประธานสภา ฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบแนวทางการพิจารณาต่อไป
นายประหยัด ลือชา
รองปลัด อบต.ปอ

:

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ และคณะผู้บริหาร.
ท้องถิ่น ท่านผู้นาหมู่บ้าน จากเอกสารหนังสือที่เข้าสู่ที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ เรื่องขอรับรองจากสภา เรื่องเข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่เขตป่า สงวนแห่งชาติ
โดยได้ แนบหนั งสื อรับ รองจากท่ านกานันต าบลปอ มาด้ ว ยนั้ น จึ ง ขอกล่ าวถึงระเบีย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทางสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ รับทราบเพื่อประกอบการ
พิจารณา โดยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอจะลงมติหรือไม่ลงแล้วแต่ทางสภาองค์การ
บริการส่วนตาบลปอ เมื่อพิจารณาตามข้อมูลตามเอกสารที่ท่านไพทูรย์ ภักดีพงษ์ ได้
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นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขอการอนุญาตใช้พื้นที่ต่อสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอนั้น ไม่
ชัดเจน เนื่องด้วยมีการพูดคุยถึงการปลูกกาแฟและโกโก้ ในพื้นที่แต่ยังขาดรายละเอียด
ข้อมูลในพื้นที่ที่ทาการเกษตร คือจุดบริ เวณที่ทา พิกัดอะไร มีพื้นที่ติ ดกับที่ไหน พื้นที่ทา
ประโยชน์อะไรอย่างไรบ้าง พื้นที่มีปริมาณเท่าไหร่ ต่อมาพิจารณาถึงระเบียบอานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ คือให้บริการสาธารณะร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น
อาเภอ เพื่อใช้พื้นที่ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน แต่การใช้พื้นที่ป่าร่วมกัน ไม่เข้าข่ายในกรณี
นี้เช่น ป่าชุมชน พื้นที่ป่าสงวน พื้นที่กลางหมูบ่ ้าน หากการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะเข้า
สู่ระเบียบของกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในป่าสงวน
แห่ ง ชาติ พ.ศ.2548 โดยกระผมไม่ แ น่ ใจว่ า อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ก ารแบ่ ง เช่ า ของ
กระทรวงกลาโหมหรืออยู่ในพื้นที่การอนุญาตทาเกษตร จานวน 15 ไร่ มีความทับซ้อนใน
พื้นที่กันหรือไม่อย่างไร หรืออยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติหรือไม่อย่างไร โดยการขอมติ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเอกสารประกอบคาขอ
อนุญาตที่ต้องยื่นขออนุญาตจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย โดย
ท่านต้องติดต่อประสานงานยื่นแบบขออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรือเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่ ป่า
สงวนแห่ งชาติ ตามแบบ ป.ส.20หรือ ป.ส.21 เป็น แบบเอกชน โดยมี การยื่นข้ อมู ล
เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการหรือการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ว่าทาอะไรบ้าง ,มีพื้นที่
เท่าไหร่ แผนที่สังเขปและแผนที่ มาตราส่ วน 1 ต่อ 50,000 เพื่อแสดงพื้นที่ที่ขอใช้ ,
หนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการแทน,สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ของ
ผู้ขอ/ผู้มอบอานาจ,หลักฐานแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือรับรอง ฯต่างๆ ,หนังสือ
แสดงการได้รั บ ความเห็ นชอบจากสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลในพื้นที่ ,บันทึกความ
ยิ น ยอมแก้ ไ ขปั ญ หาของราษฎร โดยยื่ น แบบต่ อ หน่ ว ยงานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จากนั้นหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงราย จะดาเนินการส่งต่อไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณา โดยจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นข้าราชการจากสานักงานป่าไม้จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อไป จึงขอเรียนให้คุณไพทูรย์ แสดงเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้การพิจารณาของสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ อาจมีการลงมติรับรอง โดยการพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นเข้าสู่การ
ประชุมสภาในวันนี้ หรืออาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือมีการออกสารวจพื้นที่ก่อนที่
จะมาพิจารณาใหม่หรือพิจารณาในวันนี้ จึงขอชี้แนะต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอแค่นี้
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอบคุณท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอเรียนเชิญท่าน ได้ชี้แจงข้อมูลของ
รองประธานสภาปฏิบัติ
ท่านว่าเป็นใคร มาอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านอะไร มาอยู่กี่ปี่และพื้นที่ที่ทาเกษตรอย่างไร
หน้าที่ประธานสภา ฯ
ประเภทไหน อยู่ในเขตของหมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หรืออยู่หมู่บ้านฟ้าไทยงาม ทั้งนี้เพื่อที่
ประชุมจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติม
นายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ :

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ และคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น กระผมนายนายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 102 หมู่ 15 บ้านร่ม
ฟ้าผาหม่น โดยอาศัยในพื้นที่ 2 ปี 8 เดือนโดยทาการเกษตร ปลูกพริกยักษ์ พริกหวาน
ตลอดจนดอกไม้เมืองหนาว ให้กับโครงการหลวงผาตั้ง เป็นการเริ่มต้นการพัฒนาในด้าน
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การเกษตร อยากเป็นพื้นที่ทาการเกษตรกรตัวอย่างให้กับเกษตรกรรอบด้าน และมีแนวคิด
ในการปลู กกาแฟและโกโก้ เป็ นส่ว นหนึ่งที่ได้เห็นศักยภาพของพื้นที่ตาบลปอที่ส ามารถ
เริ่มต้นเพาะปลูกและพัฒนาพืชดังกล่าว โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ องค์ความรู้ที่มี
มาใช้ให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒ นาการเกษตร และผลั ก ดันการเกษตรดังกล่ าวเป็นพื ช
ทดแทนการปลูกข้าวโพดได้ โดยในพื้นที่ทาการเกษตร เป็นพื้ นที่ที่ทางทหารได้แบ่งให้กับ
รอส.ใช้ทากิน และรอส.ดังกล่าวได้แบ่งที่ดินดังกล่าวให้กระผมเพื่อทาการเกษตรในพื้นที่นั้น
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอชี้แจงต่อสมาชิกสภา ให้ทราบเกี่ยวลักษณะพื้นที่ที่คุณไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ทีไ่ ด้อาศัยใน
รองประธานสภาปฏิบัติ
ปัจจุบันว่าโดยหมู่บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่บ้านฟ้าไทยงามและหมู่บ้านร่มฟ้า
หน้าที่ประธานสภา ฯ
ผาหม่น เป็นหมู่บ้านตามโครงการเพื่อความมั่นคงชายแดน ที่กองทัพไทย ได้จัดสรรพื้นที่
ให้กับราษฎรที่อาสามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ครอบครัวละ 15 ไร่ จึงขอสอบถามท่านพื้นที่
การเกษตรนั้ น เป็ น พื้ น ที่ เ ดิ ม หรื อ พื้ น ที่ ใ หม่ และการขออนุ ญ าตเข้ า ท าประโยชน์ ท าง
การเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
นายประหยัด ลือชา
รองปลัด อบต.ปอ

นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ปอ ม.3

:

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ และคณะผู้บริหาร.
ท้องถิ่น ท่านผู้นาหมู่บ้าน จากเอกสารหนังสือที่เข้า สู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลนั้น ไม่สามารถตัดสินใจว่าท่านทาผิดหรือทาถูก ตามที่ได้แนะนาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ยังไม่ชัดเจน จึงได้ขอชี้แจงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับทางสภา
เพื่อพิจารณาเองว่า ข้อมูล อยู่ ในขอบข่ายการตัดสินใจได้ หรือตัดสินใจไม่ได้ มีข้อมูล
ครบถ้วนชัดเจนมีการใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อทาการเกษตรจริงหรือไม่ มีพื้นที่เท่าไหร่ มีพิกัด
อย่างไร หากท่านไพฑูรย์ ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอใช้พื้นที่ทาการเกษตรและการท่องเที่ยว ท่าน
ต้องมีข้อมูลว่าใช้ทาการเกษตรแบบไหน ทาอย่างไร และการท่องเที่ยว นั้นทาแบบไหน มี
การสร้างโรงแรม โฮมเสตย์ รีสอร์ท หรือไม่ หากมีการอนุมัติรับรองการใช้พื้นที่ไปแล้ว แล้ว
เกิดมีการก่อสร้างโรงแรมขึ้นมา การอนุมั ติดังกล่าวถือว่าผิด ดังนั้นท่านต้ องพิจารณาถึง
ข้อมูลที่เสนอต่อที่ประชุมครบถ้วนหรือไม่ ซึ่ง ทางสภาสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากท่าน
ไพฑูรย์ หากในวันนี้ไม่สามารถพิจารณาได้ ท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ สามารถหาเอกสาร
ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนาเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในครั้งต่อไปได้
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่านคณะผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น ท่านรองปลั ดองค์ การบริห ารส่ว นตาบลปอ ผู้ ใหญ่บ้านและ
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กรณีท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้เสนอขอความเห็นชอบอนุญาต
ให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 เพื่อทาการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขอแสดงความคิดเห็น หากท่านได้เข้ามาทาการเกษตร
เพื่อประกอบอาชีพตามปกติ ไม่สร้างความเสียหายหรือความเดือ ดร้อนต่อประชาชน หรือ
พื้นที่ป่า ไม่จาเป็นต้องมีหนังสือรับรองจากกานันในพื้นที่ ไม่ต้องขอความเห็นชอบอนุญาตใช้
พื้นที่ทาการเกษตรต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ด้วยเกรงว่าหากสภาองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลปอ ได้มีการอนุมัติให้ เข้าทาการเกษตรในพื้นที่แล้ ว เกรงว่าจะเป็นตัว อย่างที่
ก่อให้เกิดการเลียนแบบเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา หากมีการใช้พื้นที่ไปในทางที่ผิด
การอนุมัติของสภาดังกล่าวจะเป็นเสมือนกันชน เช่นกรณีของภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

๘

ดังนั้นขอแจ้งว่าหากในอนาคตได้มีการทาการเกษตรนอกเหนือดังกล่าว ทางสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ต้องรับรู้ด้วยเช่นกัน หากท่านประธานสภายืนยันขอมติเพื่อรับรอง ก็
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ พิจารณาถึงข้อมูลที่มีด้วยครับ
นายธิติพงษ์ กวินดารกา :
ส.อบต.ม.18

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ท่านคณะผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น ท่านรองปลั ดองค์ การบริห ารส่ว นตาบลปอ ผู้ ใหญ่บ้านและ
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอสอบถามในกรณีท่านไพฑูรย์ได้เสนอขอความเห็นชอบ
อนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ สมัยสามัญที่ 2 ปี2560 ในวันนี้ สืบเนื่องข้อมูลตามที่ ท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้พัก
อาศัย อยู่ ในพื้น ที่ อยู่บ้านเลขที่ 102 หมู่ 15 มีการประกอบอาชีพการเกษตรและการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ของโครงการพัฒนาและความ
มัน่ คงในพื้นที่ตาบลปอ ยังขาดการชี้แจงข้อมูลสาคัญ 3 ประการ คือ
1.ทางหมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้และความมัน่ คงรับทราบข้อมูลหรือไม่อย่างไร
2.ข้อมูลการเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ของท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ว่าเข้ามาอยู่ในพื้นที่เป็นเวลา
ถึง 2 ปี8 เดือน อาศัยบ้านเลขที่ 102 นั้นเป็นเลขที่บ้านเดิมของใคร ได้มีการแจ้งเข้ามา
อยู่อาศัยกับผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ให้รับทราบ
3.ขาดข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรว่าทาการเกษตรพืช ประเภทไหน มีพื้นที่เท่าไหร่ ที่ตั้งตรง
จุ ดไหน และทาการเพาะปลู กพืช การเกษตรกั บประชาชนอย่างไร และสามารถท า
การเกษตรในพื้นที่ตามโครงการความมั่นคงได้อย่างไร ถึงแม้จะได้รับหนังสือรับรองจาก
กานันตาบลปอแล้วนั้น แล้วขอให้ทางสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลปอ ได้พิจารณาถึง
การให้ลงมติที่ประชุม โดยคานึงถึงข้อมูลตามที่ข้าพเจ้าได้แสดงความคิดเห็น

นายเกียรติกุล พิชัย :
ส.อบต.ม.6

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน คือท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้เสนอขอ
ความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 และได้รับหนังสือรับรองการ
เข้าทาจากท่านกานันตาบลปอมาแล้ว ดังนั้นข้อมูลการขอใช้พื้นที่ควรมีการตรวจสอบข้อมูล
ผ่านสมาชิกสภา หมู่ 15 และผู้ ใหญ่บ้านร่มฟ้าผาหม่น มาแล้ ว ขอให้ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 15 บ้านร่มฟ้าผาหม่น ช่วยชี้แจงข้อมูลดังกล่าวด้วย

นายชายชัย ย่างวรกูล :
ส.อบต.ม.18

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
คณะผู้ บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่ว มการประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงว่ากระผม ยังไม่มี
ข้อมูลดังกล่าวเพราะเพิ่งจะรับทราบข้อมูลการขออนุญาตดังกล่าวในที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ แต่ขอชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่ทาการเกษตร ของท่านไพฑูรย์ให้
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ทราบ คือเป็น
พื้นที่ของรอส.คือนายบุญเริง บุญฝรั่งจริง แล้ว ท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้มาอาศัยอยู่ทา
การเกษตรจริง หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น มีจานวนครัวเรือน ประมาณ 100 ครัวเรือน จึงคิดว่า
ไม่น่าจะมีเลขที่ครัวเรือน ถึง 102 แต่อย่างไรก็ตาม ก็อาจเป็นไปได้ จึงขอชี้แจงเพียงเท่านี้
เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่ผ่านเข้าสู่การประชุมของหมู่บ้าน

๙

นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง :
ส.อบต.ม.18

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยกระ ผมนายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง เป็น รอส. อยู่ใน
พื้นที่ร่มฟ้าทอง หมู่ 18 ที่ได้รับสิทธิ์การจัดสรรพื้นที่ 15 ไร่ กรณีท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์
ได้เสนอขอความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 นั้น หากท่านเป็น
รอส. ท่านสามารถดาเนินการเกษตรในพื้นที่ 15 ไร่ได้ หากท่านไม่ใช่รอส. จึงไม่มีสิทธิทา
การเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นท่านไพฑูรย์ จึงต้องทาหนังสือหารือไปยังความมั่นคงใน
เรื่องดังกล่าวต่อไป

นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ปอ ม.3

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่การประชุมสภาองค์ การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ได้แสดงความคิดเห็นในข้อ 5.1 กรณีท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ได้เสนอขอ
ความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 เพื่อทาการเกษตรและการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อวินิจฉัยข้อมูลอยู่แบบนี้จะทาให้เสียเวลาการประชุมโดยใช่เหตุ
กระผมได้แจ้งแล้วว่าซึง่ หากท่านมาทาการเกษตรทั่วไปในพื้นที่ โดยไม่ก่อเกิดความเดือดร้อน
สามารถทาได้โดยทั่วไป ไม่จาเป็นต้องขออนุญ าตแต่ตามหนังสือของท่านไพฑูรย์ นั้นได้ ขอ
หนังสือรับรองเห็นชอบให้เข้าทาการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งท่านประธานควรให้สมาชิกลงมติได้
แล้ว เพื่อไม่ให้การเสียเวลาการประชุม

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอชี้แจงว่าในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภา
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ ได้แสดงความคิดเห็น นาเสนอความรู้ที่ท่านได้รู้ข้อมูลมาเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบและนามา
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ ในการพิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้ในการประชุมในวันนี้คาดว่าคงจะยังไม่ได้ลงมติ ยังต้องขอให้
ท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ หาข้อมูลหลักฐานมาเพิ่มเติมเพื่อทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ ได้นาประกอบมาการพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ชี้แจง
นายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ :

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ และคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ขอชี้แจงการเข้าทาการเกษตรในพื้นที่ ที่อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัติป่า
ไม้ พุทธศักราช 2485 ซึ่งพื้นที่ทาการเกษตรดังกล่าว เป็นพื้นที่จัดสรรตามโครงการความ
มั่นคงชายแดน เป็นพื้นที่ของราษฎรอาสาที่ได้รับการจัดสรรจริง ซึ่งโครงการความมั่นคง
ชายแดนได้มีการเช่าพื้นที่ให้ประชาชน ม.14 ได้ทากินแต่แตกต่างจากหมู่ 15 ที่มีการกัน
พื้นที่ไว้ให้ทากิน ซึ่งตรงนี้ทาให้ไม่สามารถนาเครื่องจักรกลเข้ามาปรับพื้นที่เพื่อทาโรงเรือน
เพาะปลูกการเกษตร เป็นกิจจะลักษณะได้ ไม่สามารถทาอะไรได้ถูกต้องได้ ซึ่งทราบว่าใน
พื้นที่ดังกล่าว ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานที่ดูแล
อยู่ จึงเรียนมายังที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อขอความเห็นชอบรับรอง
แล้วจะดาเนินการตามกฎหมายให้ถูก ต้องเพื่อสามารถนาเครื่องจักรกลมาปรับในพื้นที่ เพื่อ
เป็นศูนย์ทาการเกษตรตัวอย่าง ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ขอชี้แจงเท่านี้

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อใช้
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ พิจารณาร่วมกันแล้วได้ขอสอบถามท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ว่าเป็นญาติพี่น้องกับนายบุญเริง
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ เงินฝรั่งหรือเป็นทายาทหรือไม่อย่างไรและขอวินิจฉัยให้ท่านนาข้อมูลหลักฐานเอกสารอื่นมา
เพิ่มเติมใน 3 ประเด็นเพิ่มเติมมายื่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ต่อไป และขอ
เชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๑๐

นายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ :
นายประหยัด ลือชา
รองปลัด อบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ และคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ขอชี้แจงว่าเป็นคนรู้จักกัน และได้อนุญาตให้กระผมเข้ามาทาการเกษตรได้
:

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ และคณะผู้บริหาร.
ท้องถิ่น ท่านผู้นาหมู่บ้าน ตามหนังสือที่เข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในวันนี้ ได้เสนอเป็นญัตติที่ประชุมสภาต้องลงมติ แต่การจะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ก็ต้องแสดงเหตุผล ทางที่ประชุมจะพิจารณาเห็นชอบ ก็ไม่มีปัญหาแต่ หากที่ประชุมสภามี
ญัตติไม่เห็นชอบจะต้องแสดงถึงเหตุผลว่าเพราะอะไร ถึงไม่รับรองข้อมูลรายละเอียดไม่
ชัดเจนหรือต้องการขอเอกสารสารหลักฐานเพิ่มเติม หรือรายละเอียดอื่นๆ ต้องมีการแจ้ง
ผู้เสนอเรื่องญัตติดังกล่าวต่อไป

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

ขอบคุณท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ เรื่องขอความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 เพื่อ
ทาการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อประกอบคาร้องต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

มติที่ประชุมสภา ฯ

มีมติไม่เห็นชอบให้อนุญาตให้ใช้พื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 เพื่อทาการเกษตรและ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

:

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีมติไม่เห็นชอบให้อนุญาตให้ใช้พื้นที่
หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 จึงขอแจ้งต่อท่านไพฑูรย์ ควรนาเสนอข้อมูลหลักฐานที่
เกี่ยวของกับการขอความเห็นชอบ 3 ประเด็นดังนี้คือ
1.เห็นควรประสานกับชุมชนหมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่นเกี่ยวกับประเด็นการเข้ามาพักอาศัยใน
พืน้ ที่
2.ติดต่อประสานงานกับความมัน่ คงชายแดนเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ทากินของ
ราษฎรอาสา ดังกล่าว
3.ทารายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่การเกษตร มีพื้นที่ด้านทิศเหนือทิศใต้ตดิ ต่อกับที่ไหน
อย่างไร มีพื้นทีค่ าบเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าสงวน มีการทับซ้อนกับพื้นที่ทากินของ
ชาวบ้านหรือไม่ พื้นทีท่ ี่ใช้ในการเกษตรอยู่พิกัดตรงไหน อย่างไร ขอให้ท่านนาแสดงข้อมูล
อย่างชัดเจน มายังสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อนาเข้าสู่การประชุมสภาองค์ การ
บริหารส่วนตาบลปอในสมัยประชุมต่อไป

นายไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ :

ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้พิจารณา และได้ท้วงติงในเอกสารหลักฐาน
ทางกระผมจะดาเนินการตามคาแนะนาต่อไป

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ด้วยพื้นทีต่ าบลปอ ถือเป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงมีระเบียบ
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หากท่านได้ดาเนินการตามระเบียบ เมื่อได้ดาเนินการถูกต้องแล้วสภา
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะดาเนินการพิจารณาให้ต่อไป และขอเชิญท่านรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพิ่มเติม

๑๑

นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

เรียนท่านไพฑูรย์ ภักดีพงษ์ ให้รับทราบ ขอสรุปว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอได้มี ข้อสงสัยดังนี้
1.ขอบเขตพื้นที่
2.ใช้ทาประโยชน์อะไรบ้าง
3.การแสดงอกสารสิทธิของราษฎรอาสา
หากท่านมีความประสงค์จะขอมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ให้ทา
หนังสือขอความเห็นชอบดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม เข้าสู่การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ในสมัยสามัญที่ 3 ปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1- 15 สิงหาคม
พ.ศ.2560 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ท่านสามารถหาเอกสารหลักฐานมาประกอบให้พร้อมได้

5.2 รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( ครั้งที่ 9/2560)
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ๕.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕60 ครั้งที9่ /2560
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ ข้อ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรายทอง หมู่ 7 ทางสภาองค์การ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ บริหารส่วนตาบลปอ ได้รับหนังสือจากหมู่บ้านทรายทอง เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านทรายทอง หมู่7 ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
นายเสรี หมั่นพัฒนาการ : เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ และคณะผู้บริหาร
ผู้ใหญ่บ้านทรายทอง
ท้องถิ่น ท่านผู้นาหมู่บ้านเนื่องด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านทรายทอง หมู่ 7 ชุดเก่าได้หมด
วาระลง ดังนั้นทางหมู่บ้านทรายทองมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านชุดใหม่ และมีการ
ประชุมหมู่บ้านเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน โดยพบว่าโครงการจัดซื้อ
วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านทรายทอง หมู่ 7 ได้มีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจาก
ในช่วงนี้เป็นฤดูกาลเพาะปลูก ประชาชนหมู่บ้านทรายทองซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกร ได้
เข้าพื้นที่การเกษตร จึงไม่สามารถที่จะมาช่วยกันสร้า งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้ จึงได้มี
การประชุมเพื่อขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ตามทีผ่ ู้ใหญ่บ้านทรายทอง ได้ชี้แจงเหตุความจาเป็นดังกล่าวให้ทางสภาองค์การบริหารส่วน
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ ตาบลปอ เพื่อให้สมาชิกสภารับทราบแล้วนั้น จึงเรียนเชิญผู้บริหารท้องถิ่นชี้แจงรายละเอียด
แทนประธานสภา ฯ
เพิม่ เติม
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

ในการเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ครั้งที่ 9/2560 ( หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) ขอเชิญนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ชี้แจงรายการต่อไป

จ.ส.อ.ไพรสัณฑ์ ยาละ
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

: เรียนท่านประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ,คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านผู้นาหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕60 ครั้งที่ 9/2560
(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) เพื่อเสนออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจาปี พ.ศ.
2560 วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2560 นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

๑๒

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒ และ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้
ข้อ 1. คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7
เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากทางหมู่บ้านทรายทอง หมู่ 7 ขาดช่างผู้ชานาญการใน
การก่อสร้างและเป็นช่วงฤดูฝนการขนส่งวัสดุยากลาบาก รวมทั้งราษฎรกาลังอยู่ในช่วงทาไร่
ทาสวน ไม่มีเวลาในการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการที่ 1 รายการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จานวน 1 รายการ
1.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อ สร้ า ง ประเภทรายจ่ายค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง รายการโครงการก่อ สร้า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 500,000 บาท มีรายละเอียด
ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดยาว35.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 140.00 ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนาดยาว63.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 252.00 ตร.ม.)
จุดที่ 3 ขนาดยาว115.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 46000 ตร.ม.)
จุดที่ 4 ขนาดยาว27.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 108.00 ตร.ม.)
รายการที่ 2 รายการโอนลด 1 รายการ ดังนี้ รวม 500,000 บาท
1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดาเนินการ
หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง รายการโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยใช้แรงงานชาวบ้าน)บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 งบประมาณ
500,000 บาท
จึงขอชี้แจงตามรายการเสนอขออนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕60 ครั้งที่ 9/2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายการเอกสารที่แจก
ที่ประชุม
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

จากที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วที่ประชุมท่านสมาชิกสภา
มีข้อสอบถาม หรือไม่อย่างไร หากไม่มีจึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ลงมติในเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕60 ครั้งที่
9/2560 ข้อ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7
งบประมาณ 500,000 บาท

มติที่ประชุมสภา ฯ

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕60 ครั้งที่
9/2560 ข้อ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7
งบประมาณ 500,000 บาท

:

๑๓

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ๕.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕60 ครั้งที่9/2560
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ ข้อ 2 โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) และเลขหมาย(ชิมการ์ด)ที่ใช้ในงานส่วนกลาง
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ จานวน 1 เครื่อง ขอให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงด้วยครับ
จ.ส.อ.ไพรสัณฑ์ ยาละ
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

: เรียนท่านประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ,คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านผู้นาหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕60 ครั้งที่ 9/2560
ข้ อ 2 โครงการจั ด ซื้ อ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ( มื อ ถื อ ) และเลขหมาย(ชิ ม การ์ ด )ที่ ใ ช้ ใ นงาน
ส่วนกลาง จานวน 1 เครื่อง
เหตุผลและความจาเป็น เนื่องด้วยสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นหน่ว ยงาน
ราชการที่ต้องมีการติดต่อประสานงานอย่างสม่าเสมอ ซึ่งระบบโทรศัพท์ของส่วนกลางและ
ระบบอิ น เตอร์ เน็ตในหน่ว ยงาน ได้ใช้ ระบบสั ญญาณจานดาวเทีย ม ที่ยิง ส่ งสั ญ ญาณให้
สามารถใช้การได้ ต่อมาเมื่อเกิดปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ไฟดับ
จะก่อเกิดปัญหาการรับส่งสัญณาณ ไม่เสถียร ไม่สามารถใช้งานในการติดต่อได้เท่าที่ควร
ดังนั้นมีความจาเป็นที่ต้องโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งใหม่ จานวน 1 รายการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดต่อราชการประสานงานการสื่อสารให้มีความคล่องและรวดเร็ว กรณี
จาเป็นเร่งด่วนทั้งในและนอกสานักงาน ทันต่อเหตุการณ์และบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการที่ 1 รายการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จานวน 1 รายการ
1.แผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์สานักงาน รายการโครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) และเลข
หมาย(ชิมการ์ด)ที่ใช้ในงานส่วนกลาง จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000 บาท มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ประเภทสมาร์ทโฟน แบบจอสัมผัส
- รองรับการใช้งานโทรศัพท์และสัญญาณ 4 G
- ความจุข้อมูล 32 GB
- การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3G, GPRS, EDGE, WIFI, 4G
รายการที่ 2 รายการโอนลด 1 รายการ ดังนี้ รวม 10,000 บาท
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน รายการโครงการเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลสังกัด
สานักงานปลัด วงเงิน 2,279,502.60 บาท โอนลด 10,000 บาท จึ ง ขอชี้ แ จงตาม
รายละเอียดเอกสารการประชุม
จากที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วที่ประชุมท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีข้อสอบถาม หรือไม่อย่างไร หากไม่มีจึงขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ลงมติในเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕60 ครั้งที่ 9/2560 ข้อ 2.จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที(่ มือถือ) และเลข
หมาย(ชิมการ์ด)ที่ใช้ในงานส่วนกลาง จานวน 1 เครื่อง

๑๔

มติที่ประชุม

:

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ
นายแสน ลือชา
นายก.อบต.ปอ

ที่

:

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

1

บ้านปางหัด

2

บ้านดอน

3

บ้านหนองเตา

4

บ้านปอกลาง

5

บ้านผาแล

6
7

บ้านทรายทอง
บ้านห้วยคุ

8

บ้านห้วยหาน
(ศูนย์เก่า)
บ้านห้วยหาน
(ศูนย์ใหม่)

9

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕60 ครั้งที่ 9/2560 ข้อ 2.จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)
และเลขหมาย(ชิมการ์ด)ที่ใช้ในงานส่วนกลาง จานวน 1 เครื่อง
5.3 ขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5.3 ขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงขอเรียน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจง
ในวาระที่ 5.3 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ปี 2560 โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลาน้าห้ วยหาน
หมู่ 9 เนื่องด้วยหมู่บ้านห้วยหาน หมู่ 9 ทุกปีที่ผ่านมาได้มีปัญหาลาน้าบ้านห้วยหานถูกน้า
กัดเซาะคอสะพาน จึงก่อเกิดปัญหาต่อทรัพย์สินของประชาชนทุกปี จึงได้มอบหมายให้
กองช่างทาการสารวจพื้นที่ และประมาณการค่าใช้จ่าย ขุดลอกป้องกันตลิ่งลาน้าห้วยหาน
และได้ ส่ งโครงการเสนอขอความช่ว ยเหลื อ งบประมาณจากองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
เชีย งรายแล้ ว ซึ่งในแต่ล ะปีได้มีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาทุกปี พิจารณาแล้ ว เป็น
ปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน มิให้เกิดปัญหาการพังทลายกัดเซาะของ
สะพาน มีค่าใช้จ่ายตามแบบประมาณการ อยู่ที่ 499,811 บาท
2.โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จานวน 17
ศูนย์ มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
1.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น
2.ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร ศพด.ด้านหน้าด้านข้าง
1.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น
2.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น(ศพด.เจดีย์ทอง)
1.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น
2.ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน,ปรับปรุงโรงอาหาร
1.ถมดิน ด้านหน้า ,ด้านข้าง ศพด.
2.ปรับปรุงหลังคาคลุมเด็กเล่น อาคาร ศพด
3.เสาธงชาติ สูง 6 เมตร
1.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น
2.เสาธงชาติ สูง 6 เมตร
1.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น
1.ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น อาคาร ศพด.
2.เสาธงชาติ สูง 6 เมตร
1.ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร ศพด.ด้านหน้า,ด้านข้าง
1.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น
2.เสาธงชาติ สูง 6 เมตร

งบประมาณ
งบข้อบัญญัติ งบจ่ายขาด
2560
สะสม
62,000
13,000
107,000
133,000
110,000
78,000
135,000
80,000
7,000
123,000
7,000
124,000
80,000
7,000
41,000
126,000
7,000

๑๕

10
11
12
13
14
15
16
17

บ้านอยู่สุข

1.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น
2.ก่อสร้างห้องเก็บของ-ปรับปรุงหลังคาคลุมที่แปรงฟันเด็ก
บ้านฟ้าไทยงาม 1.ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร ศพด.ด้านหน้าด้านข้าง
2.ปรับปรุงโรงอาหาร
บ้านผาตั้ง 104 1.ก่อสร้างโรงอาหาร
บ้านผาตั้ง 106 1.ปรับปรุงโรงอาหาร
บ้านร่มฟ้าผาหม่น 1.ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นพร้อมห้องครัว
2.ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารศพด.ด้านหลัง,เปลีย่ นมุ้งลวดในอาคาร
บ้านศิลาแดง
1.ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร ศพด.ด้านหน้า
บ้านสันติพัฒนา 1.ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร ศพด.ด้านหน้า+ด้านหลัง
บ้านห้วยกุก๊
1.ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร ศพด.ด้านหน้า
รวมเป็นเงินทัง้ หมด

144,000
46,000
46,000
90,000
193,000
74,000
200,000
24,000

300,000

46,000
25,000
50,000
1,878,000

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่มีการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไว้ปีละ 300,000 บาท ซึ่งมีการใช้ซ่อมแซมได้เพียง 2-3 ศูนย์ ซึ่งไม่พอเพียงในการ
ซ่อมแซมศูนย์ และเกิดปัญหาในแต่ละศูนย์พบว่าสนามเด็กเล่นในแต่ล ะที่เป็นลานกลางแจ้ง
เป็นสนามเด็กเล่นโล่งๆ ไม่มีหลังคาปกคลุม เพื่อป้องอันตรายและเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
การเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นอานาจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ต้องมี
การพัฒนาอาคาร สถานที่สามารถใช้งาน ได้ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์เด็กเล็กที่อยู่
ภายใต้สังกัดขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ โดยตามแบบประมาณการของโครงการต่ อ
เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 17 ศูนย์ เป็นเงิน 1,878,000 บาท
รวม 2 โครงการ แล้วเป็นเงินงบประมาณทั้งหมด 2,377,811 บาท
จึงขอฝากการพัฒนาในพื้นที่ด้วย ไม่ว่าเป็นการพัฒนาในหมู่บ้าน การพัฒนาในส่วนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอด้วย
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

ตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอชี้แจงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นการพัฒนาทั้งในด้านของหมู่บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอ
เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายจ่ายขาดเงิน
สะสม ปี พ.ศ. 2560

นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
ตามที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารเสนอต่ อ สภาฯ เพื่ อ ขอพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 การดาเนินการเพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/6222 ลง
วัน ที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่องการกาหนดหลั กเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม
ภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการนาเงินสะสมมาใช้ในการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ กระทาการได้
เฉพาะกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และมีการดาเนินการเป็นไป

๑๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 4 และ ข้อ 89 และต้องเป็นโครงการหรือภารกิจที่ไม่ซ้าซ้อนกับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีนั้นๆ เช่นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ตั้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ 7 แล้วมาขอจ่ายขาดเงินสะสม ในชื่อโครงการที่ซ้าซ้อนกัน
ไม่ได้ ในกรณีเช่นเดียวกับโครงการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้มีการตั้งงบประมาณต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในข้อบัญญัติไว้
แล้ ว 300,000 บาท ในระเบี ย บขั้ น ตอนวิ ธี ก ารต้ อ งมี ก ารเบิ ก จ่ า ยตามข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ จานวน 300,000 บาทให้แล้วเสร็จก่อน ตามที่เสนอมาหากมีการประมาณ
การค่าใช้จ่ ายในการซ่อมแซม ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก อยู่ที่ 2,000,000 บาท ต้องมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว จานวน 300,000บาท ให้
หมดก่อนหากไม่เพียงพอ ให้ ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ
๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมีการโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย จากภารกิจค่าใช้จ่ายในหมวดที่ไม่ได้ใช้
มาดาเนินโครงการดังกล่าว จึงขอชี้แจงแนวทางและระเบียบการเบิกจ่ายตามนี้
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

นายวุฒิชัย อุสาใจ
ส.อบต.ม.2

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ ชี้แจงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายและแนวทางการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แล้วนั้น ขอแสดงความคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้นางบประมาณดังกล่าว
มาพัฒนาแก้ไขและเสริมสร้างพื้นที่ตาบลปอ ในโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จานวน 17 ศูนย์และโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลาน้าห้วย
หาน หมู่ 9 ซึ่งมีผลประโยชน์ต่อหมู่บ้านในตาบลปอ ที่มีเด็กเล็กอยู่ในความดูแลของศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ มี อ าคารสถานที่ ดี ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานหลั ก อนามั ย ของกระทรวง
สาธารณสุข และมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และขอสอบถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอในที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลปอมี ความคิด เห็ นเกี่ย วกั บโครงการจ่า ยขาดเงิ นสะสม ปี 2560 จ านวน 2
โครงการ งบประมาณทั้งหมด 2,377,811 บาท ว่ามีการพัฒนาท้องถิ่นทางไหนบ้าง
อย่างไร

: เรียนท่านประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ,คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านผู้นาหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ขออนุมัติจ่ายจ่ายเงินสะสม โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลาน้า
ห้วยหาน หมู่ 9 เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี( 2560-2562 ) หรือไม่อย่างไร ขอ
คาชี้แจง

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ได้สอบถามมาขอให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมท่านสมาชิกสภาเพื่อรับทราบ

๑๗

จ.ส.อ.ไพรสัณฑ์ ยาละ
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

: เรียนท่านประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ,คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านผู้นาหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลาน้าห้วยหาน หมู่ 9 ตาบลปอ ได้มีการบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี( 2560-2562 ) โดยทาในภาพรวมคือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งในเขตพื้นที่ตาบลปอซึ่งสามารถนาไปใช้พัฒนาในทุกหมู่บ้าน

นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายได้ชี้แจงแล้วนั้น ขอเพิ่มเติมว่าในการนางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ,งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ,การจ่ายขาดเงินสะสม ต้องเป็น
โครงการที่บ รรจุอ ยู่ในแผนพั ฒ นาสามปี และแผนพัฒ นา 4 ปี ตามที่ท่ านสมาชิ กสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 2 ได้ กล่าวถึงซึ่งท่านสมาชิกทุกท่านจะได้รับการแจกเล่ม
แผนพัฒนาสามปี ,แผนพัฒนาสี่ปี และข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีทุกปี เพื่อให้
ท่านสามารถพิจารณาและตรวจสอบโครงการที่ต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านของท่านว่ามี
ความถูกต้องตรงตามต้องการ และสามารถนามาตรวจสอบการนาเสนอโครงการเพื่อมิให้
ซ้ าซ้ อ นกั น ได้ หากโครงการที่ ไ ม่ มี ใ นแผนพั ฒ นาดั ง กล่ า วก็ จ ะไม่ ส ามารถน าเสนอหรื อ
ดาเนิ น การได้ ตามที่ ชี้ แจง โครงการจ่ ายขาดเงิ น สะสมที่ท าต้ องเป็ นอ านาจหน้ าที่ ข อง
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามภารกิจ 9 ข้อเช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค มีการบริการ
สาธารณะ บารุงทางน้าทางบก ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม ตลอดจนการเพิ่มพูนรายได้
ของอบต. ส่วนการเบิกจ่ายมีระเบียบที่กาหนดเป็นโครงการที่ มีอยู่ในแผนและไม่ซ้าซ้อนใน
แผนพัฒนา ,หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ให้ดาเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรือ หากเบิกจ่ายแล้วไม่เพียงพอ ก็ขออนุญาตจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้อง
ไม่เกินในอัตราที่กาหนด คือต้องกันงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจา ค่าใช้จ่ายบุคลากร
การใช้จ่ายงบประมาณมีระเบียบกฎหมาย ที่ขอให้ อปท. ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
ความจาเป็นโดยดูภารกิจที่ต้องพัฒนาหมู่บ้านตามความจาเป็นตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ก่อนเป็นหลัก เนื่องจากปีงบประมาณนี้ได้รับการการจัดสรรเงินอุดหนุนน้อยลง และให้
อปท .เลือกนางบมาใช้บริหารจัดการเอง ซึ่งบางอปท.ยังมีปัญหาเนื่องจากเงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการใช้จ่าย เช่น เบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามที่อปท.ได้แจ้งข้อมูล
ไปยังส่วนกลางแล้วส่วนกลางจะจัดสรรงบประมาณเงิ นอุดหนุนมาแบบตายตัว แต่ในทาง
ปฏิบัติมีการขึ้นทะเบียนผู้พิการทุกเดือน รายจ่ายเบี้ยยังชีพจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกเดือน แต่
งบประมาณได้รับการจัดสรรมาคงเดิม ทาให้อปท.ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบ รับภาระ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงก่อเกิดปัญหาในหลายอปท. ดังนั้นการดาเนินการโครงการต่างๆ ต้องมี
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา3 ปีและมีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560
ทั้งนี้ต้องมีการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้เรียบร้อยและปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ชี้แจง

นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ

ขอสอบถามว่ามีการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

๑๘

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่บรรจุอยู่ในแผน 3ปี แผน 4 ปี ได้มีการบรรจุโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นเช่น โครงสร้างพื้นฐาน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการประเพณีชุมชน
ตั้ งแต่ห มู่ 1 –หมู่ 20 ไว้ใ นแผนพัฒ นาแล้ ว ส าหรับ โครงการเขื่ อนป้องกัน ตลิ่ ง น้างาว
น้าห้วย ได้บ รรจุในแผนพัฒนาในภาพรวมซึ่งบางหมู่บ้านอาจมีค วามจาเป็นที่ต้องแก้ไข
ปั ญ หาในหมู่ บ้ า นก็ ส ามารถน าโครงการภาพรวมลงในหมู่ บ้ า นได้ โดยการพิ จ ารณา
งบประมาณของโครงการตามลักษณะของหมู่บ้านไป สาหรับเรื่องเงินจ่ายขาดสะสมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอทีท่ ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีข้อสงสัยว่าการ
เบิกจ่ายเงินสะสมเกินในอัตราที่ระเบียบกระทรวงการคลังกาหนดการเบิกจ่ายนั้น ทางกอง
คลัง ยังไม่ได้รายงานชี้แจงสถานะการเงิน โครงการบางโครงการยังจาเป็นต้องดาเนินการ
เพราะปั ญหานั้ นเกิดจากชาวบ้านได้รับความเดือ ดร้อนเนื่องจากปัญหาของถนนหนทาง
ลาน้าลาห้วย การกักเก็บน้า ตามที่ได้รับการายงานปัญหาในทุกปี ซึ่งได้ดาเนินการแก้ไขตาม
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่ไม่เพียงพอ จาเป็นต้องใช้งบกลาง ซึ่งงบ
กลางก็มีจานวนไม่เพียงพอ จึงได้นาเสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสมมาใช้แก้ไขปัญหาใน
ตรงนี้ ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่2 ได้สอบถามโครงการที่
ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอจะไม่นามาดาเนินการ
ขอให้ท่านพิจารณาว่าโครงการที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมหัวสะพานบ้านหนองเตา ,โครงการ
ซ่ อ มแซมฝายบ้ า นผาแล การซ่ อ มแซมตลิ่ ง ล าน้ าของหมู่ บ้ า นปางหั ด หมู่ บ้ า นปอกลาง
หมู่ บ้ า นดอน หมู่ บ้ า นห้ ว ยหาน ต้ อ งใช้ ง บประมาณในข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีซ่อมแซมทุกปี แต่มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ดาเนินการซ่อมแซมได้ไม่คงทนถาวร
ไม่ยั่งยืน ต่อมามีแนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้า การกั้นตลิ่งแม่น้าจากชลประทานที่
มีการใช้บล็อกกั้นตลิ่งที่แข็งแรง มีความทนทาน เช่นโครงการป้องกันตลิ่งกั้นน้าบ้านปอกลาง
จึงอนุมัติขอใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม ทั้งนี้องค์การบริห ารส่วนตาบลปอได้รวมรวมข้อมูล
ปัญหาเกี่ยวกับแม่น้า ลาน้า ลาห้วย ที่ต้องได้รับการแก้ไขเข้าสู่จังหวัดเชียงราย เพื่อขอรับ
การสนั บ สนุ น ในภาพรวมทั้ งหมด ส าหรับ โครงการของศู นย์ พัฒ นาเด็ กเล็ ก อาจมีก าร
ด าเนิ น การได้ ใ นงบประมาณที่ อ าจจะน้ อ ยกว่ า ที่ เ สนอขอจ่ า ยขาดเงิ น สะสม จ านวน
1,878,000 บาทเนื่องจากอาจมีการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมกัน แต่จะขอเสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติผ่านจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาหมู่ 2 ที่ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี2560
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ ซ้าซ้อนกับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา3 ปี แผนพัฒนา 4 ปี และโครงการในข้อบัญญัติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ งบประมาณรายจ่ายประจาปี จึงได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับตั้งโครงการในแผนพัฒนา
และระเบียบ แนวทางการเบิกจ่ายโครงการดังกล่าว ให้ถูกต้องต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอและสมาชิกสภาได้รับทราบแล้วนั้น ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ มีข้อสอบถาม หรือไม่อย่างไร หากไม่มีจึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ลงมติในเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี พ.ศ.2560
1.โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลาน้าห้วยหาน หมู่ 9 เชิญลงมติ
มติที่ประชุม

:

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นชอบการขออนุมัตจิ ่ายขาดเงิน
สะสมประจาปี พ.ศ.2560 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลาน้าห้วยหาน หมู่ 9 งบประมาณ
499,811 บาท

๑๙

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ลงมติในเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ ประจาปี พ.ศ.2560 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ปอ เชิญลงมติ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม

:

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นชอบการขออนุมัตจิ ่ายขาดเงินสะสมประจาปี
พ.ศ.2560 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
จานวน 17 ศูนย์ เป็นเงินงบประมาณ 1,878,000 บาท

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ข้อ 5.4 ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์ กรปกครองส่วน
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ ท้องถิ่น ขอเชิญให้ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

ตามระเบียบจัดทาแผนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
ดาเนินการจัดทาแผนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว ทางกองศึกษาจะรวบรวมข้อมูลของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอคณะกรรมการแผนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อขอความเห็นชอบในแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วนาไปประกาศใช้แล้ว
นาไปบรรจุในแผนพัฒนาตาบล โดยคณะกรรรมการจะต้องประกอบด้วย
1.ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2.ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
3.ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
4.ผู้อานวยการสานัก/กอง/ส่วน ฯ ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
5.ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
กรรมการ
6.ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ
กรรมการ
7. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ(ถ้ามี)
8. ผู้อานวยการสานัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแผนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีวาระคราวละ 4 ปี
โดยคณะกรรมการในข้อที่ 6 ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ
และข้อ 7 หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องสภาท้องถิ่ นเห็นชอบ จึงนา
เรียนมายังที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการตามข้อ
6 และข้อ 7 เพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในข้อที่ 7
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องสภาท้องถิ่นเห็นชอบนั้นขอให้ทางหน้าที่
แทนประธานสภา ฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอได้พิจารณาคัดเลือกหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ได้หรือไม่ โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ให้ความเห็นชอบในข้อ 7
ส่วนข้อ 6.ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จานวน 1 ท่าน ขอที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ สามารถนาเสนอตนเอง หรือ นาเสนอสมาชิกสภาที่คุณสมบัติ
เหมาะสมกับเป็นกรรมการในข้อ 6 ดังกล่าว

๒๐

นายวุฒิชัย อุสาใจ
ส.อบต.ม.2

: เรียนท่านประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ,คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านผู้นาหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอนาเสนอท่านคาปัน แสงงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 3 เป็น
กรรมการ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในข้อที่ 6
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ ท่านวุฒิชัย อุสาใจ เห็นชอบนาเสนอท่านคาปัน แสงงาม จึงขอสอบถามว่ามีผู้ใดเสนอ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ เพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ หากไม่ มี ขอสอบถามท่ า นค าปั น แสงงามว่ า มี ค วามประสงค์ เ ป็ น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่
นายคาปัน แสงงาม
ส.อบต.ม.3

:

มีความยินดีที่ได้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ข้อ 5.4 ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ ท้องถิ่น ขอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ พิจารณาลงมติเรื่องเห็นชอบ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญลงมติ
มติที่ประชุม

:

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ 6
วาระอื่นฯ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในวาระอื่นๆ ข้อ 6.1 รายงานการจ่ายขาดเงินสะสม ปีพ.ศ.2560 ขอเชิญท่านนายก
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงตามวาระ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

ขอชี้แจงรายงานการดาเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ปีพ.ศ.2560 โดยขอแบ่งรายงานเป็น
4 ช่วงคือ 1. โครงการที่ดาเนินการแล้ว มีรายการดังนี้
1.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ ม.1
2.ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้า บ้านทรายทอง หมู่ 7
3.วางท่อระบายน้าถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอยู่สุข หมู่ 10
4.ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ 11
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ 12
6.ทาแนวกันไฟ บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15
7.ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้าบ้านห้วยปอ หมู่ 17
8.ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติพัฒนา หมู่ 19
8.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้างาว บ้านดอน หมู่ 3
10.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้างาว บ้านปอกลาง หมู่ 5
11.ขุดลอกแม่น้างาว บ้านทรายทอง หมู่ 7
12.ขุดลอกน้าแม่น้างาวป้องกันตลิ่งพัง บ้านดอน –บ้านปอกลาง
13.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหัด ม.2
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2. โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการแล้ว มีรายการดังนี้
1.ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้า บ้านดอน ม.3
2.ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้า บ้านหนองเตา
3.ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแล หมู่ 6
4.จัดซื้อท่อ PVC บ้านทรายทอง หมู่ 7
5.จัดซื้อวัสดุท่อประปา บ้านห้วยหาน หมู่ 9
6.จัดซื้อวัสดุเครื่องสูบน้าและท่อน้าประปา พีวีซี บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ 11
7.จัดซื้อท่อ PVC ขนาด 2 นิ้วพร้อมข้อต่อ บ้านศิลาแดง หมู่ 16
8.วางท่อระบายน้าพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อระบายน้า หมู่ 19
9.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้างาว บ้านหนองเตา หมู่ 4
10.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้างาว บ้านปางหัด หมู่ 2
11.ซ่อมแซมถนนสาย 4029 ยทล.1155 -ผาตั้ง
12.ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย หนองเตา-ห้วยหาน
13.ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ห้วยหาน-ห้วยคุ
14.ซ่อมแซมถนนลาดยางสายห้วยหาน- ร่มฟ้าทอง
15.ซ่อมแซมถนนสายยทล.1155(กม.ที5่ 1+975)-ผาตั้ง
(ช่วง กม.ที1่ 3+260-14+658)
16.รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้าเหล็ก บ้านดอน หมู่ 3
3. โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการแล้ว มีรายการดังนี้
1.ก่อสร้างลานคอนกรีตป่าสุสาน บ้านปางปอ ม.1
2.ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้า บ้านห้วยคุ หมู่ 8
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้า บ้านห้วยหาน หมู่ 9
4.ก่อสร้างหลังคาแท็งค์น้า บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20
6.ต่อเติมห้องน้า อบต.ปอ
7.โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง อบต.ปอ
8.โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบต.ปอ
9. โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว อบต.ปอ
4. โครงการที่ปัญหา มีรายการดังนี้
1.จัดซื้อวัสดุกักเก็บน้า บ้านปอกลาง หมู่ 5
2.จัดซื้อวัสดุ บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ 13
3.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้แรงงานชาวบ้าน) บ้านผาตั้ง หมู่ 14
4.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ใช้แรงงานชาวบ้าน)บ้านศิลาแดง หมู่ 16
5. ทาสีรั้วพร้อมปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.ปอ
เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ประกาศสอบราคา
ไปแล้ว ในรอบที่ 3 จึงขอชี้แจงมาเพื่อที่ประชุมรับทราบ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในวาระอื่นๆข้อ 6.2 รายงานการดาเนินการตามโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ ประจาปี พ.ศ.2560 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงตามวาระ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ
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นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

ขอรายงานการดาเนินการตามโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ขอเชิญมอบหมายให้ผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจงตามวาระต่อไป

จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ คณะผู้บริหาร
ผู้อานวยการกองช่าง
ท้องถิ่นผู้นาหมู่บ้าน ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ขอรายงานการดาเนินการตามโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
1. โครงการที่ดาเนินการแล้ว มีรายการดังนี้
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้า หมู่ 11
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12
4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14
6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16
7.ฝาปิดรางระบายน้าลานจอดรถผาตั้ง
8.ก่อสร้างรั้วบ่อขยะ ม. 14
9.ราวกันตก จุดชมวิวภูชี้ดาว บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ 11
10.ราวกันตก จุดชมวิว ดอยผาตั้ง บ้านผาตั้ง หมู่ 14
11.ถังเก็บน้า ม.14
12.รางระบายน้า ม.4
13.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้างาว บ้านปอกลาง ม.5
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการแล้ว มีรายการดังนี้
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ หมู่1
2.ท่อลอดเลี่ยม ม.19
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ หมู่ 19
4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกุ๊ก 20
5.ศาลาที่พักนักท่องเที่ยว บ้านร่มฟ้าทอง ม.18
6.จัดซื้อวัสดุประปา บ้านปางหัด ม.2
3. โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการแล้ว มีรายการดังนี้
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ หมู่ 1
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ 3
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ – บ้านราษฎรภักดี
4.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มฟ้าผาหม่น ม.15
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าวนอุทยาน บ้านผาแล หมู่ 6
6.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง ม.5
7.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแล หมู่ 6
8.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหาน หมู่ 9
9.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ หมู.่ 8
10.ลานคอนกรีต หมู่บ้านอยู่สุข หมู่ 10
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11.จัดซื้อวัสดุทาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่.7
ทั้งนี้ทางกองช่างจะเร่งดาเนินการโครงการในส่วนลาดับท้ายให้เรียบร้อย ด้วยเห็นว่า เป็น
โครงการที่ ไม่ค่ อยมีปัญ หาในการด าเนินการแต่ ส าหรับโครงการที่อ ยู่ใ นล าดับ ต้นๆเป็ น
โครงการที่อาจมีปัญหาขณะดาเนินการตามโครงการเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่สูง มีความ
ยากลาบากในช่วงฤดูฝน ,ขาดแคลนน้า จึงได้ดาเนินการให้เรียบร้อยแล้ว
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

จากผู้อานวยการกองช่าง ได้รายงานการผลดาเนินการตามโครงการข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ ว นั้น ได้พิ จ ารณาตามว่ า โครงการที่ มี ความ
ยากลาบาก ให้รีบดาเนินการ ให้แล้วเสร็จ แต่บางโครงการที่มีพื้นที่ง่ายต่อการดาเนินการ
เอาไว้ลาดับท้ายๆ ซึ่งยกองช่างได้ดาเนินการอย่างเต็มที่และเต็ม ความสามารถแล้ ว แต่
เนื่องด้วยบุคลากรของกองช่าง ได้โอนย้ายไป 1 ตาแหน่ง จึ งมีการประกาศรับการโอนย้าย
บุคลากรเข้ามาทดแทนแล้ว

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในวาระอื่นๆข้อ 6.3 โครงการภัยแล้งที่ก่อเกิดความเดือดร้อนให้กับประชาชน ขอเชิญท่าน
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงตามวาระ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

เนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้เกิดภาวะภัยแล้ง ก่อเกิดความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่ง
ให้ทางกองช่าง ออกสารวจในพื้นที่พร้อมประมาณการเพื่อแก้ไขปัญหาขอเชิญมอบหมายให้
ผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดตามวาระต่อไป

จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : ขอเรียนมายังที่ประชุมสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ ว่าภัยแล้งถือว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้น
ผู้อานวยการกองช่าง
ตามธรรมชาติ เป็นงานที่เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกับงานกองช่าง
ที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่ามีความเสียหายจริง
หรือไม่ เสียหายเท่าไหร่ สามารถดาเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างไร ตามข้อมูลที่ท่านได้
รายงานมา มีจานวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่บ้านดอน,บ้านปางหัด,บ้านปางปอ,บ้านศิลาแดง
,บ้านผาตั้ง,บ้านร่มโพธิ์เงิน,บ้านห้วยปอ บ้านหนองเตา และบ้านปอกลาง ทั้งนี้ได้ออก
สารวจประมาณการแล้วจานวน 3 หมู่บ้าน โดยกองช่างจะทยอยออกสารวจภัยแล้งตามที่
รายงานมาโดยจะให้งานป้องกันฯดาเนินการประสานไปยังท่านอีกครั้ง
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ตามที่ได้กล่าวถึงภัยทางธรรมชาติที่ก่อเกิดความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะแบ่งเป็นภัย
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ แล้งแล้วจากช่วงนี้จะกลายเป็นวาตภัยและอุทกภัย จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาที่ได้รับการ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ รายงานจากประชาชนแล้วให้รายงานมายัง องค์การบริหารส่วนตาบลปอแต่ถ้าเกิดความ
เดือดร้อนด้านโครงสร้าง หลังคาเสียหายจาต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ให้รีบ
รายงานมายังงานป้องกัน เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะได้ให้ความช่วยเหลือ ให้
ทันท่วงที สาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรนั้ น ในการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการอาเภอเวียงแก่น นายอาเภอเวียงแก่นได้แจ้งแนวทางการช่วยเหลืออย่างชัดเจน
โดยร่วมมือกับสานักงานเกษตรอาเภอเวียงแก่น หากเกิดภัยธรรมชาติทาให้พืชผลทางการ
เกษตร มีความเสียหายอย่างสิ้นเชิง หรือความเสียหายบางส่ว น ให้ องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น รายงานไปยังที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น และทางอาเภอเวียงแก่นจะประสานงานไป
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ยั ง จั ง หวั ด เชี ย งราย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเร่ ง ด้ ว ย ทั้ ง นี้ จ ะอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
สานั กงานเกษตรอาเภอเวียงแก่นโดยตรง ไม่ปัดภาระความช่ว ยเหลือดังกล่ าวให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว จึงขอฝากให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นเล็งเห็นความสาคัญ
และช่ว ยเหลื อประชาชนอย่างทันท่ว งที ไม่รอช้า ตามอานาจหน้าที่ และงบประมาณที่
สามารถดาเนินการทั้งงบกลาง งบสาธารณภัย เพื่อมิให้ประชาชนตลอดจนผู้นาชุมชนเกิด
ความไม่เชื่อมั่น ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอเชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงตามวาระ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในวาระอื่นๆข้อ 6.4 การถวายพระบรมศพฯขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ ชี้แจงตามวาระ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

วาระที่ 6 ข้อ 6.4 การถวายพระบรมศพฯ ในครั้งที่ 2 ได้มีการกาหนดการถวายอาลัย
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ขอเชิญมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ชี้แจงรายละเอียดของการถวายพระบรมศพ ตามวาระต่อไป

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในการถวายพระบรมศพ ฯ ในครั้งที่2 ขอชี้แจงมาที่ประชุมทราบเนื่องด้วยมีหนังสือ รอง
ประธานสภา ฯปฏิบัติ
สัง่ การจากจังหวัดเชียงราย เพื่อขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รับผิดชอบใน
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ การนาประชาชน เข้าร่วมถวายอาลัยถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในรอบพิเศษ โดยในจังหวัดเชียงราย ได้กาหนดให้นาประชาชนใน
พื้นที่อาเภอเชียงของ อาเภอขุนตาล อาเภอเวียงแก่น จานวน 600 คน เดินทางพร้อมกัน
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ขอให้ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชี้แจงเพิม่ เติม
นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

ขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ คือ
1.งานสาธารณภัย ก่อเกิดวาตภัย ก่อเกิดหลังคารั่ว ปลิว แตกร้าวเสียหาย ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ได้ใช้งบประมาณของส่วนงบกลาง หรือสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือ
เร่งด่วน ตามที่ท่านได้รับความช่วยเหลือมาโดยตลอดนั้น สาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
พื ช ผลทางการเกษตร นั้ น มี ร ะเบี ย บบั ง คั บ ไว้ ชั ด เจน หากมี ค วามเสี ย หายอย่ า งสิ้ น เชิ ง
หมายถึงพืชผลทางเกษตร มีความเสียหายตายทั้งหมด เช่นน้าไหลหลาก ข้าวโพดเสียหาย
ไม่สามารถน้ากลับมาฟื้นฟูได้ ถึ งจะได้รับความช่วยเหลือ แล้วผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง พืช
ทางการเกษตรสามารถฟื้ น ตั ว กลั บ มาได้ ก็ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง ตรงนี้ เ ป็ น
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่งานป้องกันและนักวิชาการเกษตร ไม่สามารถออกสารวจ
ความเสียหายโดยทันที จาเป็นต้องรอระยะเวลาตามห้วงดังกล่าว จากนั้นทางป้องกันจะได้
รวบรวมข้อมูลความเสียหายดังกล่าวรายงานไปยังเกษตรอาเภอเวียงแก่นเพื่อประกาศเป็น
พื้นที่ภัยพิบัติ แล้วนาส่งจังหวัดเชียงรายเพื่อขอรับความช่วยเหลือเรื่องค่าชดเชยพืชไร่ พืช
สวนต่อไป
2.การถวายพระบรมศพฯ ในครั้งที่ 2 มีกาหนดการดังนี้ มีการเดินทางในวันที่ 6 มิถุนายน
2560 ในวั น ที่ 7 มิถุน ายน 2560 ถวายสั ก การะพระบรมศพ จากนั้ นมีการพักใน
โรงแรม 1 คืน และวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เดินทางกลับเชียงราย โดยมีการแวะศึกษาดู
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งานเกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จพอ พีย ง ตามเส้ นทางที่เดิน ทางกลั บ ทั้งนี้ มีองค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ในอาเภอเวียงแก่น ร่ว มเดิน ทางร่ ว มกัน จึงได้มีการแบ่ง งานเพื่อรวดเร็ว ในการ
ดาเนิ น งาน โดย เทศบาลตาบลท่าข้าม รับผิ ดชอบหารถบัส เพื่อใช้ในการเดินทางทั้ง 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เทศบาลตาบลหล่ายงาว รับผิดชอบการประสานสถานที่
ศึกษาดูงาน ตามที่แจ้งมาคือศูนย์ศิลปะชีพบางไทร และที่จังหวัดนครสวรรค์ และเทศบาล
ตาบลม่วงยายรับผิดชอบหาที่พักของผู้เข้าร่วมถวายอาลัย จานวน 200 คน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ รับผิดชอบหาที่พักรับประทานอาหาร โดยบางสถานที่ไม่สะดวกที่จะจัดหา
อาหาร หรืออยู่ระหว่างการเดินทาง จะมีการแจกเบี้ยเลี้ยง และขอชี้แจงการคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมถวายอาลัย ดังนี้ คือ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และ
1. เป็นผู้ด้อยโอกาสที่สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเอง
2. เป็นผู้ได้รับพระกรุณามหาธิคุณ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เช่นผู้ได้รับทุนการศึกษา
สมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ
3 .ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ ซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยจะนา
รายละเอียดแจ้งมาให้ท่านทราบอีกครั้ง
3. ขอเพิ่มเติ ม เกี่ยวกับ โครงการที่ บรรจุใ นแผนพั ฒ นา 4 ปี และโครงการในข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 เป็ น โครงการที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ น
แผนพัฒนา 4 ปีแล้ว ตามขั้นตอนของการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ทุกส่วนมีการประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละกอง และงานของ
กองช่างจะมีการออกสารวจพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อกาหนดจุดที่ดาเนินโครงการและจะมี
การประสานงานมายังหมู่บ้านขอให้ท่านประชุมกับทางหมู่บ้าน เพื่อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับ
กาหนดจุดที่ดาเนินการตามโครงการ โดยแจ้งให้เจ้าของบ้านและเจ้าของพื้นที่ที่อยู่บริเวณจุด
ดาเนินการรับทราบ พร้อมออกมาร่วมสารวจด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินการ
พร้อมลงชื่อยินยอมให้ดาเนินการโครงการด้วย เพราะที่ผ่านมาก่อเกิดปัญหาต้องมีการ
โยกย้ายจุดก่อสร้างบ่อยครั้ง เพราะเจ้าของพื้นที่ ไม่ยินยอม จึงไม่สามารถดาเนินการตาม
โครงการ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงโครงการที่ตงั้ อยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี
จ.ส.อ.ไพรสัณฑ์ ยาละ
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

: เรียนท่านประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ,คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านผู้นาหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอชี้แจงเกี่ย วกั บโครงการที่ได้ มีการบรรจุในแผนพัฒ นาสี่ ปี( 2561-2564 ) โดยน า
โครงการมาจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
ขอให้ท่านสมาชิกสภา พิจารณาโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี( 2561-2564 ) ร่วมกัน
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางปอ-บ้าน
ประชาภักดี หมู่ที่ 1
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 2
3 โครงการถมดินที่สาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

งบ
หมู่บ้าน
ประมาณ
400,000 ปางปอ
500,000 ปางหัด
500,000 ดอน
400,000 หนองเตา
500,000 ปอกลาง
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โครงการบริหารจัดการกาจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลาน้าห้วยคุ หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
1.โครงการขุดบ่อขยะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมูท่ ี่
10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ป่าสุสาน หมู่ที่ 14
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 15
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดในหมู่บา้ น หมู่ที่16
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
17
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 19
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ที่ 20

400,000 ผาแล
500,000 ทรายทอง
500,000
500,000
200,000
200,000

ห้วยคุ
ห้วยหาน
อยู่สุข
อยู่สุข

300,000 ร่มโพธิ์เงิน
300,000 ร่มฟ้าหลวง
300,000 ฟ้าไทยงาม
500,000
ผาตั้ง
400,000 ร่มฟ้าผา
หม่น
400,000 ศิลาแดง
350,000 ห้วยปอ
300,000 ร่มฟ้าทอง
500,000 สันติพฒ
ั นา
300,000

ห้วยกุ๊ก

จึงขอชี้แจงมาเพื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ รับทราบ
จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : ขอเรียนมายังที่ประชุมสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองช่าง
ชี้แจงโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 )แล้วนามาดาเนินการบรรจุ
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขอประสานมายัง
หมู่บ้ านที่ได้ดาเนินการโครงการเกี่ยวกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กภายในหมู่บ้าน ให้ ไป
ปรึกษาที่กองช่างเพื่อร่วมกาหนดจุดของโครงการและวางแผนการออกสารวจจุดร่วมกัน
โดยมี ก าหนดการจะออกส ารวจพื้ น ที่ ห มู่ บ้ า นเพื่ อ ก าหนดจุ ด โครงการร่ ว มกั น และจะ
ประสานงานออกสารวจ ล่วงหน้า 1 วัน เพื่อให้ท่านประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ตาม
วันและเวลาดังกล่าว
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในการถวายพระบรมศพ ฯ ในครั้งที่2 ขอชี้แจงมาที่ป ระชุมทราบเนื่องด้วยมีหนังสือ รอง
ประธานสภา ฯปฏิบัติ
สัง่ การจากจังหวัดเชียงราย เพื่อขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รับผิดชอบใน
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ การนาประชาชนเข้าร่วมถวายอาลัยสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ขอให้ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ช่วยกาหนดผู้เข้าร่วมการถวายพระบรมศพ ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนและสามารถ
บริหารจัดการเตรียมความพร้อมได้รวดเร็ว

๒๗

นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

ขอชี้แจงเพิ่มเติม ในการถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ได้นาพนักงานส่วนตาบลปอ ไปจานวนที่น้อยเพื่อนาไปดูแล
เกี่ยวกับการเดินทางดังกล่าว สาหรับ การคัดเลือกผู้เข้าร่วมเดินทางนั้นหากมีผู้แจ้งความ
ประสงค์ในการเดินทางที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและเป็นผู้ได้รับพระกรุณามหาธิคุณ ในพระบรมรา
ชานุเคราะห์ ต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถเดินทางไปได้ ด้วยตนเอง หากผู้
ร่วมการเดินทางเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่สุขภาพไม่แข็งแรง จะมีปัญหาในการเดินทางและ
สุขภาพ ทั้งนี้ในส่วนที่เหลือจะขอให้ทางหมู่บ้านคัดเลือกส่งรายชื่อมายังองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้าร่วมการถวาย
ประธานสภา ฯปฏิบัติ
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 6 มิถุนายน
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ 2560
มติที่ประชุม

:

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอมีมติส่งตัวแทนจากคณะผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอเพื่อร่วมถวายอาลัย จานวน 11 คน ดังนี้
1.นายแสน
ลือชา
นายก อบต.ปอ
2.นายธนวัฒน์
อุสาใจ
รองนายก อบต.ปอ
3.นายศิริโรจน์
หมั่นพัฒนาการ เลขานุการนายก อบต.ปอ
4.นายวิชัย
อุสาใจ
สมาชิกสภา อบต.ม. 2
5.นายคาปัน
แสงงาม
สมาชิกสภา อบต.ม. 3
6. นายอภิรักษ์
แซ่ฟุ้ง
สมาชิกสภา อบต.ม. 4
7.นางมริวรรณ์
ถาวงศ์
สมาชิกสภา อบต.ม. 5
8.นายเกียรติกุล
พิชัย
สมาชิกสภา อบต.ม. 6
9.นางหมาย
แสงงาม
สมาชิกสภา อบต.ม. 6
10.นางสาวมนัชญา ผาบรรพตกุล
สมาชิกสภา อบต.ม. 14
11.นายสมชาติ
คงแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ม. 20

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอแจ้งการแต่งกายเพื่อเข้าร่วมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ประธานสภา ฯปฏิบัติ
ดุลยเดช โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดาผู้หญิงใส่กระโปรงยาว ผู้ชายใส่เสื้อคอปกหรือเสื้อ
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ เชิ๊ตสีดา สาหรับกาหนดการเดินทางขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ แจ้งประสาน
ผู้เข้าร่วมด้วยครับ
นายแสน ลือชา :
นายก. อบต.ปอ

ขอชี้แจงเพิ่มเติม ในการขอใช้บริการรถบรรทุกน้า เพื่อใช้การบรรเทาสาธารณภัย และ
บริการรับส่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการประสานการซ่อมไฟฟ้า
ไฟสาธารณะประจาหมู่บ้าน ขอให้ทางผู้รับผิดชอบดาเนินการประสานมาพร้อมหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ใช้รถบรรทุกน้าและการซ่อมไฟฟ้ามาให้ด้วย เนื่องจากต้องใช้หนังสือขอใช้
บริหารดังกล่าว มาเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจาเป็นต้องใช้ในการซ่อมไฟฟ้า จึงขอแจ้งมายังท่านเพื่อชี้แจงต่อผู้นา
ชุมชนให้เข้าใจและปฎิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว

๒๘

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอสอบถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่ามีเรื่องอื่นแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานสภา ฯปฏิบัติ
หรือไม่หากไม่มีการเสนอญัตติหรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติมอีก จึงขอสั่งปิดการประชุม
หน้าที่แทนประธานสภา
ปิดประชุม

๑๖.๒๐ นาฬิกา
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
-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

