๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยสามัญ ที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจาปีพ.ศ. ๒๕60
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เริ่มประชุมเวลา
ผู้เข้าประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
21
22

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
นายชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
นายอาผ่า
มาเยอะ
นายสุรชัย
มาเยอะ
นายวิชัย
แซ่โซ่ง
นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต
นายมนตรี
ยอดมณีบรรพต
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์

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.๙
ส.อบต.ม.๑๐
ส.อบต.ม.๑๐
ส.อบต.ม.๑๑
ส.อบต.ม.๑๑
ส.อบต.ม.๑๒
ส.อบต.ม.๑๒

ลงชื่อเข้าประชุม
หมายเหตุ
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
ชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
สุรชัย
มาเยอะ
ยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
มนตรี
ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ
เกษตรโสภาพันธ์

๒

ที่
23
24
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓1
๓2
๓3
๓4
๓5
๓6

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

ตาแหน่ง
ส.อบต.ม.๑๓
ส.อบต.ม.๑๓
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

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

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายสายัณห์ ย่องเส้ง
ประธานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 3
2.นายอาผ่า มาเยอะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 10
3.นายวิชัย
แซ่โซ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 11
4.นายชาย
แซ่ซ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 16
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลงชื่อเข้าประชุม
๑ นายแสน
ลือชา
นายก อบต.ปอ
แสน
ลือชา
๒ นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล รองนายก อบต.ปอ
สมจิต
สิริพุทธาสกุล
3 นายธนวัฒน์
อุสาใจ
รองนายก อบต.ปอ
ธนวัฒน์
อุสาใจ
4 นายศิริโรจน์
หมั่นพัฒนาการ เลขานุการนายก อบต.ปอ
ศิริโรจน์ หมั่นพัฒนาการ
๔ นายธนวัฒน์
อุสาใจ
เลขานายก อบต.ปอ
ธนวัฒน์
อุสาใจ
๕ นายประหยัด
ลือชา
รองปลัด อบต.ปอ
ประหยัด ลือชา
๖ จ.ส.อ.อานวย
เมืองอินทร์
ผู้อานวยการกองช่าง
อานวย
เมืองอินทร์
๗ นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
หัวหน้าสานักงานปลัด
กรรณิการ์ ชัยวงศ์
๘ นางวิลาวัลย์
โนระ
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ
วิลาวัลย์ โนระ
๙ จ.ส.อ.ไพรสัณฑ์ ยาละ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
ไพรสัณฑ์ ยาละ
๑๐ นางมนธิชา
ลือชา
นักจัดการงานทั่วไป
มนธิชา
ลือชา
๑๑ นางสาวนพมาศ ถิระสังวร
เจ้าพนักงานธุรการ
นพมาศ
ถิระสังวร
๑๒ นายสนิท
หอมนาน
หัวหน้าวนอุทยานภูชีฟ้า
สนิท
หอมนาน
13 นายย้าย
แสงงาม
พนักงานพิทักษ์ป่า
ย้าย
แสงงาม
14 นายอักษร
ชัยนันต๊ะ
พนักงานพิทักษ์ป่า
อักษร
ชัยนันต๊ะ
15 นายสุธีพงษ์
ปัญญารัตน์ธิกุล วนอุทยานถาผาแล
สุธีพงษ์ ปัญญารัตน์ธิกุล

หมายเหตุ

๓

16 นายสุรชัย
กตเวทีธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15
17 นายปิยะพงศ์ กมลาส์กมุท
ประชาชนบ้านร่มฟ้าผาหม่น
18 นายศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทังหมด ๓6 คน
-ผู้มาประชุม
32 คน ผู้ไม่มาประชุม 4 คน
-ผู้เข้าร่วมประชุม 18 คน
รวมทังสิน 50 คน

สุรชัย
กตเวทีธรรม
ปิยะพงศ์ กมลาส์กมุท
ศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล

เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา นายเอกภพ จตุโชคอุดม รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ เรียกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เข้าประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้เปิดการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ( ครังที่ 2) ประจาปี ๒๕60 ในวันที่
รองประธานสภาฯ
15 สิงหาคม 2560 มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ ดาเนินการนับองค์ประชุมแล้วดังนี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีทังหมด
๓6คน มาประชุม 32 คน ขาดประชุม 4 คน
นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ

1.2 เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบมีดังนี
1. ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเกียรติพระนางเจ้า พระบรมราชนินาถ เนื่องครบรอบ 85 พรรษา โดยมีการ
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียวในพืนที่ตาบลปอ หมู่บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่12
ตาบลปอและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนดอยภูชีเดือน โดยมีคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ อบต.ปอ ตลอดจนผู้นาชุมชนหมู่บ้านร่มฟ้า
หลวงและประชาชนในพืนที่ใกล้เคียงจานวนมากเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒

: รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3ครั้งที่1ปีพ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2560
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : แจ้งได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมที่ผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงาน
เลขานุการฯ
การประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอทุกท่านพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : สอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือแก้ไขหรือไม่ ไม่มีผู้ใดยกมือ จึงขอให้ที่ประชุม
รองประธานสภาฯ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญที่ 3 ครังที่ 1
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ ปี 2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม :

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
ด้วยมติเอกฉันท์

๔

ระเบียบวาระที่ ๓
:
นายเอกภพ จตุโชคอุดม
รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ :
นายเอกภพ จตุโชคอุดม
รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ

กระทู้ถาม
: ๑.กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี
ข้อความเป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒)
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตอบกระทู้
-ไม่มี
๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบ
ชีแจงหรือดาเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561วาระที่ 2 ญัตติ
ขันแปรญัตติ ขอเชิญประธานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2561 ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 รายงานต่อที่ประชุม

นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน: ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ

ส.อบต.ม.16

มติที่ประชุม

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560
และแต่งตังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561
จานวน 5 ท่าน โดยคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2561 ได้มาปฏิบัติหน้าที่ รับคาเสนอขอแปรญัตติแล้วแต่ไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติแต่
อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 เดิม และส่งร่างกลับคืนให้ประธานสภาองค์ การบริหารส่วน
ตาบลปอ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
:

ระเบียบวาระที่ ๕ :
นายเอกภพ จตุโชคอุดม
รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ

รับทราบรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2561
เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
ข้อ 5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะส่งให้คณะกรรมการ
แปรญั ต ติพิ จ ารณา ให้ ป ระธานสภาส่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญัติ นั นไปให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ
พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย

๕

ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติใน
กรณีที่**สมาชิกท้องถิ่นเป็นผู้เสนอแปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติ
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินันตามร่าง
เดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น รายงานนันอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในตอนหรือข้อ
ใดบ้ าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินันเป็น
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนันแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อน
วันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไป
ร่ ว มการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย เพื่ อ แถลงประกอบรายงานหรื อ ชี แจงข้ อ สงสั ย ต่ า งๆ
เกี่ยวกับรายงานนัน
โดยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ กาหนดระยะเวลาแปรญัตติ ในการประชุมสภา ฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครังที่ 1) ปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 )ในวันที่ 7
สิงหาคม 2560 โดยกาหนดรับคาแปรญัตติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00น.18.00 น. และวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560 ตังแต่เวลา 08.00 น.- 18.00 น.
ในการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครังที่ ๑ ) ปี 2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
๒๕60 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีมติแต่งตังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 จานวน ๕ คน ดังนี
๑.นายเอกภพ จตุโชคอุดม
ส.อบต.ม.9
2.นายสุรชัย มาเยอะ
ส.อบต.ม.10
3.นายกิตติ
ครรลองหรรษา
ส.อบต.ม.1๓
๔.นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
ส.อบต.ม.12
๕.นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
ส.อบต.ม.๑๖
โดยมีนายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน เป็นประธานคณะกรรมการโดยวันที่ 11 สิงหาคม
2560 คณะกรรมการแปรญัตติ ฯได้รายงานการแปรญัตติแล้วว่าไม่มีการ ยื่นคาขอแปร
ญัตติ ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
มติที่ประชุม

:

เห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2561 เสนอใช้คาร่างเดิม โดยไม่มีการแปรญัตติ

๖

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : วาระที่ ๓ ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ
รองประธานสภาฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุสมควร
ในการพิจารณาวาระนี ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มติที่ประชุม

:

เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕61 เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕61 วงเงิน 87,100,000 บาท
(แปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นเอกฉันท์

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : 5.2 ญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560
รองประธานสภาฯ
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชีแจง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในการขอความเห็นชอบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ครังที่ 14/2560 โดยรายการเสนอขอ
อนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2 560 และการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี แจง
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ( หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
สิ่งก่อสร้าง) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 2 ในวันที่
15 สิ งหาคม 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ.2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น นั น ต่ อ ขอมอบหมายให้ ผู้ อ านวยการกองช่ า ง ชี แจง
รายละเอียดต่อไป

จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้อานวยการกองช่าง
ขออนุญาตชีแจงรายการเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ครังที่ 14
/2560 เพื่อเสนอ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครังที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันอังคาร
ที่ 15 สิงหาคม 2560 ดังนี
รายการที่ 1 ตั้งรายการใหม่ จานวน 1 รายการ รวม 7,700 บาท
1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดรายจ่ ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซือ
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก ( Inkjet ) จานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา

๗

กลางและคุ ณลั ก ษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 วงเงิ น
7,700 บาท
เหตุผลและความจาเป็น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รายการที่ 2 รายการโอนลด 1 รายการ ดังนี้ รวม 7,700 บาท
1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร
หมวดรายจ่ายเงินเดือน ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน โครงการเงินเดือน
พนักงานส่วนตาบลสังกัดกองช่าง ตังไว้ 1,221,240 บาท โอนลด 7,700 บาท
ไปตังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซือเครื่องพิมพ์ กองช่าง จานวน 1 เครื่อง จึงขอชีแจง
ดังกล่าว ( รายละเอียดตามบัญชีรายการโอนแนบท้าย)
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560
รองประธานสภาฯ
ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอพิจารณาให้ความเห็นชอบดังกล่าว
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ
มติที่ประชุม

:

เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560ตามที่เสนอด้วยมติเอกฉันท์

5.3 ญัต ติ ข อความเห็ น ชอบแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2560
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
รองประธานสภาฯ
พ.ศ.2560 ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ชีแจง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอและผู้ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม ทุก ท่ า น
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ0.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ
ฉบับที่ 3 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีรายการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ( หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงรายในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครังที่ 2 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ในวั น อั ง คารที่ 15 สิ งหาคม 2560 ขอมอบหมายให้ ผู้ อ านวยการกองช่ าง ชี แจง
รายละเอียดต่อไป

จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้อานวยการกองช่าง
ขออนุ ญ าตชี แจงรายการเสนอขอการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครังที่ 5/2560 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(ครั งที่ 2) ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2560 วัน อั ง คารที่ 15 สิ งหาคม 2560 มี

๘

รายละเอียดตังในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุนหมวดรายจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางปอ – บ้านประชาภักดี งบประมาณอนุมัติ 150,000
บาท
คาชีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางปอ – บ้านประชา
ภักดี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดยาว 48 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานโครงการพัฒนาตาบลแบบ คพต.ถ.02
ข้อความใหม่ - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางปอ – บ้านประชา
ภักดี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดที่ 1 ก่อสร้างต่อจากจุดที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณปี 2560
( โครงการของหมู่บ้าน จานวน 400,000 บาท ) มีความยาว 40 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนเข้าซอย7 ขนาดยาว 10 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร (หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร)ตามแบบมาตรฐาน
โครงการพัฒนาตาบลแบบ คพต.ถ.02
เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากจุดเดิมได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นแล้ว
จึงขอเปลี่ยนจุดก่อสร้างจึงขอชีแจงดังกล่าว ( รายละเอียดตามบัญชีรายการโอนแนบท้าย)
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในญัตติขอความเห็นชอบการขอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงงบประมาณรายจ่าย รอง
ประธานสภาฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครังที่ 5/2560 ทุกท่านมี
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ ข้อสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอพิจารณาให้
ความเห็นชอบดังกล่าว
มติที่ประชุม

:

เห็นชอบ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕60
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครังที่ 5/2560 ด้วยมติเอกฉันท์
ญัตติที่ 5.4 ขอแยกหมู่บ้านปางหัด หมู่ 2 ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ตามระเบียบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะต้องนาญัตติที่ต้องเสนอเพื่อ
รองประธานสภาฯ
ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ นาเข้าสู่ในระเบียบวาระการประชุม
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม2560
นี แต่ในวันนีมีข้อยกเว้น เนื่องด้วยมีความจาเป็นที่ทางประชุมสภา ต้องให้ความเห็นชอบใน
ญัตติดังกล่าว ดังนันจึงขออาศัยอานาจจากสภาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
นาญัตติที่เสนอโดยผู้ ใหญ่บ้านปางหั ด หมู่ 2 เรื่องขอแยกหมู่ บ้านปางหั ด เพื่อจัดตั งเป็น
หมู่บ้านใหม่ นาเข้าประชุมสภาเป็นญัตติที่ 5.4 ดังกล่าว จึงขอเชิญผู้ใหญ่บ้านปางหัดหมู่ 2
ชีแจงเหตุผลและความจาเป็น

๙

นายศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล
ผู้ใหญ่บ้าน ปางหัด หมู่ 2 ขอชีแจงเรื่องขอความเห็นชอบแยกหมู่บ้านปางหัด หมู่ 2 ไป
จัดตังเป็นหมู่บ้านใหม่ เนื่องจากหมู่บ้านปางหัด หมู่ 2 ได้มีการจัดการประชุมประจาเดือน
ของหมู่บ้านปางหั ด ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 และได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับท่าน
สมาชิกสภา และประชาชนบ้านปางหัดแล้ว เพื่อขอแบ่งแยกหมู่บ้านปางหัด เป็นหมู่บ้าน
ผาช้างเนื่องจากปัจจุบันหมู่บ้านปางหัด หมู่ 2 มีจานวนครัวเรือน 600 ครัวเรือน มีจานวน
ประชากร จ านวน 1,394 คน มี ห มู่ บ้ า นบริ ว ารคื อ บ้า นกิ โ ล4 ห่ า งจากหมู่ บ้า นไป4
กิโลเมตร มีจานวน 4 ครัวเรือน มีประชากร จานวน 409 คน และมีบ้านปางหัดใหม่ ที่
จั ด ตั งอี ก ด้ า นหนึ่ ง ของหมู่ บ้ า นปางหั ด มี ร ะยะห่ า งกั น 2.4 กิ โ ลเมตร มี จ านวน 42
ครั ว เรือน มี จ านวนประชากร 242 คน หากมีการจัดตังแยกหมู่บ้านใหม่ดังกล่าวจะมี
จานวน 269 ครัวเรือน มีจานวน ประชากร 603 คน และหมู่บ้านปางหัดเดิมมีจานวน
ประชากร เหลือ 791 คน จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบขอจัดตังแยกหมู่บ้านใหม่ แยกจากหมู่บ้านปางหัด หมู่ 2 เป็น
หมู่บ้านผาช้าง
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในญัตติขอความเห็นชอบการขอแยกหมู่บ้านปางหัด หมู่ 2 ตาบลปอ ไปจัดตังหมู่บ้านใหม่
รองประธานสภาฯ
นัน ในทีป่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีสงสัยสอบถามหรือไม่
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ
นายวุฒิชัย อุสาใจ :
ส.อบต.ปอ ม.3

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ผู้ใหญ่บ้านปางหัดได้ชีแจงเกี่ยวกับการขอ
แยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านปางหัด หมู่ 2 นัน ขอชีแจงเพิ่มเติมเนื่องจากหมู่บ้านปางหัด เป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่ มีจานวนประชากรที่มาก และที่ตังถิ่นที่อยู่อาศัยมีความห่างกัน มีทัง
หมู่บ้านปางหัดใหม่ หมู่บ้านบริวาร กิโล 4 ทาให้ยากแก่การบริหารจัดการให้ทั่วถึง ทังใน
ด้านการบริ การ การจัด สรรงบประมารพัฒ นาหมู่บ้ านให้ ทั่ว ถึ ง โดยการเสนอขอแยก
หมู่บ้านปางหัดนัน ได้เสนอขอเพื่อดาเนินการมาแล้วหลายครัง แต่ก็ไม่สาเร็จลุล่วงจาก
ปัญหาหลายอย่ างทังทางการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลต่างๆ ซึ่งหากมีการแยก
หมู่บ้านได้จริง จะเป็นผลบดีต่อการบริหารจัดการหมู่บ้าน มีการพัฒนาหมู่บ้านอย่างทั่วถึง
และประชาชนได้มีคุณ ภาพชีวิตที่ดีมากขึน จึงขอชีแจงมาเพื่อขอให้ทุกท่านได้พิจารณา
เห็นชอบ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามที่ท่าน
รองประธานสภา ฯ
ผู้ใหญ่บ้านปางหัด หมู่ 2 ได้ขอความเห็นชอบในการแยกหมู่บ้านปางหัด หมู่ 2 เพื่อจัดตัง
ปฏิบัติหน้าที่แทน
หมู่บ้ านใหม่ เป็ น หมู่บ้านผาช้าง ในการประชุม สภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ สมั ย
ประธานสภาฯ
สามัญ สมัยที่ 3 (ครังที่ 2) ปี พ.ศ.2560 จึงขอความเห็นจากที่ประชุมในเรื่องดังกล่าว
มติที่ประชุมสภา ฯ

:

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีมติเห็นชอบให้จัดตังแยกหมู่บ้านปางหัด หมู่
2 เป็นหมู่บ้านใหม่ ต่อไป ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

๑๐

ระเบียบวาระที่ 6
นายเอกภพ จตุโชคอุดม :
รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ

วาระอื่นฯ
เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเนื่องด้วยใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญที่ 3 (ครังที่2) ปี 2560 วันที่ 15
สิงหาคม 2560 ในสาระอื่นๆ นี ได้รับแจ้งจากหัวหน้าวนอุทยานภูชีฟ้า ตามหนังสือจาก
สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ส่วนอุทยานแห่งชาติ เรื่องให้ข้าราชการไป
ปฏิบัติราชการ และหนังสือที่ทาการสภาองค์กรชุมชนตาบลปอ บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15
เพื่อเข้าร่วมฟังการชีแจงแนวทางประกาศพืนที่วนอุทยานภูชีฟ้าในพืนที่ตาบลปอ จึงขอ
เรียนเชิญ นายสนิท หอมนาน หัวหน้าวนอุทยานภูชีฟ้า ชีแจงต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ

นายสนิท หอมนาน :
หัวหน้าวนอุทยานภูชีฟ้า

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายสนิท หอมนาน หัวหน้าวนอุทยานภูชีฟ้า ขอชีแจงตามคาสั่งกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่ 13 85 /2560 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
(ตามรายละเอียดที่แจกในที่ประชุม) ด้วยนายกรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันได้เล็งเห็นความสาคัญ
และเร่งดาเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณค่า ได้มีการ
ก าหนดให้ เ พิ่ ม พื นที่ ป่ า ไม้ อี ก จ านวน 80 ล้ า นไร่ และมอบนโยบายให้ กั บ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับป่าไม้ ปฏิบัติหน้าที่
สารวจข้อมูลพืนที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีคุณค่าทางธรรมชาติที่มีความเหมาะสมจะ
กาหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งทางวนอุทยานภูชีฟ้า ได้ดูแลพืนที่ป่าไม้ในเขตแม่นาอิงฝั่ง
ขวา ป่าสงวนห้วยป่าแดงป่าไคร้ ป่าต้นนาหงาวงาว อาเภอเทิง ซึ่งมีพืนที่ ทังหมด 28,000
ไร่ จึงได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อชีแจงให้รับทราบว่าจะลงพืนที่
เพื่อสารวจป่าชุมชน ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูชีดาว ภูชีเดือน หมู่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่บ้าน
ร่มฟ้าผาหม่น ยกเว้นหมู่บ้านผาตัง หมู่ 14 โดยมีขันตอนดังนี
1.จัดหน่วยเพื่อออกสารวจพืนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่น ป่าไม้ ผู้นาชุมชน และประชาชน
เพื่อสารวจข้อมูลการมีพืนที่ทากิน/พืนที่อยู่อาศัย/การใช้ประโยชน์ในพืนที่ของราษฎร เป็น
ข้อมูลพืนฐานในการหาทางออกร่วมกันในการบริหารจัดการป่าไม้และชุมชนให้สามารถคง
อยู่ร่วมกันได้ตลอดจนมีการตรวจสอบพืนที่กับหน่วยงานอื่นๆว่ามีการทับซ้อนกันหรือไม่
อย่างไร
2.มีการกาหนดแนวพิ กัดของพืนที่ พร้อมกั บผู้ นาชุ มชน ราษฎรผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยเพื่ อ
กาหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ หรือมีการขยายเขตวนอุทยานแห่งชาติ
3.การนาเรื่องกาหนดพืนที่ให้เป็นวนอุทยานเข้าที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นว่าจะกาหนดเป็นพืนที่วนอุทยานพืนที่เท่าไหร่ ทังนีเพื่อปฏิบัติเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล และนาเรื่องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
บุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ประจาจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป ทางวนอุทยาน
ภูชีฟ้าจึงขอแจ้งที่ประชุมให้รับทราบดังนี

๑๑

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ตามที่หัวหน้าวนอุทยานได้ชีแจงแล้วนัน หากผู้ใดมีข้อสงสัยสอบถามได้ ขอเชิญประธาน
รองประธานสภาฯ
สภาองค์กรชุมชนตาบลปอ สอบถามได้
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ
นายสุรชัย กตเวทีธรรม : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภาองค์กรชุมชนฯ คณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ตามที่
วนอุทยานภูชีฟ้า ได้มีการชีแจงการปฏิบัติงานตามคาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธ์พืช ที่385 /2560 และหนังสือสั่งการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช
ที่ ทส.0910.502/12484 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติ
ราชการในการสารวจพืนที่บริเวณ ภูชีดาว ภูชีเดือน และพืนที่หมู่บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15
เตรียมความพร้อมในพืนที่ตาบลปอ ประกาศเป็นพืนที่วนอุทยานภูชีฟ้า ภูชีดาว ภูชีเดือน
ซึ่งทางสภาองค์กรชุมชนตาบลปอ บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ได้มีการประชุมหมู่บ้านใน
วันที่ 5 สิงหาคม 2560เพื่อหารือเกี่ยวกับการประกาศเป็นพืนที่วนอุทยาน โดยได้ข้อสรุป
จึงเป็นตัวแทนขอนาเสนอและชีแจงต่อที่ประชุมสภาและทางวนอุทยานภูชีฟ้ารับทราบดังนี
1.สภาองค์กรชุมชนตาบลปอ ไม่เห็นด้วยกับการประกาศเป็นพืนที่วนอุทยาน
2.สภาองค์กรชุมชนตาบลปอ ไม่เห็นด้วยกับการออกสารวจพืนที่ป่าเพื่อประกาศเป็น
วนอุทยานภูชีฟ้า ภูชีดาว ภูชีเดือน
3.ขอให้ทางวนอุทยานภูชีฟ้า ชะลอการประกาศไว้ก่อนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและผลกระทบ
ในพืนที่
4.ควรมีการจัดเวทีชีแจงแก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ระเบียบกฎหมาย
ผลกระทบที่อาจก่อเกิด
5.กาหนดพืนที่ทากินให้กับประชาชนให้ถูกต้องชัดเจนก่อนดาเนินการประกาศและคานึงถึง
ผลระยะยาวต่อไป
ทังนีขอชีแจงว่าในปี 2535 – 2543 หมู่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 และเขตหมู่บ้านร่มฟ้าผา
หม่น หมู่15 เป็นพืนที่ที่ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวเป็นดอยหัวโล้น ต่อมามีประชาชนได้เข้ามา
ทามาหากินในพืนที่ดังกล่าว โดยมีการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพืนที่ป่าไม้ ทามาหากินโดยยังคง
อนุรักษ์ป่าและธรรมชาติไว้ มีการกาหนดกฎหมู่บ้านในการห้ามล่าสัตว์ป่า สร้างจิตสานึกการ
รักป่า จนเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยในปี 2546 รัฐบาลมีนโยบายให้จัดทาป่าชุมชนด้วย
ชุมชนและได้นางบประมาณเอสเอ็มแอลเข้ามาจัดทาโครงการเลียงวัวเพื่อส่งเสริมอาชีพให้
กับ ประชาชนให้ ก่อเกิ ดความสมดุ ล ทางธรรมชาติ ปัจจุ บันจึงเห็ น ว่ามีการเลี ยงวัว อย่า ง
แพร่หลายในหมู่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่บ้านฟ้าไทยงาม บ้านร่มฟ้าผาหม่น จากปี 2547 จนถึง
ปี 2560 เป็นเวลา 12 ปี จึงขอชีแจงความเป็นมาดังนี
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ช่วยชีแจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
รองประธานสภาฯ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ
นายประหยัด ลือชา
รองปลัด อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากทางวนอุทยานภูชีฟ้า เข้ามาชีแจงในที่ประชุมเป็นการ
ชีแจงขันตอนในเบืองต้น มีการลงพืนที่เพื่อสารวจพืนที่ป่า เพื่อกาหนดเขตป่า จากนันต้องมี

๑๒

การประชาคมร่วมกัน เพื่อระดมความคิดเห็นว่าแนวเขตที่ที่กาหนด มีการทับซ้อนในพืนที่ทา
กิน ของประชาชนหรื อไม่อ ย่า งไร มี ผ ลเสี ยอย่า งไร เพื่อ หาข้ อสรุป ร่ว มกั นแล้ ว นาเรื่ อ ง
ดังกล่าวเข้ามาที่ประชุมสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลปออีกครังหนึ่ง ตามที่ประธานสภา
องค์กรชุมชนตาบลปอ ได้ชีแจง ถือเป็นการแสดงความคิดเห็นอีกแนวทางหนึ่ง ท่านใดมี
ข้อสอบถามหรือไม่อย่างไร
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ส.อบต.ปอ ม.18

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอให้ทางวนอุทยานภูชีฟ้า เข้ามาชีแจงดังนี
1. การประกาศเป็นวนอุทยานในพืนที่ชุมชนดังกล่าวแล้วมีผลดีและผลเสียอย่างไรต่อ
ประชาชน เนื่องด้วยประชาชนในพืนที่ต้องมีการประกอบอาชีพที่ใกล้เคียงกับป่าไม้ อาจก่อ
เกิดปัญหาอย่างกรณีเก็บเห็ดป่าเพื่อดารงชีพเป็นต้น
2. เพราะเหตุใด จึงมีการยกเว้นพืนที่หมู่บ้านผาตัง หมู่ 14 เป็นพืนที่วนอุทยานดังกล่าว

นายสนิท หอมนาน :
หัวหน้าวนอุทยานภูชีฟ้า

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วัตถุประสงค์ของการประกาศเป็นวนอุทยาน ทังนีเพื่อ
เป็นการอนุรักษ์รักษาป่า เป็นต้นนาลาธาร เป็นแม่นาที่หล่อเลียงชีวิตในชุมชนตาบลปอ
โดยไม่กระทบกับสังคมชุมชนและวิถีการดารงชีวิตของประชาชนและในการสารวจพืนที่ด้วย
ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วพบว่าหมู่บ้านผาตัง ไม่มีพืนที่ป่าไม้ ดังนัน จึงได้รับการยกเว้นไป

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ส.อบต.ปอ ม.9
ปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถามดังนี
1.สอบถามกรณีการประกาศเป็นวนอุทยานแล้วนัน ในการเข้าสู่พืนที่จะต้องมีการเสีย
ค่าใช้จ่ายผ่านด่าน เหมือนวนอุทยานร่มเกล้าหรือไม่
2.ในกรณีป่าไม้มีพืชพันธ์ทางธรรมชาติที่เป็นสมุนไพรสามารถเป็นยารักษา โรค ประชาชนจะ
สามารถนาเอามาใช้ได้หรือไม่
3.ในกรณีที่ยังไม่ผ่านการประชาคมในพืนที่ใกล้เคียงอีก 2-3 หมู่บ้าน หากยังมีมติไม่ผ่านจาก
หมู่บ้านแล้วสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะให้ความเห็นชอบได้หรือไม่อย่างไร
นายธิติพงษ์ กวินดารกา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ส.อบต.ปอ ม.18
ปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในสมัยก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนในพืนที่อาเภอเทิง อาเภอเวียงแก่น แล้วกล่าวมอบพืนที่ดังกล่าวให้กับ
ประชาชนทามาหากินเพื่อเลียงชีพ และดูแลรักษาอย่าทาลายป่าไม้ โดยประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีด้วยการตอบรับคากล่าวของในหลวง จนมาถึงวันนีทางวนอุทยานภูชีฟ้า ได้
เข้ามาสารวจเพื่อประกาศเป็นวนอุทยาน จะขัดแย้งกับการมอบพืนที่ให้กับราษฎรจากใน
หลวงหรือไม่อย่างไร
นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต.ปอ ม.14
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องด้วยหมู่บ้านผาตัง หมู่ 14 เป็นพืนที่พิเศษในปี 2527
ที่ทางกระทรวงกลาโหมได้กันพืนที่ไว้ให้กับกองกาลังทหารจีนคณะชาติหรือกองพล 93 ที่ได้

๑๓

ร่วมต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชดินแดนของไทยจากคอมมิวนิสต์ ได้อยู่อาศัยทากินและรักษาเขต
แดนไทยไว้ดังนันจึงไม่เข้าข่ายในพืนที่ของวนอุทยานภูชีฟ้า
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ตามที่หัวหน้าวนอุทยานภูชีฟ้าได้ชีแจงในเบืองต้นแล้วนัน ขอฝากข้อคิดเห็นของสภาองค์กร
รองประธานสภาฯ
ชุมชนตาบลปอ และความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ให้กับทางวน
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ อุทยานภูชีฟ้า ได้รับทราบและนาไปเป็นแนวทางในการชีแจงข้อสอบถาม และสร้างความ
เข้าใจให้กับประชาชนในพืนที่อย่างชัดเจนเพื่อมิให้เกิดปัญหากับประชาชนในพืนที่ตาบลปอ
นายแสน ลือชา:
นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านตามคาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ที่ 385 /2560 และหนังสือสั่ง
การจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ที่ ทส.0910.502/12484 ลงวันที่
12 มิถุนายน 2560 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทางวนอุทยานภูชีฟ้า ได้เข้ามา
ชีแจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ ทังนีเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ อีกทังยังเป็นการแจ้งให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเตรียมความพร้อม
เพื่อออกสารวจข้อมูล การชีเขตพืนที่ทากิน ชีเขตพืนที่อยู่อาศัย หรือการใช้ประโยชน์ที่ได้
อยู่ในความดูแลของหมู่บ้านของหมู่ 11,12,13,15,18 มีการกาหนดเขตแนวพืนที่ป่าไม้
ร่วมกัน เพื่อมิให้เกิดการกาหนดจุดพิกัดซาซ้อนกัน ทังนีจึงขอฝากให้ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ สนใจให้ความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ข่าวสารไปยังหมู่บ้าน
ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ เพื่อลงพืนที่สารวจพืนที่ป่าไม้ พืนที่ทากินและพืนที่ใช้ประโยชน์
ของหมู่บ้านร่วมกับทางวนอุทยานดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและความเสียหาย และเสีย
ผลประโยชน์ของชุมชน ก่อนการประกาศเป็นวนอุทยาน

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอชีแจงตามที่ได้รับทราบว่าหมู่บ้านผาตัง หมู่ 14 เป็นพืนที่พิเศษที่ได้รับการดูแลจาก
รองประธานสภาฯ
กองบัญชาการทหารสูงสุด ก่อนที่จะมีการพระราชบัญญัติป่าไม้ ฉบับเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ ซึ่งในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอขอบคุณที่ทางวนอุทยานได้มาชีแจงแนว
ทางการประกาศเป็นวนอุทยานให้รับทราบในเบืองต้นและขอฝากข้อคิดเห็นของสภาองค์กร
ชุมชนตาบลปอและตามที่สมาชิกสภาที่ได้สอบถามเป็นแนวทางในการชีแจงสร้างความ
เข้าใจให้กับประชาชนและฝากถึงท่านคณะผู้บริหารท้องถิ่น รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอตลอดจนสมาชิกสภาทุกท่าน
ให้ความสนใจและติดตามเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นตาบลปอต่อไป
นายสนิท หอมนาน :
หัวหน้าวนอุทยานภูชีฟ้า

เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกส่วนและผู้เ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอในวันนี เป็นการชีแจงแนวทางการประกาศเป็นวนอุทยานในเบืองต้นให้ที่ประชุม
สภารับทราบและ ในการดาเนินการลงสารวจพืนที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลป่าไม้ จะดาเนินการ
ประสานไปยั ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั งในส่ ว นของหน่ ว ยงานราชการทางหมู่ บ้ า นผู้ น าชุ ม ชน
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครังหนึ่ง และขอน้อมรับข้อคิดเห็นจากท่านสมาชิกสภาเพื่อ
นาไปเป็นแนวทางสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ต่อไป ขอขอบคุณมา ณ ที่ นีอีกครัง

๑๔

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : วาระอื่นนีจึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
รองประธานสภา ฯ
ตาบลปอ แจ้งข่าวสารที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอเชิญ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ
นายแสน ลือชา :
นายก อบต.ปอ

ในวาระเรื่องอื่นๆนีขอแจ้งเรื่องอื่นต่อที่ประชุมสภาเพื่อรับทราบดังนี
1. ภัยธรรมชาติที่อาจก่อเกิดในช่วงฤดูกาลนี โดยให้ทุกท่านช่วย ดูแลสอดส่องเพื่อป้องกัน
ภัยธรรมชาติที่อาจก่อเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หากเกิดภัยธรรมชาติขอให้รายงาน
อย่างเร่งด่วน เพื่อสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที โดยเฉพาะในพืนที่หมู่บ้านบนดอย หมู่ 12
บ้านร่มฟ้าหลวง ที่มีฝนตกหนัก ถนนชารุดมีความยากลาบากในการสัญจรเป็นอย่างยิ่ง
2.ในช่วงนีจะมีการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของหมู่บ้านห้วยหาน หมู่ 9 ไปยัง
หมู่บ้านผาตัง หมู่ 14, และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านผาตัง หมู่14
ไปหมู่บ้ านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านห้ วยคุ หมู่8 ไปยัง
หมู่บ้านห้วยหาน หมู่ 9

นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

เรียนประธานสภา และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอชีแจงเพิ่มเติมดังนี
1. การประกาศพืนที่เป็นวนอุทยาน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ชุมชนหรือพืนที่ดังกล่าวไม่
สามารถต่อต้านหรือไม่ยิ นยอมให้กระทาการสารวจได้ แต่ในเบืองต้น ในการลงพืนที่เพื่อ
สารวจป่า เพื่อจัดเก็บข้อมู ลพืนที่ป่า ความอุดมสมบูรณ์ การกาหนดพิกัด เพื่อเป็นข้อมูล
พืนฐานในการทาพิ กั ด ดาวเที ย ม นั น ขอให้ ทุ กท่ า นแจ้ง ผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งได้ แ ก่ ผู้ นาหมู่ บ้ า น
ประชาชนในชุมชนที่มีพืนที่ทากิน มีพืนที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ในพืนที่ดังกล่าวเข้าร่วมสารวจ
เพื่อลดความผิดพลาดในการกาหนดจุดพิกัดพืนที่ป่าเป็นพืนที่วนอุทยาน ที่อาจทับซ้อนใน
พืนทีอ่ ยู่อาศัย หรือพืนที่ทากิน ตลอดจนพืนที่ทาประโยชน์อื่นๆของชุมชน โดยท่านจะต้องมี
เอกสารหลักฐานที่แสดงการครอบครอง การทากิน เช่นหลักฐานทีแ่ สดงการเป็นหมู่บ้านตาม
โครงการเพื่อความมั่นคงชายแดน ที่กองทัพไทย ได้จัดสรรพืนที่ให้กับราษฎรที่อาสามาอยู่ใน
พืนที่ดังกล่าว ครอบครัวละ 15 ไร่ เป็นต้น หรือแสดงแนวทางการบริหารจัดการป่าชุมชน
โดยชุมชนของหมู่บ้านว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อไหร่ ว่ามีการบริหารจัดการอย่างไร มี
กฎระเบียบที่คอยควบคุมในชุมชนเรื่องการทาลายป่า การอนุรักษ์ป่า ร่วมกันอย่างไร เพื่อ
ชีแจงต่อวนอุทยานภูชีฟ้าต่อไป โดยทุกท่านที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เป็นข้าราชการสังกัดในส่วนราชการ ต้องมีการวางตัวเป็ นกลาง ไม่ฝักฝ่ายใด และมีการ
ชีแจงด้วยความเป็นกลางในฐานะสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
2. ในปัจจุบัน จังหวัดเชียงรายได้มีการประกาศการใช้ผังเมืองรวมแล้วโดยมีการบังคับใช้
ทัง จังหวัดเชียงราย ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยอบต.ปอ ต้องดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 5 มาตรา ๓๙ ทวิ มาตรา ๓๙
ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่คณะกรรมการควบคุม
อาคารกาหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว โดยเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น มีการกาหนดแบบคาขอ เอกสารหลักฐานของ ผู้ยื่นคาร้อง แบบแปลนการ
ก่อสร้าง การกาหนดระยะเวลาการติดตามผลการอนุญาต โดยการรับคาขอยื่นก่อสร้าง
และการออกใบอนุญาตก่อสร้างเป็นอานาจหน้าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ต้องปฏิบัติตาม
อานาจหน้าที่และหลักเกณฑ์ จึงขอมอบหมายให้ผู้อานวยการกองช่างเป็น ผู้ชีแจง

๑๕

จ.ส.อ.อานวย เมืองอินทร์ : ในการใช้พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ส่วนมากใช้ควบคุมการก่อสร้างอาคารในพืนที่
ผู้อานวยการกองช่าง
ชุมชนในอาเภอเมือง จึงไม่มีผลกระทบต่อชุมชนนอกเมือง ต่อมาจังหวัดเชียงราย ได้มีการ
ประกาศผังเมืองรวมในจังหวัดเชียงราย จึงทาให้ผู้ที่ต้องการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ในจังหวัด
เชียงราย ต้องมีการขออนุญาตก่อสร้าง โดยพืนที่จะต้องเป็นพืนที่มีโฉนด หนังสือ นส.3
ตลอดจน ใบ สปกส. สามารถอนุโลมก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้ตามความเหมาะสม โดยพืนที่ที่
ก่อสร้างต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลอยู่เช่น ป่าไม้ วนอุทยาน จากนันดาเนินการ
มายื่นคาขออนุญาตก่อสร้าง ก่อนที่จะมีการก่อสร้าง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ของพืนที่ ลักษณะของแบบ ขอแจ้งว่า โดยพืนที่ตาบล
ปอเป็นพืนที่สีเขียว ถือว่าเป็นพืนที่อนุรักษ์ป่าไม้ การก่อสร้างที่อยู่อาศัย ต้องมีพืนที่ไม่เกิน
12 เมตร การก่อสร้างอาคารไม่เกิน 2 ชัน พืนที่รวมไม่เกิน 200 ตารางเมตร หากพืนที่
ในการก่อสร้างมีขนาดเกิน 150 ตารางเมตร ให้ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเขียนแบบการก่อสร้าง
และเช็นรับรองควบคุม แบบก่อสร้าง และหากพืนที่ในการก่อสร้างมีขนาดเกิน 200 ตาราง
เมตร ต้องมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้า ง และนามายื่นคาขออนุญาตสร้าง เพื่อให้ทางช่างได้
ตรวจสอบดูแลความถูกต้องความมั่นคงแข็งแรง รากฐานของโครงสร้าง ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติเช่น แผ่นดินไหว การดูแลแนวเขตที่ติดกัน
เป็นต้น ซึ่งการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ถูกต้องตาม ไม่ได้รับอนุ ญาตจากหน่วยงานที่ดูแล
เช่น อปท. ป่าไม้ วนอุทยาน ตามอานาจหน้าที่จะสามารถสั่งการรือถอน ได้ตามระเบียบ
ยกตัวอย่างเช่นภูทับเบิก เป็นต้น ซึ่งขอฝากให้ทุกท่านได้แจ้งข่าวสารให้กับประชาชนทราบ
และสามารถเข้ามาปรึกษาได้ ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นระเบียบที่มีความสาคัญ
รองประธานสภา ฯ
จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สรุปแนวทางการขออนุญาตก่อสร้างแล้ว
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ ประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้านเพื่อรับทราบแนวทางการขออนุญาตต่อไป
ประธานสภาฯ
นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

จึงขอฝากให้ทุกท่านในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ประชาสัมพันธ์ถึง
แนวทางและเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคาร้องขอ /เอกสารสิทธิ์/ แบบแปลนบ้านที่ต้องการ
ก่อสร้าง มายังกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในวาระนีมีเรื่องที่ทางสมาชิกสภา ฯ สอบถามหรือชีแจงเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
รองประธานสภา ฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ
นายสุพจน์ เกษตรสุขถาวร เนื่องด้วยตังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีฝนตกหนักมาก ให้มีปริมาณนาจานวนมาไหลบ่า
ส.อบต.ม.16
กัด เซาะถนนเข้าสู่ พืนที่การเกษตรเสี ยหาย ประชาชนไม่สามารถใช้เดินทางเข้าในพืนที่
การเกษตรได้ จึงขอแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ให้ความช่วยเหลือ

๑๖

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้รับการรายงานความเสียหายจากอุทกภัยจากประชาชนแล้ว
รองประธานสภา ฯ
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทังถ่ายรูปพืนที่ที่เสียหายแล้วรายงานมายัง องค์การบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ ส่วนตาบลปอ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
ประธานสภาฯ
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์: ขอชีแจงเพิ่มเติมในเรื่องของอุทยานภูชีฟ้าได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯรับทราบ ถึงการประกาศ
หัวหน้าสานักปลัด
เป็นพืนที่วนอุทยาน โดยมีการลงพืนที่เพื่อสารวจข้อมูลความอุดมสมบูรณ์เพื่อกาหนดเขต
และก าหนดพิ กั ด เป็ น พื นที่ ว นอุ ท ยาน ท่ า นสมาชิ ก สภา เห็ น ควรแจ้ ง ผู้ น าหมู่ บ้ า นน า
ประชาชนที่พืนที่ทากิน พืนที่อยู่อาศัย ตลอดจนพืนที่ที่ประโยชน์ที่มีเอกสารสิทธิ์ต่างๆ เข้า
ร่วมกาหนดเขตพืนที่สวนอุทยานตามสิทธิของชุมชนในพืนที่ หมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์
ชีแจงประชาชนให้รับทราบและเข้าใจและรักษาสิทธิของตนเองเนื่องด้วยหากมีการประกาศ
เป็นพืนที่วนอุทยานแล้ว ประชาชนจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในพืนที่ดังกล่าว
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในกรณีอุทยานภูชีฟ้าได้ประกาศเป็นพืนที่วนอุทยาน แล้วทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธานสภา ฯ
ปอ จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยหรือไม่
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์: ขอชีแจงเพิ่มเติมในสารเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หัวหน้าสานักปลัด
ได้รับทราบ ดังนี
1. ตามที่อุทยานภูชีฟ้าได้ชีแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯรับทราบ ว่าเมื่อมีการลงพืนที่เพื่อสารวจ
ข้อมูล ความอุดมสมบูร ณ์เพื่อ กาหนดเขตพืนที่ เป็นสวนอุท ยานแล้ ว จะต้ องนาเรื่อ ง
ดังกล่าวเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อขอความรับเห็นชอบจากสภาฯ ตาม
ระเบียบ
2. ตามที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 แล้ว มีการแจ้งผลการ
ตรวจสอบ ในเรื่ อ งของการอุ ด หนุ น งบประมาณให้ กั บ หมู่ บ้ า นเพื่ อ ด าเนิ น การตาม
โครงการอบรมของหมู่ บ้านนัน คณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีอานาจหน้าที่จะสามารถ
ดาเนิน การอบรมให้กับประชาชน หากองค์ การบริหารส่ วนตาบลปอ ยังดาเนินการ
อุดหนุนงบประมาณให้กับทางหมู่ บ้านโดยไม่สนใจข้อทักท้วงของหน่ วยงานสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน หากยังดาเนินการซึ่งอาจถูกเรียกเงินคืน ทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 จะดาเนินการงดการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับหมู่บ้านที่เหลือคือหมู่ 7
,17,15 ในส่วนของหมู่บ้านที่ได้ขอเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ให้รีบดาเนินการพร้อม
ทังรายงานผลโครงการมายังองค์การบริหารส่วนตาบลปอโดยเร่งด่วนและให้เรียบร้อย
ส่วนในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 จะไม่มีการจัดตังงบประมาณเพื่อ
อุดหนุนหมู่บ้าน เพื่อปฏิบัติตามข้อทักท้วงของหน่วยงานสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ต่อไป

๑๗

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

1.ในการดาเนินการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ให้กับหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียน
หรือทางหมู่บ้าน พบว่ายังมีปัญหาเนื่องจากมีการแจ้งนัดหมายเพื่อประชุมชี แจ้งแนวทาง
หลักเกณฑ์การอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานแล้ว แต่บางหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือ
โดยไม่ เ ข้ า ร่ ว มในการประชุ ม ดั ง กล่ า ว จึ ง ก่ อ เกิ ด ความเข้ า ใจไม่ ต รงกั น การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณจึงไม่ถูกต้อง ทังนีงบประมาณในการอุดหนุนโครงการกีฬาของโรงเรียนมีการขอ
เบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน จึงได้งดการเบิกจ่ายแล้ว
2.ในหมู่บ้ านพืนที่ส ายบน ที่มีเ อกสารหลั กฐานที่แสดงการครอบครอง การท ากิน เช่ น
หลักฐานที่แสดงการเป็นหมู่บ้านตามโครงการเพื่อความมั่นคงชายแดน ที่กองทัพไทย ได้
จัดสรรพืนที่ให้กับราษฎรที่อาสามาอยู่ในพืนที่ดังกล่าว ครอบครัวละ 15 ไร่ นันมีจานวน
น้อยมาก เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง ซึ่งท่านต้องหาเอกสารดังกล่าวมายืนยันให้ได้
2. ขอแจ้งกาหนดการในการเดินทางไปถวายพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 โดยได้มีประชาชนเข้าร่วม จานวน 35
คน ซึ่งเป็นประชาชน ในหมู่บ้าน ปางหัด หมู่ 2,บ้านดอน หมู่ 3 ,บ้านปอกลางหมู่ 5, บ้าน
ปางปอ หมู่ 1 , บ้านผาแล หมู่ 6และ บ้านสันติพัฒนา หมู่ 19 ขอให้พร้อมเพียงกัน ณ
จุดขึนรถ บริเวณลานข้าวโพด
3.ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ดู แลสอดส่องและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในเรื่องของ
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และการก่อสร้าง หรือปลุกสร้างโครงสร้างที่มีอณาเขตติด
กับริมถนน เพื่อ ไม่ให้ล่วงลาเขตของกรมทางหลวง ซึ่งอาจมีความผิด และโดนสั่งระงับหรือ
รือถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าวได้
4.ขอเน้นยาเรื่องการไปราชการนอกพืนที่ กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล เดินทางออกนอกพืนที่ เช่น การเดินทางราชการ ไปอบรมต่างจังหวัด
จาเป็นต้องรายงานและขออนุญาตเดินทางไปราชการต่อนายอาเภอเวียงแก่น ได้รับทราบ
และอนุมัติการเดินทางไปราชการด้วย ทังนีเพื่อปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้

นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง :
ส.อบต.ม.๑๘

ขอสอบถามงานด้านสาธารณสุข ว่าสามารถนางบประมาณที่ตังมาดาเนินการพ่นหมอก
ควั น ก าจั ด ยุ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ของโรคไข้ เ ลื อ ดออกและการแพร่ ร ะบาดของโรค
ไข้เลือดออก ในตาบลปอ นันทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีคาตอบให้ได้หรือไม่

นายประหยัด ลือชา :
รองปลัด อบต.ปอ

ตามที่ได้ชีแจงแล้วเกี่ยวกับระเบียบทางด้านสาธารณสุขว่าไม่สามารถดาเนินการพ่นหมอก
ควันเพื่อป้องกันโรคได้แต่สามารถดาเนินการพ่นหมอกควัน ในพืนที่เมื่อเกิดโรค และหลังเกิด
โรคเพื่อควบคุมมิให้ พาหะแพร่เชือเท่านัน ซึ่งแผนงานสาธารณสุ ขอาเภอได้แจ้งมา 3
แนวทาง คือ
1. การป้ อ งกั น โรค คื อ มี ก ารลดการเพาะพั น ธ์ ยุ ง มี ก ารคว่ าภาชนะที่ มี น าขั ง การใช้
ทรายอะเบทในภาชนะที่ใช้ในบ้าน การนอนหลับโดยมีการกางมุ้ง เพื่อป้องกันยุง
2. การระงับเหตุ คือ การพ่นหมอกควันเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว
3. การรักษาโรค คือ การรักษาตามขันตอนของทางด้านสาธารณสุข
สาหรับงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีหน้าที่ ในการส่งเสริมด้านสุขภาพโดยการ
รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก การคว่าภาชนะที่มีนาขัง การแจกทรายอะเบท การ
ระงั บ เหตุ ร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ด้ ว ยการออกพ่ น หมอกควั น หลั ง เกิ ด โรค
ไข้เลือดออก หลังจากที่โรงพยาบาลได้พ่นในครังแรก งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน

๑๘

ตาบลปอ ได้ออกพ่นในครังที่ 2 และครังที่ 3 ตลอดจนการรักษาแล้วพบว่ามีข้อบกพร่องใน
การรักษาอย่างไร มีการติดต่อประสานงานกับทางสาธารณสุขอย่างสม่าเสมอและรวดเร็ว ต่อ
เหตุการณ์
ซึ่งขอชีแจงตามระเบียบดังนีหากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีความต้องการและ
ยืนยันที่จะต้องการพ่นหมอกควันก่อนการเกิดโรค ขอให้ทางสภาฯ ได้เสนอและลงมติเป็น
เอกฉันท์ร่วมกันว่าต้องการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการเกิดโรค ทัง 20 หมู่บ้านแล้วแจ้งให้
ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ จะด าเนิน การพ่ น หมอกควั น เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคทั ง 20
หมู่ บ้ า นแล้ ว หากมี ก รณี ที่ มี ก ารพ่ น หมอกควั น เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคแล้ ว มี ก ารก่ อ เกิ ด โรค
ไข้เลือดออกขึน จึงขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ช่วยพิจารณาเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขในกรณีนีที่อาจเกิดขึนได้
นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ปอ ม.๓

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ รองปลัดอบต.ปอได้ชีแจงเหตุผลของการ
ตังงบประมาณเพื่อระงับและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในตาบลปอ ซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่กาหนด หากทางสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลปอ มี
ความประสงค์ที่จะดาเนินการโดยไม่คานึงถึงความถูกผิด ไม่มีระเบียบมารองรับการปฏิบัติ
ดังกล่าว จะเป็นการสร้างความยุ่งยากลาบากในการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ในภายหลัง
หากมี ปั ญ หาขึ นมาทางสอบถามว่ า ทางสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ จะส ามารถ
รับผิดชอบร่วมกันหรือไม่ จึงขอแสดงความคิดเห็นให้ทางสภาฯได้พิจารณาถึงความถูกต้อง
และมีความเห็นใจกันในเรื่องของการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต :ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออก ในการป้องกันโรคดีกว่าการรักษาโรคนัน
ส.อบต.ม.๑๘
ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ พิจารณาว่า ความเหมาะสม และความถูก
ต้องในการปฏิบัติดังกล่าวผิดระเบียบ ควรกระทาหรือไม่อย่างไร และสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอมีอานาจหน้าที่ตามระเบียบสภาตาบล ฯข้อใด
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง :
ส.อบต.ม.๑๘

ขอขอบคุณที่ได้ชีแจงถึงเหตุผลที่ไม่สามารถพ่นหมอกควันก่อนการเกิดโรคได้ ขอบคุณในที่
ประชุมสภาฯ

นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน :ขอแสดงความคิดเห็นว่าหากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอมีการอนุมัติเพื่อ

ส.อบต.ม.๑๘

พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรค หากมีการดาเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ หากสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบแล้วพบว่าต้องการคืนเงินงบประมาณเป็นการสร้าง
แนวทางการปฏิบัติงานที่ผิดระเบียบ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะ
รับผิดชอบร่วมกันอย่างไรบ้าง เนื่องด้วยวาระของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีวาระ
4 ปี แต่ในส่วนของข้าราชการยังคงต้องปฏิบัติงานอีกนาน

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในกรณีการขอพ่นหมอกควันก่อนการเกิดโรคไข้เลือดออก ขอบคุณที่มีการแสดงความ
รองประธานสภา ฯ
คิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ทังนี ขอให้ทางคณะผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการช่วยชีชัด
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ ในคาตอบได้หรือไม่ว่าจะสามารถดาเนินการได้หรือไม่เพื่อสร้างความเข้าใจให้สมาชิกสภา
และสามารถตอบคาถามของประชาชนต่อไป

๑๙

นายคาปัน แสงงาม :
ส.อบต.ปอ ม.๓

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในการพ่นหมอกควันก่อนเพื่อ ป้องกันการเกิด
โรคไข้เลือดออก ในพืนที่ตาบลปอ ขอให้เป็ นหน้าที่และอยู่ในดุลยพินิจของ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นและข้าราชการที่จะต้องปรึกษาหารือ หาแนวทางและระเบียบที่เป็นไปได้ เพราะใน
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบอยู่แล้วว่าไม่สามารถทาได้ เนื่องจาก
ผิดระเบียบ ไม่จาเป็นต้องขอมติจากสภาแต่อย่างไร ดังนันหากทางคณะผู้บริหารท้องถิ่น
และข้าราชการ ได้พิจารณาแล้วมีแนวทางในการดาเนินการพ่นหมอกควันก่อนเกิดโรค ก็
ควรดาเนินการประสานในการพ่นหมอกควันไปยังหมู่บ้าน ต่อไป

นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ในกรณีการขอพ่นหมอกควันก่อนการเกิดโรคไข้เลือดออก ขอฝากให้กับทางผู้บริหารท้องถิ่น
รองประธานสภา ฯ
และข้าราชการได้หาแนวทาง เพื่อให้สามารถดาเนินการด้วย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ ตาบลปอ
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

ขอฝากให้ทางรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และหัวหน้าสานักปลัด ได้ปรึกษาเพื่อ
รือแนวทางดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุขเวียงแก่น โรงพยาบาลเวียงแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปอ ในพืนที่เพื่อหาทางออกร่วมกัน

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : ในวาระเรื่องอื่นๆนีขอนาเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ
หัวหน้าสานักปลัด
สมัย ที่ 3 ครั งที่ 2 ปี 2560 ในวันที่ 15 สิ งหาคม 2560 จึงขอชีแจงและให้ ความรู้
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น และ การขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึง่ เป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เป็นตัวชีวัดของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ปี 2560
อีกทัง เป็นการประเมินการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอันทาให้หน่วยงานมีการ
บริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึน เพื่อเป็นไปตามแนวทางการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น การของภาครั ฐ IntegrityandTransparency
Ascessment(ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
จึงขอฝากไว้ในที่ประชุมสภาฯเพื่อสร้างจิตสานึกและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
อันจะเป็นการป้องกันผลปรธยชน์ทับซ้อน และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพืนที่
และประเทศชาติต่อไป หากท่านใดมีข้อสงสัยในความหมาย เนือหาสอบถามได้ค่ะ
นายเอกภพ จตุโชคอุดม : ขอสอบถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครังที่ 2)
รองประธานสภา
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ว่ามีขอสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร หากไม่มีการ สอบถาม
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ หรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติมอีก จึงขอสั่งปิดประชุม
ปิดประชุม

๑๖.๒๐ นาฬิกา
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๒๐

-ตรวจถูกต้องแล้ว(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคาปัน แสงงาม)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๓
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิชัย อุสาใจ)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๒
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเกียรติกุล พิชัย )
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๖
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางมริวรรณ์ ถาวงศ์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ม.๕

ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี ในวันประชุมครังถัดไป
ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายเอกภพ จตุโชคอุดม
ตาแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

