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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

สมัยวิสามัญ ที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2561 
วันศุกร์   ที่ 29 มถิุนายน    พ.ศ.๒๕๖1 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลงช่ือเข้าประชุม หมายเหตุ 
๑ นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท รองประธานสภา ฯ นรเศรษฐ์     กมลาสน์กมุท  
2 นายค า            วงศ์ผา ส.อบต.ม.1 ค า             วงศ์ผา  
3 นายค าจันทร์      ธิวงศ์ ส.อบต.ม.1 ค าจันทร์      ธิวงศ์  
4 นายวุฒิชัย        อุสาใจ ส.อบต.ม.๒ วุฒิชัย        อุสาใจ  
5 นายวิชัย            แสงงาม ส.อบต.ม.๒ วิชัย       แสงงาม  
6 นายค าปัน  แสงงาม ส.อบต.ม.๓ ค าปัน       แสงงาม  
7 นายสิทธิพงษ์  แซ่ฟุ้ง ส.อบต.ม.๔ สิทธิพงษ ์     แซ่ฟุ้ง  
8 นายอภิรักษ์   แซ่ฟุ้ง ส.อบต.ม.4 อภิรักษ์        แซ่ฟุ้ง  
9 นางมริวรรณ์      ถาวงศ ์ ส.อบต.ม.๕ มริวรรณ์      ถาวงศ ์  

10 นายเกียรติกุล พิชัย ส.อบต.ม.๖ เกียรติกุล     พิชัย  
11 นางหมาย แสงงาม  ส.อบต.ม.6 หมาย       แสงงาม   
12 นายสมชาย       วงศ์นภาไพศาล ส.อบต.ม.7 สมชาย       วงศ์นภาไพศาล  
13 นายพงษ์ศักดิ์      ธนาวุฒิชัย ส.อบต.ม.๘ พงษ์ศักดิ์      ธนาวุฒิชัย  
14 นายยุทธนา       ยอดมณีบรรพต ส.อบต.ม.๑๑ ยุทธนา       ยอดมณีบรรพต  
15 นายมนตรี ยอดมณีบรรพต ส.อบต.ม.๑๒ มนตรี      ยอดมณีบรรพต  
16 นายยุทธภูม ิ เกษตรโสภาพันธ์ ส.อบต.ม.๑๒ ยุทธภูม ิ      เกษตรโสภาพันธ์  
17 นายชาย           แซ่ซ้ง ส.อบต.ม.๑3 ชาย           แซ่ซ้ง  
18 นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ ส.อบต.ม.๑๔ อภิสิทธิ์      รายเรียงศรีอรัญ  
20 นางสาวมนัญชญา   ผาบรรพตกุล ส.อบต.ม.๑๔ มนัญชญา    ผาบรรพตกุล  
21 นายสุพจน์         เล่าพงศ์สวัสดิ์ ส.อบต.ม.๑๖ สุพจน์         เล่าพงศ์สวัสดิ์  
22 นายปราโมทย ์  ขวัญชัยประทาน ส.อบต.ม.๑๖ ปราโมทย์     ขวัญชัยประทาน  
23 นายชัยสิทธิ์        เจนพบชีวัน ส.อบต.ม.๑7 ชัยสิทธิ์        เจนพบชีวัน  
24 นายพจน์ปรีชา     แซ่ย่าง ส.อบต.ม.๑๘ พจน์ปรีชา     แซ่ย่าง  
25 นายธิติพงศ์         กวินดารกา ส.อบต.ม.๑๘ ธิติพงศ์         กวินดารกา  
26 นายสิริเชษฐ์  รัตนแสงมณี ส.อบต.ม.๑๙ สิริเชษฐ์        รัตนแสงมณี  
27 นายสมชาติ  คงแก้ว ส.อบต.ม.๒๐ สมชาติ        คงแก้ว  
28 นายเลาจัว         แซ่ว้า ส.อบต.ม.๒๐ เลาจัว          แซ่ว้า  
   



๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายเอกภพ       จตุโชคอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 9 ลากิจ  
2. นายชิงชัย         ยอดมณีบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 9 ลากิจ  
3. นายกิตติ           ครรลองหรรษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 13 ลากิจ  
4. นายชาญชัย       ย่างวรกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 15 ขาด  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลงช่ือเข้าประชุม หมายเหตุ 
๑ นายแสน              ลือชา นายก อบต.ปอ แสน             ลือชา  
2 นายสมจิต            สิริพุทธาสกุล รองนายก อบต.ปอ สมจิต           สิริพุทธาสกุล  
3 นายศัตราวุธ         นภาวงศ์สกุล เลขานายก อบต.ปอ ศัตราวุธ         นภาวงศ์สกุล  
4 นายประเวศ          ปงรังษี ปลัดอบต.ปอ ประเวศ         ปงรังษี  
5 นางสาวกรรณิการ์   ชัยวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด กรรณิการ์      ชัยวงศ์  
6 นางวิลาวัลย์          โนระ หัวหน้าฝ่ายการเงิน วิลาวัลย์         โนระ  
7 นางมนธิชา           ลือชา นักจัดการงานทั่วไป มนธิชา          ลือชา  
8 นายองครักษ์         ณ  อุบล รองผอ.ร.ร.บรรพตวิทยา องครักษ์         ณ อุบล  
9 นายชัยวัฒน์         ลือเดช นายช่างชลประทานอาวุโส ชัยวัฒน์         ลือเดช  

10 นายวราวุธ           อุสาใจ ผู้ใหญ่บ้านดอน วราวุธ           อุสาใจ  
11 นางกอยเสี่ยว       ใจมีสุขพงศ์พันธ์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยปอ กอยเสี่ยว    ใจมีสุขพงศ์พันธ์  
12 นายศราวุธ          ทองใบ นายช่างโยธา ศราวุธ          ทองใบ  

     
 
สรุป 
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓2 คน 
-ผู้มาประชุม        28   คน ผู้ลาประชุม      3   คน   ผู้ขาดประชุม       1   คน    
-ผู้เข้าร่วมประชุม    12   คน  รวมทั้งสิ้น       40  คน 
 
เริ่มประชุมเวลา   : ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา  นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรียกให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เข้าประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมแล้ว 

    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้ 
 พระเพ่ือความเป็นสิริมงคล  

 
 
 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจ าปี ๒๕61  ในวันที่ 29 มิถุนายน 
รองประธานสภาฯ 2561  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ นายประเวศ  ปงรังษี ด าเนินการนับองค์ประชุมแล้ว 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ ดังนี้  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีทั้งหมด ๓2  คน มาประชุม 28 คน           

ผู้ลาประชุม  3  คน  ขาดประชุม 1   คน องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์
ประชุม จึงขอน าเข้าสู่วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

 
        ๑.๒ เรื่องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ 
นายแสน   ลือชา    : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก.อบต.ปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ในวาระเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบมีดังนี้ 

 1.ขอแจ้งก าหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561  
 2.จังหวัดเชียงราย ไดเ้ป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ โดยใช้ชื่อ “ เชียงราย 

 เกมส์” กีฬาเชียงรายเกมส์ ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 –28 พฤศจิกายน 2561  โดยจังหวัด 
 เชียงรายจะมีการจัดท าเสื้อยืดเชียงรายเกมส์ จ าหน่ายในราคาย่อมเยา เพ่ือเป็นงบประมาณ 
 สมทบทุนการจัดงานกีฬาเชียงรายเกมส์ดังกล่าว โดยในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 มีการ 
 ก าหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอ าเภอเวียงแก่น และจะมีการปรึกษาหารือกันใน 
 หลายๆเรื่องรวมทั้งงานกีฬาเชียงรายเกมส์และงานเทศกาลส้มโอและของดีอ าเภอเวียงแก่น 

 
นายศัตราวุธ  นภาวงค์สกุล   : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขอแจ้งเกีย่วกับกิจกรรมเพื่อรับทราบดังนี้  
เลขานุการนายก.อบต.ปอ 1.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ โดยจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพ และใช้ชื่อว่าเชียงราย 
 เกมส์ จัดขึ้นในวันที่ 18 –28 พฤศจิกายน 2561  โดยมีรูปแบบการจัดงานมีการแห่ขบวน 
 ของแต่ละอ าเภอ จ านวน 18 อ าเภอ เพ่ือประกวดชิงรางวัล โดยมีศิลปินในจังหวัดเชียงราย 
 มาร่วมประชุมมีการเสนอการตกแต่งด้วยรูปสัตว์ในต านาน แมง 4 หู5 ตาและมีการจัดท าเสื้อ 
 เชียงรายเกมส์ จ าหน่ายให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนในจังหวัดเชียงรายเพ่ือสมทบ 
 ทุนการจัดงานกีฬาดังกล่าว โดยมีการจัดท าเสื้อเชียงรายเกมส์และจ าหน่ายในงานนิทรรศการ 
 ส้มโอของดีอ าเภอเวียงแก่น ประจ าปี พ.ศ.2561  
 2.กิจกรรมงานเทศกาลงานส้มโอและของดีอ าเภอเวียงแก่น ประจ าปี พ.ศ.2561  มีการ

ก าหนดการจัดงานในวันที่ 29 สิงหาคม – 4  กันยายน 2561 โดยก าหนดวันที่ 2 กันยายน 
2561 เป็นวันเปิดงานเทศกาลงานส้มโอและของดีอ าเภอเวียงแก่น ประจ าปี พ.ศ.2561  
และเชิญผู้ว่าราชการจังวัดเชียงรายมาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีกิจกรรมขบวนแห่ของ
ประชาชน มวลชนในอ าเภอเวียงแก่น มีการประกวดธิดาส้มโอตลอดจนประกวดนักร้องไทย
ลูกทุ่งประเภทท้องถิ่น เป็นต้นโดยจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งและน าข้อมูลรายละเอียด
มาแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ทราบอีกครั้ง 

 
น.ส.กรรณิการ์   ชัยวงศ์ : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
หัวหน้าส านักปลัด  ต าบลปอ ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561  มีผลบังคับใช้วันที่ 
  31 พฤษภาคม 2561  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จัดส่งรูปเล่มข้อบัญญัติองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 ให้กับ 



๔ 

 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ จะ 
มีการประชุมซักซ้อมให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วน าไปสู่การซักซ้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ใน
การขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตลอดจนค่าธรรมเนียม แนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน  จึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ซึ่ ง
เป็นตัวแทนของหมู่บ้านได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่องการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561  ให้เข้าใจ เพ่ือที่ทุกท่านจะสามารถชี้แจง
และตอบค าถามของประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจง จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
รองประธานสภาฯ ได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ    อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 เพ่ือให้ที่จะสามารถน าความรู้ความเข้าใจชี้แนะแนวทางให้กับ 
         ประชาชน 

 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 2(ครั้งท่ี 1) ประจ าปี  ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 9    

พฤษภาคม   2561  และรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที ่2(ครั้งที่ 2) ประจ าปี  ๒๕๖1 
เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม   2561   

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: แจ้งได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมที่ผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
รองประธานสภาปฎิบัติ  ประชุมแล้วให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
หน้าที่แทนประธานฯ     แล้ว จึงขอสอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือขอแก้ไขหรือไม ่หากไม่มีผมจะขอให้ที ่
  ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 9    

พฤษภาคม   2561   โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ  : รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 2(ครั้งที่ 1) ประจ าปี  ๒๕๖1 เมื่อวันที่  9 

พฤษภาคม  2561  ด้วยมติเอกฉันท์   จ านวน  27 เสียง 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอทุกท่าน ไดต้รวจรายงานการประชุมสภาฯ 
รองประธานสภาปฎิบัติ  สมัยสามัญ ที่ 2(ครั้งที่ 2) ประจ าปี  ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2561 แล้วจึงขอ  
หน้าที่แทนประธานฯ     สอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือขอแก้ไขหรือไม ่หากไม่มีผมจะขอให้ที่ประชุมรับรอง 
  รายงานการประชุมสมัยสามัญที่2 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี๒๕๖1เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ  : รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 2(ครั้งที่ 2) ประจ าปี  ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม  2561  ด้วยมติเอกฉันท์  จ านวน  27 เสียง 
 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓: กระทู้ถาม 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท :  ๑.กระทู้ถามท่ัวไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความ 
รองประธานสภาปฏิบัติ เป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒ ) มีสมาชิกสภา 
หน้าที่แทนประธานฯ            องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลปอ ตอบกระทู้ 
 -ไม่มี 
 ๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ 
 ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบ 
 ชี้แจงหรือด าเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓) 

 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔: เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
มตทิี่ประชุม   : -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕: เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
  5.1 ญัตติขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็น 
                                     สถาบันการศึกษาบนพ้ืนที่สูงของโรงเรียนบรรพตวิทยา หมู่ 14 ต าบลปอ 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในญัตติขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็น 
รองประธานสภาปฏิบัติ        สถาบันการศึกษาบนพ้ืนที่สูงของโรงเรียนบรรพตวิทยา หมู่ 14 ต าบลปอ ขอเชิญนายก 
หน้าที่แทนประธานฯ           องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจง 
  
นายแสน   ลือชา      :  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับหนังสือจากผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา   
นายก อบต.ปอ  เพ่ือขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นสถาบัน 
     การศึกษาบนพ้ืนที่สูง ของโรงเรียนบรรพตวิทยา หมู่ 14จึงขอให้ทางโรงเรียนบรรพตวิทยา 
  ชี้แจง 
 
นายองครักษ์ ณ  อุบล :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ผมนายองครักษ์ ณ  อุบล ต าแหน่งรอง 
รองผู้อ านวยการฯ ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.จะด าเนินการจัดตั้งศูนย์ไอที 
ให้กับโรงเรียนบรรพตวิทยา โดย กสทช.ก าหนดให้โรงเรียนบรรพตวิทยาจัดส่งเอกสาร
หลักฐานการจัดตั้งโรงเรียนให้ กสทช. เพ่ือประกอบการพิจารณา  และตามที่ได้รับทราบมาแต่
เดิมโรงเรียนบรรพตวิทยา ได้ก่อสร้างข้ึนในเขตพ้ืนที่ทหาร ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
ไดค้้นหาเอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตก่อสร้างในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งไม่พบเอกสาร
แต่อย่างใด โรงเรียนบรรพตวิทยาจึงได้ยื่นเรื่องเพ่ือขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย โดยส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งให้โรงเรียนบรรพตวิทยา ส่งเรื่อง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของโรงเรียนบรรพตวิทยา เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของ



๖ 

 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จึงขอน าเรียนชี้แจงให้กับสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ ไดร้ับทราบและพิจารณาต่อไป  

 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในญัตติขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็น 
รองประธานสภาปฏิบัติ        สถาบันการศึกษาบนพ้ืนที่สูงของโรงเรียนบรรพตวิทยา หมู่ 14 ต าบลปอ ขอเชิญปลัด 
หน้าที่แทนประธานฯ           องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจงอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น 
 
นายประเวศ  ปงรังษี   :   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
ปลัด อบต.ปอ   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับหนังสือจากโรงเรียนบรรพตวิทยา เพ่ือขอให้

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นสถาบันการศึกษาบนพ้ืนที่สูงของโรงเรียนบรรพตวิทยา หมู่ 14 

  เนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช.จะด าเนินการจัดตั้งศูนย์ไอที ให้กับโรงเรียนบรรพตวิทยา โดยทาง
โรงเรียนจะต้องจัดส่งเอกสารสิทธิ์ ในที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยู่ ไปให้ กสทช.พิจารณา ทั้งนี้
สอบถามกับผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตวิทยาแล้ว ได้รับทราบว่าโรงเรียนบรรพตวิทยา ได้
จัดตั้งเป็นสถานศึกษา เดิมอยู่ในเขตพ้ืนที่ของทหาร(กองบัญชาการกองทัพไทย ) ที่ได้รับมอบ
พ้ืนที่จากกรมป่าไม้ ซึ่งค้นหาเอกสารหลักฐานแล้วไม่ปรากฎว่าโรงเรียนได้รับอนุญาตเข้าใช้
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากรมป่าไม้แต่อย่างใด ประกอบกับจากการตรวจสอบ
ข้อมูลของโรงเรียนในเขตต าบลปอ พบว่ามีโรงเรียนบ้านทรายทอง ,โรงเรียนบ้านห้วยหาน, 
โรงเรียนบ้านห้วยคุ  มีเอกสารหลักฐานที่ดินจัดตั้งโรงเรียนเป็นประกาศของกรมป่าไม้ ก าหนด
พ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในป่าสงวนแห่งชาติ ตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  โดยโรงเรียนบรรพตวิทยาได้มีหนังสือสอบถาม
ไปยังกองบัญชาการกองทัพไทย  โดยกองบัญชาการกองทัพไทย    ได้แจ้งให้โรงเรียนได้รับ
ทราบว่าปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทย ได้โอนส่งมอบพ้ืนที่บ้านผาตั้ง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง
โรงเรียนบรรพตวิทยา คืนให้กับกรมป่าไม้แล้ว และโรงเรียนได้ยื่นเรื่องเพ่ือขอใช้ประโยชน์
ภายในป่าสงวนแห่งชาติ ต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย   
โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งให้โรงเรียนประสาน
มายังองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือเสนอเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของโรงเรียน
บรรพตวิทยา  โดยในเอกสารที่ยื่นมา โรงเรียนบรรพตวิทยา มีพ้ืนที่จัดตั้งอยู่ 2 ฝั่ง คือฝั่งด้าน
ประถมศึกษา มีพ้ืนที่ 143 ไร่ 99.24 ตารางวา และฝั่งมัธยมศึกษา มีพ้ืนที่ 19 ไร่ 82.35 
ตารางวา ตามเอกสารที่โรงเรียนบรรพตวิทยา ได้เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

    ในการนี้จะขอชี้แจงตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๓/๑ ในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมี
ความประสงค์จะใช้พ้ืนที่บางแห่ง ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทาง
ราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และในบริเวณดังกล่าว มิให้น ามาตรา ๑๔ 



๗ 

 

และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จ าเป็นต้อง
กระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น 

    การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขต
ทับที่ดินซึ่งบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่
เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์นั้นสิ้นสุดลง เมื่อพ้นก าหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ 

    การใช้พ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าประโยชนหรืออยูอาศัยภายใน
เขตป่าสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 หมวด 1 การขออนุญาต 

  ข้อ 5 บุคคลใดมีความจ าเป็นและประสงค์จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติให้ยื่นค าขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่า
ไมก้ าหนด ตามแบบ ป.ส.20 (ส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) หรือแบบ ป.ส.21 
(ส าหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทั่วไป) แล้วแต่กรณีท้ายระเบียบนี้พร้อมด้วย
หลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและให้จัดท าค าชี้แจง เกี่ยวกับเหตุผลและ
ความจ าเป็นที่ต้องขออนุญาตประกอบค าขอด้วย 

  ข้อ 8 พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตไดต้้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
   (1) ไมเ่ป็นพื้นที่ปา่ซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม ้

   (2) ไมข่ัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ า มาตรการการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที ่ 
   ป่าชายเลนและมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวน

แห่งชาติตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้แล้ว หรือผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการที่คณะรัฐมนตรีไดก้ าหนดไว้  

   (3) ไมเ่ป็นบริเวณท่ีมีทิวทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว้  
   (4) ไมเ่ป็นบริเวณท่ีควรรักษาไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  
   (5) ไมม่ีปญัหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงและต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
        สภาต าบลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลท้องที่ท่ีป่านั้นตั้งอยู ่ 
   (6) ต้องมีไมข้นาดความโตวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต่ 50 –100  
    เซนติเมตรขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไมเ่กินไร่ละ 8 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน 100 
    เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไมเ่กินไร่ละ 2 ต้น  
   (7) ต้องมีลักษณะขนาด อาณาเขต และเนื้อที่ เหมาะสมกับกิจการตามวัตถปุระสงคท์ี่ขอ 
        และแผนการใช้พ้ืนที่ตามโครงการประกอบค าขอ  
   (8) ไมข่ัดกับหลักในการพิจารณาอนุญาตในกรณีต่างๆตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 3 ของ 
        ระเบียบ 
  จึงขอน าเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป  
 
 
 
 
 



๘ 

 

นายสุพจน์  เล่าพงษ์สวัสดิ์   :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
ส.อบต.ม.16   กระผมเคยเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนบรรพตวิทยา ในสมัยก่อนมีพ้ืนที่เพียง 10-12 ไร่ 

แต่ตามที่ได้ชี้แจงจ านวนพ้ืนที่ที่มากขึ้นนั้นคาดว่าเป็นการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนบรรพตวิทยา ในอนาคตจึงมีการเพ่ิมพ้ืนที่รอบข้าง 
มากขึ้น จึงมีพ้ืนที่ดังกล่าว จ านวน 19 ไร่  

 
นายแสน   ลือชา      :  ตามท่ีชี้แจงมาพบว่าพ้ืนที่ตลิ่งรอบข้างโรงเรียนบรรพตวิทยานั้น เป็นพื้นที่เชื่อมกับริมถนนทาง    
นายก อบต.ปอ  หลวง ซึ่งไม่สามารถน ามารวมเป็นพื้นที่ของโรงเรียนได้  ในอนาคตหากมีการขยับขยายถนน 
  ของทางหลวง อาจมีปัญหาการรุกล้ าพื้นที่กัน ดังนั้นจึงขอให้ทางโรงเรียนบรรพตวิทยาได้ชี้แจง 

จ านวนพ้ืนที่จริงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และที่โรงเรียนแจ้งมาว่ามีพ้ืนที่ในฝั่ง
มัธยม จ านวน 19 ไร่ 82.35 ตารางวาและฝั่งประถมศึกษา มีพ้ืนที่ 143 ไร่ 99.24 ตาราง
วา นั้นไม่น่าจะถึง เกรงว่าจะมีปัญหากับที่ดินของประชาชน จึงอยากให้โรงเรียนได้ทบทวนให้
ดีด้วย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในภายหลังได้ 
 

น.ส.มนัชญา ผาบรรพตกุล : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.14   จากที่ตัวแทนจากโรงเรียนบรรพตวิทยา  ได้ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอเพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็น
สถาบันการศึกษาบนพ้ืนที่สูงของโรงเรียนบรรพตวิทยา หมู่ 14 นั้น ยังไม่ผ่านการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านผาตั้ง   จึงต้องมีการประชุมประชาคมเพ่ือปรึกษาหารือกับทางหมู่บ้านผาตั้ง
ก่อนพร้อมทั้งด าเนินการรังวัดพ้ืนที่ของโรงเรียนบรรพตวิทยา ตามที่มีอยู่จริงอีกครั้งหนึ่งเพ่ือ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหมู่บ้านกับโรงเรียนบรรพตวิทยา   

 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    ตามท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  หมู่ 14 ได้ชี้แจงว่าทางโรงเรียนบรรพต 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   วิทยาและทางหมู่บ้านผาตั้ง หมู่ 14 ไม่ได้มีการหารือร่วมกัน แล้วทางโรงเรียนบรรพตวิทยา 

ได้ยื่นเรื่องมายังสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นสถาบันการศึกษาบนพ้ืนที่สูงของโรงเรียนบรรพต
วิทยา หมู่ 14   หากทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาเห็นชอบไปแล้วอาจ
ก่อเกิดปัญหาในภายหลัง จึงขอเลื่อนการพิจารณาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ในครั้งถัดไป และขอแนะน าให้โรงเรียนบรรพตวิทยา ได้ศึกษาแนวทางการ
ด าเนินการขอหนังสืออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยคุ และขอแนะแนวทางให้
ทางโรงเรียนบรรพตวิทยาด าเนินการจัดท าหนังสือไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ให้ด าเนินการยื่นขอหนังสือการอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนบรรพตดังกล่าวต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับกระทรวงต่อไป  

 
นายแสน   ลือชา      : ขอให้โรงเรียนบรรพตวิทยา ด าเนินการส ารวจข้อมูลพื้นที่ของโรงเรียนบรรพตวิทยาว่ามีพ้ืนที ่
นายก อบต.ปอ  ตามจริง พร้อมทั้งด าเนินการประชุมประชาคมผ่านหมู่บ้านผาตั้ง หมู่ 14  พร้อมลายมือชื่อ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ยื่นมายังสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ อีกครั้งหนึ่ง 
 
 



๙ 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในญัตติขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นสถาบัน 
รองประธานสภาปฏิบัติ       การศึกษาบนพื้นที่สูงของโรงเรียนบรรพตวิทยา หมู่ 14 ต าบลปอ จึงเลื่อนการพิจารณาใน 
หน้าที่แทนประธานฯ          การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในคราวถัดไป  
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ  :   รับทราบ 
 
  ๕.2 ญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายละเอียดแนบท้าย)  
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ข้อ 5.2 ญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รองประธานสภาฯปฏิบัติ  ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
หน้าที่แทนประธานสภาฯ    ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบและพิจารณา 
  ต่อไป 
  
นายแสน ลือชา     : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น 

จังหวัดเชียงราย  เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ ส าหรับรายละเอียดขอมอบให้หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจง    

 
น.ส.กรรณิการ์   ชัยวงศ์   :   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ.2561 ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เสนอต่อสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลปอ ในการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ปีประจ าปีพ.ศ.2561วันที่ 29 มิถุนายน 
 2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2543ข้อ 27 การโอนงบประมาณ 
 รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
 หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภท

รายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน   โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 17,000 บาท   
 2.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน   โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 28,000 บาท   
 3.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการจัดหาเก้าอ้ีส าหรับนั่งประชุม( ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ)  จ านวน 10 ตัว  งบประมาณ 24,000 บาท   



๑๐ 

 

4.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน   โครงการจัดหาเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จ านวน 1เครื่อง  
งบประมาณ 14,000 บาท   
5.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน   โครงการจัดหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า-
ออกปฏิบัติงาน  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 9,700 บาท   
6.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์  ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 22,000 บาท   
7.แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์    ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อ่ืน     โครงการห้องน้ าสุขาเคลื่อนที่แบบส าเร็จรูป    
จ านวน 4 ห้อง งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท โอนเพ่ิม 30,000 บาท  รวมเป็น
งบประมาณ 130,000 บาท  
8.แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   โครงการขุดลอกล าห้วยผาตั้ง 
หมู่ 2   งบประมาณ  19,000 บาท   

    รวมรายการทั้งหมด  8  รายการ รวม 163,700 บาท 
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
รองประธานสภาฯปฏิบัติ  2561 ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ ขอจ าแนกดังนี้  
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ 1. รายการที่ 1 – 6และ8  เป็นรายการโอนตั้งใหม่ เพราะไม่มีในข้อบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
 2.รายการที่ 7  เป็นรายการที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่งบประมาณไม่ 
    เพียงพอและเป็นการโอนเพิ่ม 
 
นายแสน ลือชา     : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ ขอชี้แจงรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรายการที่ 7  
 โครงการห้องน้ าสุขาเคลื่อนที่แบบส าเร็จรูป    จ านวน 4 ห้อง ได้ผ่านความเห็นชอบของสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ให้ด าเนินการจัดหาห้องน้ าสุขาเคลื่อนที่แบบส าเร็จรูป  
งบประมาณ 100,000 บาท แต่เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ   จึงขอโอน
งบประมาณเพ่ิมเติม 30,000 บาทเพ่ือจัดหาห้องน้ าสุขาเคลื่อนที่แบบส าเร็จรูป ติดตั้งใน
แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ดาว หมู่ 11  ขอมอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจงเพ่ิมเติม 

 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    ตามรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561ในรายการที่ 7 สืบเนื่อง 
ปลัด อบต.ปอ    มาจากโครงการห้องน้ าสุขาเคลื่อนที่แบบส าเร็จรูปจ านวน4 ชุด งบประมาณ 100,000บาท 

โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ กองคลัง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แล้วพบว่ามีผู้จ าหน่ายห้องน้ าสุขา
เคลื่อนที่แบบส าเร็จรูป หลายรายและได้ติดต่อประสานงานไปโดยผู้จ าหน่ายในจังหวัดสระบุรี 



๑๑ 

 

นั้นไม่มีการบริการน าส่งถึงที่ และในรายของผู้จ าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องมีการจ่าย
มัดจ าของสินค้า ซึ่งตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มิสามารถด าเนินการจ่ายมัดจ าได้ จึงเป็น
ปัญหาของการจัดซื้อจัดจ้าง ส าหรับผู้จ าหน่ายที่สามารถน าสินค้ามาส่งได้ มีราคาอยู่ที่ 
130,000 บาท  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างห้องน้ าเคลื่อนที่ส าเร็จรูป
เป็นไปด้วยดี จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยห้องน้ าเคลื่อนที่
ส าเร็จรูปที่จะจัดซื้อนั้นเป็นห้องน้ าแบบส าเร็จรูป สามารถน ามาติดตั้งเพ่ือใช้งานได้ทันทีโดยไม่
ต้องมีการก่อสร้างในพ้ืนที่แต่อย่างใด หากในอนาคตมีการพิจารณาการถอนสิ่งปลูกสร้างใน
พ้ืนที่ สามารถด าเนินการเคลื่อนย้ายได้ 

   และขอชี้แจงของค าว่างานก่อสร้างดังนี้  งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร 
งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อ
ถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่ออาคาร  สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูก
สร้างดังกล่าว   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ได้ก าหนดให้การก่อสร้างจะต้องมีวิศวกร เป็นผู้ออกแบบโครงการ แล้วช่างโยธา จะเป็น
ผู้ด าเนินการถอดแบบออกมาด าเนินโครงการต่อไป  ดังนั้นในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562  จะต้องมีการแสดงแบบแปลนมาแนบโครงการ
ประกอบการพิจารณา นั่นหมายความว่าเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ด าเนินการ
ส ารวจโครงการแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะได้ท าหนังสือขอความร่วมมือจาก
ส านักงานโยธาธิการจังหวัดเชียงราย  หากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับการแจ้งปฏิเสธ
จากส านักงานโยธาธิการจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ต้องจ้างวิศวกรเอกชน  

  ไดอ้อกแบบโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายคิดเป็น 4.5 % ของงบประมาณของแต่ละโครงการให้กับ
วิศวกรผู้ออกแบบ โดยขั้นตอนการก่อสร้างจะต้องมีวิศวกร มาควบคุมการก่อสร้างด้วย โดย
จังหวัดเชียงรายมีวิศวกรที่สามารถออกแบบและเช็นรับรองงานโครงการ ได้ เพียง 5 คน
เท่านั้น หากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ให้ช่างโยธา ด าเนินการออกแบบ จะต้องมีวิศวกร 
ตรวจสอบพร้อมเซ็นรับรองแบบด้วย หากโครงการที่ออกแบบไม่ได้การรับรองจากวิศวกร 
จะต้องด าเนินการออกแบบใหม่ เพ่ือน าเสนอให้วิศวกรรับรองต่อไป  ซึ่งในการชี้แจงดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่ามีความยุ่งยาก เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีโครงการที่จะต้องมีการ
พัฒนาท้องถิ่นจ านวนมาก หากมีการแก้ไขบ่อยครั้ง การพัฒนาท้องถิ่นจะมีความล่าช้า และ
เสียงบประมาณค่าจ้างอออกแบบจ านวนมาก   

 
น.ส.กรรณิการ์   ชัยวงศ์   :   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
 2560 เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้มีการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบ 
 ประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในการด าเนินโครงการให้กับหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลปอ 
 จ านวน 20 หมู่บ้าน รวมเป็น 20 โครงการ  จะต้องด าเนินการให้วิศกรออกแบบโครงการแต่ 
 ละโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการออกแบบ คิดเป็น 4.5 % ของจ านวนงบประมาณของ 
 โครงการ  ขอยกตัวอย่างเช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมู่บ้านปางปอ หมู่ 1 มโีครงการ 
 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน  มีการจ้างวิศวกรออกแบบแล้วช าระค่าใช้จ่ายไป 
 แล้วนั้น ต่อมามีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงแบบอีก  จะต้องด าเนินการจ้างวิศวกรให้ 
 ด าเนินการออกแบบใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายอีกมากมายและการด าเนินการโครงการเป็นไปอย่าง 



๑๒ 

 

 ล่าช้า เนื่องด้วยภายในจังหวัดเชียงราย ไม่ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียว อีก 
 ทั้งในการด าเนินการก่อสร้าง ผู้รับงานก่อสร้างจะต้องมีวิศวกรมา ควบคุมการก่อสร้าง หากไม่

ผู้ควบคุมงานที่มีความรู้เฉพาะด้านตามที่ก าหนด จะถือว่าผิดระเบียบ โดยในกรณีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีช่างโยธา ที่มีความรู้ความสามารถในด้านดังกล่าว มีวุฒิ
การศึกษาในวิชาชีพช่าง ตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส ขึ้นไป  
    ดังนั้นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จะต้องมีวิศกรในระบบภาคี มาออกแบบควบคุม
การก่อสร้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติได้ ทั้งนี้ในระบบภาคีมีการบังคับใช้ทั่วประเทศ  
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
รองประธานสภาฯปฏิบัติ พ.ศ.2560 จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
 พระราชบัญญัติดังกล่าว  
 
นายแสน ลือชา     : เรียนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในการด าเนินการโครงการที่ผ่านมา มีปัญหาเกี่ยวกับ
นายก อบต.ปอ การขอเปลี่ยนแปลงโครงการบ่อยมาก จึงท าให้เสียเวลาในการออกแบบประมาณใหม่ และก่อ 
 เกิดความล่าช้าในการด าเนินโครงการ  จึงได้มีการหารือกับกองช่าง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2562 มีการบริหารจัดการโครงการของหมู่บ้าน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากโครงการ 
 ของแต่ละหมู่บ้านมีข้อบกพร่องเล็กน้อยจะให้ไปด าเนินการบริหารจัดการเอง  อีกทั้งหากทาง 
 หมู่บ้านไม่มีการบริหารจัดการโดยให้ตัวแทนชุมชนไปดูแลและควบคุมการก่อสร้างโครงการดัง 
 กล่าวให้เป็นไปตามสัญญาการก่อสร้าง มีมาตรฐาน หากคณะกรรรมการตรวจรับการจ้าง  
 ได้เข้าตรวจโครงการก่อสร้างแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามสัญญาจ้าง จะให้มีการ 
 พิจารณาตามมติของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างต่อไป  

 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อญัตติ 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่หากไม่มผีมจะได้ให้สภาองค์การบริหาร 
หน้าที่แทนประธานฯ ส่วนต าบลปอได้ลงมต ิขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตรวจนับองค์ประชุม  
 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะอนุมัติในญัตติขออนุมัติโอน 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามท่ีนายกองค์การ 
หน้าที่แทนประธานฯ บริหารส่วนต าบลปอเสนอหรือไม่ โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ  :   อนุมัติ  27 เสียง 
 
 
 
 



๑๓ 

 

       5.3 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
        หรือเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยน 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ แปลงครั้งที่ 4  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจง 
หน้าที่แทนประธานฯ  
 
นายแสน    ลือชา :    ในญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564)เพ่ิมเติมหรือ 
นายก อบต.ปอ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4  ขอมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง 
 
น.ส.กรรณิการ์   ชัยวงศ์   :   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด         ขออนุญาตชี้แจงในญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564) ไปแล้วและพร้อมจะด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไปจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ได้รับทราบปัญหาและตามต้องการของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมซึ่งมิได้บรรจุอยู่
ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) จึงได้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 4 โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และข้อ 22 ( เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2561-2564 ) เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4   โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อญัตติ 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่  หากไม่มีผมจะได้ให้สภาองค์การ 
หน้าที่แทนประธานฯ บริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมต ิขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตรวจนับ 
 องค์ประชุม  

 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะอนุมัติในญัตติขอความเห็นชอบ 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4  ตามท่ี 
หน้าที่แทนประธานฯ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอเสนอหรือไม่ โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ  :   อนุมัติ  27 เสียง 
 



๑๔ 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมตอินุมัตเิห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4  แล้ว และในขณะนี้เวลา  
หน้าที่แทนประธานฯ 12.00 นาฬิกา ขอพักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และขอนัดประชุมในภาค 
 บ่าย เวลา 13.30 นาฬิกา  
 
เวลา12.00-13.30นาฬิกา : พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
เวลา13.30นาฬิกา  :  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุมและ 
 เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ด าเนินการประชุมต่อในภาคบ่าย 
 

 5.4 ญัตติส านักงานชลประทานที่ 2 ขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 
       ฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ า บ้านดอน หมู่ 3 ต าบลปอ(ชลประทานจังหวัดเชียงราย ) 
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท :  5.4 ญัตติส านักงานชลประทานที่ 2 ขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ า บ้านดอน หมู่ 3 ต าบลปอ(ชลประทานจังหวัดเชียงราย  
หน้าที่แทนประธานฯ  ขอเรียนเชิญนายชัยวัฒน์  ลือเดช นายช่างชลประทานอาวุโสจังหวัดเชียงราย 
   
นายชัยวัฒน์  ลือเดช:  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายช่างชลประทานอาวุโส เนื่องด้วยชลประทานจังหวัดเชียงราย ได้ส ารวจแผนด าเนินการโครงการในปี พ.ศ.2561 แล้ว  
  พบว่าในพ้ืนที่ต าบลปอ มีโครงการก่อสร้างฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ า บ้านดอน หมู่ 3 
  ต าบลปอ ที่จะต้องด าเนินการ จึงมีการวางแผนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่บ้านดอน 
  หมู่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยโครงการก่อสร้างฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ า  
  บ้านดอน หมู่ 3 มีขนาดความยาว 18 เมตร  ขนาดความสูง 2 เมตร ระบบส่งน้ า มีความยาว  
  1,500 เมตร ที่สามารถส่งน้ าไปยังพื้นท่ีการเกษตรครอบคลุมไปถึงหมู่บ้านปอกลาง หมู่ 5 
  ต าบลปอและ หมู่บ้านโล๊ะ ต าบลท่าข้าม ดังนั้นทางชลประทานจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท า 
  หนังสือเพ่ือขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ า 
  บ้านดอน หมู่ 3 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ โดยชลประทานเชียงรายจะ 
  เข้ามาด าเนินการตามแผนพัฒนา ในปี พ.ศ.2561 
 
นายแสน ลือชา     : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการก่อสร้างฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ า บ้านดอน หมู่ 

3 ต าบลปอ ได้สืบเนื่องจากการถวายฎีกาในปี 2547 และได้ติดตามเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
โดยโครงการก่อสร้างฝายห้วยปอ พร้อมระบบส่งน้ าบ้านดอน  หมู่ 3 เป็นโครงการเชื่อมต่อ
ระหว่างต าบลปอและต าบลท่าข้าม โดยครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านดอน หมู่ 3,
หมู่บ้านปอกลาง หมู่ 5 และหมู่บ้านโล๊ะ ต าบลท่าข้ามนี้ โดยมีการจัดเตรียมการซื้อสถานที่ได้
รองรับการก่อสร้างไว้แล้ว 

  
 



๑๕ 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อญัตติ 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ดังกล่าว มีสมาชิกท่านใด ประสงค์ท่ีจะอภิปรายหรือไม่  หากไม่มีผมจะได้ให้สภาองค์การ 
หน้าที่แทนประธานฯ บริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมต ิขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตรวจนับ 
 องค์ประชุม  
 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบในญัตติส านักงาน 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ชลประทานที่ 2 ขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายห้วยปอ พร้อมระบบ 
หน้าที่แทนประธานฯ ส่งน้ า หมู่บ้านดอน หมู่ 3 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอเสนอหรือไม่ โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ  :   เห็นชอบ  27 เสียง 
 

 5.5 ญัตติขอความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปอ หมู่ 17 ต าบลปอ  
       (งบประมาณจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ) 
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในข้อ 5.5 ญัตติขอความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
รองประธานสภาฯปฏิบัติ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปอ หมู่ 17 ต าบลปอ  
หน้าที่แทนประธานฯ         (งบประมาณจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ) 
  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจง 
 
นายแสน ลือชา     : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติญัตติขอความเห็นชอบการรับมอบ 
  ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย 
  ปอ หมู่ 17 ต าบลปอ (งบประมาณจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ) สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับการรายงานจากหมู่บ้าน 
ห้วยปอ หมู่ 17 ต าบลปอว่าประชาชนหมู่บ้านห้วยปอหมู่17 ได้รับความเดือดร้อนอัน
เนื่องมาจาก ถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมา เป็นถนนดินลูกรังที่มีความช ารุดทรุดโทรม มีความ
ยากล าบากในการเดินทางสัญจรไปมา และขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ด าเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านห้วยปอ หมู่ 17 ไปแล้วบางส่วนจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 และงบใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ได้อนุมัติให้ด าเนินการไปแล้วนั้น  ต่อมาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านห้วยปอ หมู่ 17  ซึ่งมีงบประมาณพัฒนาเส้นทาง    
4  ล้านบาท ดังนั้นจึงเรียนมาเพ่ือเสนอญัตติขอความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปอ หมู่ 17 ต าบลปอ



๑๖ 

 

ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ต่อไป  
 

นายประเวศ  ปงรังษี   :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ปลัด อบต.ปอ    ในญัตติขอความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปอ หมู่  17 ต าบลปอ (งบประมาณจังหวัดภายใต้
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ) สืบเนื่องจากมีหนังสือสั่งการจากที่ว่า
การอ าเภอเวียงแก่น ในการบริหารจัดการงบประมาณจังหวัดเชียงรายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จ านวน 19 โครงการ งบประมาณ 546,000,000 ล้านบาท  โดยส านักงบประมาณ
จังหวัดเชียงราย ได้แจ้งกรอบปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ในปี พ.ศ.2562 โดยอ าเภอ
เวียงแก่นได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาเส้นทางขนส่งคมนาคม และการ
ท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการพัฒนาเส้นทางเพ่ือขนส่งสินค้าเกษตรกรรมและการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้น าเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านห้วยกุ๊ก – บ้านห้วยปอ  งบประมาณ 4,000,000 บาท พร้อมรูปแบบการ
ก่อสร้าง มีแบบปร.4 ,และปร.5 แล้วนั้น  โดยพื้นที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างหากอยู่ในเขตพ้ืนที ่  
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องด าเนินการขออนุญาตเพ่ือเข้าด าเนินการก่อนที่พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะประกาศใช้ ทั้งนี้โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ ได้ด าเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายแล้ว แต่ไม่ได้รับการอนุญาตเข้าด าเนินการเนื่องจากอยู่ ในเขต
พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1A1B และหากจะด าเนินการนั้นจะต้องมีการรายงานข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) ในพ้ืนที่จะด าเนินการก่อสร้างเพ่ือพิจารณา
ว่าในการด าเนินการดังกล่าวมีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือไม่พร้อมทั้งมี
หนังสือยินยอมรับมอบทรัพย์สินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยป อ     
หมู่ 17 ดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาน าเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้  ดังนั้นจึงเป็นที่มา
ของการน าเสนอในญัตติขอความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปอ หมู่ 17 ต าบลปอ  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ 

 
นายแสน ลือชา     : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในการด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปอ 
  หมู่ 17 ต าบลปอ  มีการจัดสรรงบประมาณผ่านที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงแก่น แต่ทั้งนี้ขอ

ความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ดูแล
สอดส่องควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างเพ่ือประสิทธิภาพของถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กมีสภาพที่คงทนถาวร ประชาชนมีถนนหนทางใช้ในการสัญจร เป็นการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับมอบถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านห้วยปอ หมู่ 17 ต่อไป เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานราชการต่อไป  
 

 



๑๗ 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อญัตติ 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ดังกล่าว มีสมาชิกท่านใด ประสงค์ท่ีจะอภิปรายหรือไม่  หากไม่มีผมจะได้ให้สภาองค์การ 
หน้าที่แทนประธานฯ บริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมต ิขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตรวจนับ 
 องค์ประชุม  

 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท :  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบในญัตติขอความ  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ เห็นชอบการรับมอบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
หน้าที่แทนประธานสภาฯ เสริมเหล็ก บ้านห้วยปอ หมู่ 17 ต าบลปอ(งบประมาณจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ) ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอเสนอหรือไม่  
  โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ  :   เห็นชอบ  27 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืนฯ  
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ในวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ  ทางคณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีเรื่องแจ้งที่ประชุม หรือไม ่
หน้าที่แทนประธานสภา  อย่างไร ขอเชิญ 
 
นายสมจิต  สิริพุทธาสกุล  : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทางคณะผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 
รองนายก อบต.ปอ 1. คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์เพ่ือตรวจสอบอาหาร

กลางวันของเด็กเล็ก พบว่ามีโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยเด็กเล็กและเป็นไปตามตาราง
รายการอาหารกลางวัน ทั้งนี้ขอให้ปรับรสชาติของอาหารให้จืดลงเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพดีกับ
เด็ก 
2.ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พบว่ามีสัตว์มีพิษ หนีน้ าฝนเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น           
จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ช่วยดูแลความปลอดภัยเพ่ือป้องกันเด็ก
เล็กได้รับอันตรายจากสัตว์มีพิษดังกล่าว 
3. ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของต าบลหล่ายงาว 

 
นายวิชัย  แสงงาม:  เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขอสอบถามดังนี้  
ส.อบต.ม.2  1.ขอความอนุเคราะห์รถตักหน้าขุดหลัง เพ่ือด าเนินการขุดล าเหมืองบ้านปางหัด หมู่ 2 
  เนื่องจากเป็นฤดูฝนแล้วก่อเกิดน้ าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรและได้พัดเอาขยะสิ่ง 
  ปฏิกูลไหลลงในพื้นที่การเกษตร ในหมู่บ้านปางหัด หมู่ 2  และขอสอบถามวันที่จะเข้าไป 
  ด าเนินการขุดลอกล าเหมืองในพ้ืนทีดั่งกล่าว 



๑๘ 

 

2.ขอสอบถามความคืบหน้าในเรื่องการขอย้ายระบบไฟฟ้าสาธารณะริมทางถนนเส้นไป
หมู่บ้านผาตั้ง หมู่ 14  ไปติดตั้งในพ้ืนที่ของหมู่บ้านปางหัดที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างริม
ทาง  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

นายธิติพงษ์ กวินดารกา :    เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขอสอบถามความคืบหน้าของโครงการ 
ส.อบต.ม.18  ซ่อมแซมถนนลาดยางสายหมู่บ้านหนองเตา  หมู่ 4 –บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 ที่ได้มีการตั้ง 
  งบประมาณไว้ในปี พ.ศ.2561 แล้วนั้น ได้มีการด าเนินการแล้วหรือไม่ เนื่องจากถนนสาย 
  ดังกล่าวมีความช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก  จึงขอเรียนสอบถามเพ่ือน าผลการด าเนินการ 
  ชี้แจงต่อที่ประชุมหมู่บ้านร่มฟ้าทอง ต่อไป  
 

นายสุพจน์  เล่าพงษ์สวัสดิ์ :    เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เนื่องด้วยถนนที่ใช้เดินทางเชื่อมต่อจาก 
ส.อบต.ม.16   หมู่บ้านศิลาแดง หมู่ 16 เป็นเส้นทางลัดไปถึงหมู่บ้านผาตั้ง  หมู่ 14 มีความช ารุดทรุดโทรม 
  มีความยากล าบาก โดยมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลปอ ประสบอุบัติเหตุ 
  พลิกคว่ าซึ่งได้ให้การช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้ง  จึงขอเสนอให้ท าป้ายเตือนว่าถนนสายดังกล่าว 
  อันตรายมาติดตั้งเพ่ือเตือนผู้ที่ใช้รถสัญจรไปมาดังกล่าว  

 

นายแสน   ลือชา  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ คณะผู้บริหารท้องถิ่นขอกล่าวถึงนโยบายของ  
นายก อบต.ปอ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับเด็กอายุตั้งแต่ 2-

5 ปีเข้ามาอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุราย
หัว ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริมนม ตลอดจนค่าสื่อวัสดุการเรียนการสอนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว  ต่อมาได้มีกระแสข่าวว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์ทอง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอยู่สุข ,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ๊ก  ไม่รับเด็กเล็กที่มีอายุ 2 
ขวบ ซึ่งคาดว่าเป็นกระแสข่าวมาจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือดึงจ านวนเด็กเล็กเข้าสู่ในโรงเรียนในสังกัดดังกล่าว  จึงขอความ
ร่วมมือให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวสารดังกล่าวให้กับประชาชนให้ถูกต้องเป็นที่
เข้าใจร่วมกัน 

 -เนื่องจากสายไฮโดรลิคของรถตักหน้าขุดหลัง ช ารุดเสียหาย อยู่ในระหว่างซ่อมแซม หากรถ 
 ตักหน้าขุดหลัง มีสภาพร้อมใช้งานทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะด าเนินการขุดลอกล า 
 เหมืองให้ต่อไป  

- กองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ด าเนินการสอบถามไปยังการไฟฟ้าเวียง
แก่นแล้วเกี่ยวกับการย้ายระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไปติดตั้งอีกจุดหนึ่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ
โยกย้าย ทั้งนี้ได้รอการประสานงานแจ้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการย้ายจุดระบบไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าแล้วทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะด าเนินการตั้งงบประมาณในการ
ด าเนินการย้ายระบบไฟฟ้าให้ต่อไป  

- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองเตา หมู่ 4–หมู่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 อยู่
ระหว่างด าเนินการด าเนินการท าสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง  จึงขอฝากให้ท่านช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านหลีกเลี่ยงการใช้ถนนในขณะที่มีการก่อสร้าง
ซ่อมแซม และให้ระมัดระวังการสัญจรไปมา เพ่ือมิให้ก่อเกิดอันตรายและกีดขวางการ
ท างานดังกล่าว 



๑๙ 

 

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เชื่อมต่อจากหมู่บ้านศิลาแดง หมู่ 16 ไปยังหมู่บ้านผาตั้ง หมู่ 
14  เป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในการซ่อมแซมยังอยู่ใน
ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท โดยถนนดังกล่าวมี
ความช ารุดทรุดโทรมมาก การสัญจรขึ้นลงเป็นไปด้วยความยากล าบาก  โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ได้ด าเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวมาแล้ว ต่อมาในช่วงฤดูฝนมีน้ า
ไหลหลากกัดเซาะถนนคอนกรีตดังกล่าวจนแตก เป็นร่องระบายน้ า  จึงท าให้ไม่สามารถ
ใช้เส้นทางดังกล่าวได้ ทั้งนี้จะได้ด าเนินการจัดท าป้ายเตือนห้ามใช้ถนนสายดังกล่าว 
ติดตั้งไว้เพ่ือเตือนผู้ใช้รถสัญจรไปมา  

 

นายค าปัน  แสงงาม :     เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ทางหมู่บ้านดอนต้องขอขอบคุณคณะ  
ส.อบต.ม.3  ผู้บริหารที่ได้ด าเนินการสั่งการไปปรับพ้ืนที่ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรให้กับทางหมู่บ้าน 
  ในวันที่ 21- 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา 
 

นายธนวัฒน์   อุสาใจ :     เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในเรื่องของการแจกเบี้ยยังชีพในเดือน 
รองนายก อบต.ปอ  กรกฎาคม 2561  ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอส่ง 
  ตัวแทนมา หมู่บ้านละ 1 ท่านเพื่อด าเนินการแจกเบี้ยยังชีพในเดือนมิถุนายนที่ค้างจ่ายและ 
  แจกเบี้ยยังชีพในเดือนกรกฎาคมให้ลุล่วงด้วยดี 
 

นางวิลาวัลย์  โนระ:     เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอรายงานโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน  ของกองคลัง มีดังนี้ 
  1.โครงการใช้จ่ายเงินสะสมที่ค้างด าเนินการ ได้แก่ 
  1.1โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองเตา หมู่ 4 –บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 

งบประมาณ 840,000 บาท มีอยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยการ
ประกวดราคาวิธี e-bidding  มีการประกาศประกวดราคา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561   

   ประกาศขายเอกสารในวันที่ 12-20  มิถุนายน  2561  
   รับการยื่นเอกสารวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.  

มีการพิจารณาผลวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา จ านวน 2 รายได้แก่
ร้านกังวานพาณิชย์    ยื่นเสนอราคาที่ 770,000 บาท  
หจก.เชียงรายธนภัทร    ยื่นเสนอราคา 775,560 บาท   
โดยร้านกังวานพาณิชย์ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว 

1.2 โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 งบประมาณ  
    600,000 บาท  อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาผลประกวดราคา 

 2. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ที่ค้างด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน  งบประมาณ 821,000 บาท 
    อยู่ในระหว่างการประกวดราคา ด้วยวิธีe-bidding ดังนี้ 
    มีการประกาศประกวดราคา   ในวันที่  21        มิถุนายน   2561   
    ประกาศขายเอกสาร            ในวันที่  25 - 29 มิถุนายน   2561  
    รับการยื่นเอกสารเสนอราคา   ในวันที่  2    กรกฎาคม  2561   

 มีการพิจารณาผล                ในวันที่  3    กรกฎาคม  2561  
    ส าหรับการรายงานการด าเนินการโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
    ที่อยู่ในขั้นตอนของกองคลัง มีเพียงเท่านี้   



๒๐ 

 

นายศราวุธ    ทองใบ:     เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอรายงานโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
นายช่างโยธา   ของกองช่าง  มีดังนี้ 
  1.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ที่อยู่ระหว่างการ  
       ด าเนินการ ได้แก่ 
   1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
   1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า หมู่ 3 
   1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 

 1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 
   1.5 โครงการเรียงหิน บ้านห้วยหาน ม.9 
   1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแล หมู่ 6 
   1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 19 
   1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 19 
 2.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ที่ด าเนินการเสร็จแล้ว    
  2.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน หมู่ 16 
  2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 
  2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปอ  ม.17 
 3.โครงการที่ค้างด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 และจ่ายเงิน 
     สะสม มีดังนี้ 
  1.โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปอกลาง หมู่  5 งบประมาณ 290,000 บาท 
  2.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ หมู่ 1   งบ 400,000 บาท 
  3.โครงการก่อสร้างศาลา บ้านทรายทอง   หมู่ 7 
  4.โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเจดีย์ทอง  หมู่ 3 
     5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกทับพ้ืนคอนกรีตเดิมทางขึ้น อบต.ปอ 
  6.โครงการก่อสร้างที่คัดแยกขยะ 
     ส าหรับการรายงานการด าเนินการโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
  ของกองช่าง  มีเพียงเท่านี้   
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ นี้ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านใดจะเสนออีก 
รองประธานสภา ฯปฏิบัติ  หรือไม่ หากไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ คณะผู้บริหาร 
หน้าที่แทนประธานสภา ฯ  ท้องถิ่นและข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลปอ สมัยวิสามัญ ที่ 1 ปีพ.ศ.๒๕๖1 ในวันที่  29  มิถุนายน 2561  ในครั้ง 
   นี้  ขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุม ๑๖.๒๐  นาฬิกา 

 
ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

               (นายประเวศ  ปงรังษี) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 



๒๑ 

 

- ตรวจถูกต้องแล้ว- 
 
(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายค าปัน   แสงงาม) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๓ 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายวุฒิชัย   อุสาใจ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๒ 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายเกียรติกุล  พิชัย  ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๖ 
 
 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายค าจันทร์ ธิวงศ์) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๑ 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางมริวรรณ์    ถาวงศ์) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๕ 

 
 ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมวันที่ 3  สิงหาคม  2561  
 
 
    (ลงชื่อ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (                                 ) 
                                                       ต าแหน่ง ...................................................................  
 


