
๑ 

 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี พ.ศ.2561 

วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖1 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

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

10 นางมริวรรณ์      ถาวงศ ์ ส.อบต.ม.๕ มริวรรณ์      ถาวงศ ์  
11 นายเกียรติกุล พิชัย ส.อบต.ม.๖ เกียรติกุล     พิชัย  
12 นางหมาย แสงงาม ส.อบต.ม.๖ หมาย       แสงงาม  
13 นายพงษ์ศักดิ์      ธนาวุฒิชัย ส.อบต.ม.๘ พงษ์ศักดิ์      ธนาวุฒิชัย  
14 นายชิงชัย         ยอดมณีบรรพต ส.อบต.ม.9 ชิงชัย          ยอดมณีบรรพต  
15 นายยุทธนา       ยอดมณีบรรพต ส.อบต.ม.๑๑ ยุทธนา       ยอดมณีบรรพต  
16 นายมนตรี ยอดมณีบรรพต ส.อบต.ม.๑๒ มนตรี      ยอดมณีบรรพต  
17 นายยุทธภูม ิ เกษตรโสภาพันธ์ ส.อบต.ม.๑๒ ยุทธภูม ิ      เกษตรโสภาพันธ์  
18 นายสมชาย แซ่ย่าง ส.อบต.ม.๑๓ สมชาย       แซ่ย่าง  
19 นายกิตติ          ครรลองหรรษา ส.อบต.ม.๑๓ กิตติ          ครรลองหรรษา  
20 นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ ส.อบต.ม.๑๔ อภิสิทธิ์      รายเรียงศรีอรัญ  
21 นางสาวมนัญชญา   ผาบรรพตกุล ส.อบต.ม.๑๔ มนัญชญา    ผาบรรพตกุล  
22 นายชาญชัย         ย่างวรกูล ส.อบต.ม.๑๕ ชาญชัย       ย่างวรกูล  
๒3 นายชาย             แซ่ซ้ง ส.อบต.ม.๑๕ ชาย           แซ่ซ้ง  
24 นายปราโมทย ์  ขวัญชัยประทาน ส.อบต.ม.๑๖ ปราโมทย์     ขวัญชัยประทาน  
25 นายชัยสิทธิ์        เจนพบชีวัน ส.อบต.ม.๑7 ชัยสิทธิ์        เจนพบชีวัน  
26 นายพจน์ปรีชา     แซ่ย่าง ส.อบต.ม.๑๘ พจน์ปรีชา     แซ่ย่าง  
27 นายธิติพงศ์        กวินดารกา ส.อบต.ม.๑8 ธิติพงศ์        กวินดารกา  
28 นายสิริเชษฐ์  รัตนแสงมณี ส.อบต.ม.๑๙ สิริเชษฐ์        รัตนแสงมณี  



๒ 

 

29 นายสมชาติ  คงแก้ว ส.อบต.ม.๒๐ สมชาติ        คงแก้ว  
30 นายเลาจัว        แซ่ว้า ส.อบต.ม.๒๐ เลาจัว          แซ่ว้า  
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.นายสมชาย       วงศ์นภาไพศาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 7 ลากิจ 
2.นายสุพจน์          เล่าพงศ์สวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ ๑6 ลากิจ 
 
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 จ่าสิบเอกอ านวย     เมืองอินทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวย          เมืองอินทร์  
7 นางวิลาวัลย์          โนระ หัวหน้าฝ่ายการเงิน วิลาวัลย์         โนระ  
8 จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์  ยาละ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ไพรสัณฑ์        ยาละ  
9 นางมนธิชา           ลือชา นักจัดการงานทั่วไป มนธิชา          ลือชา  

๑0 นางพนาวรรณ      วิชาชัย นักสันทนาการ พนาวรรณ     วิชาชัย  
11 นายชัยนันท์        แจ้งมณี นิติกร ชัยนันท์        แจ้งมณี  

     
 
สรุป 
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓2 คน 
-ผู้มาประชุม        30  คน ผู้ลาประชุม       2  คน    
-ผู้เข้าร่วมประชุม    ๑1 คน  รวมทั้งสิ้น       41  คน 
 
เริ่มประชุมเวลา       :     ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

    เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุม 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้ 
     พระเพ่ือความเป็นสิริมงคล  

 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม :     ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ 2 (ครั้งที่1)ประจ าปี พ.ศ. 
ประธานสภา ฯ 2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม  2561  เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา  ได้ด าเนินการนับองค์ประชุม

แล้วดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีท้ังหมด ๓2 คน  มาประชุม 30 คน  ลา
ประชุม 2 คน  องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอน าเข้าสู่วาระ
การประชุม 

 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑        :     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม :    เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอสมัยสามัญ ที ่2 (ครั้งที่1) ประจ าปีพ.ศ. 
ประธานสภา ฯ                 2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม  ๒๕๖1  เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา  ตามระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง 
        ประธานแจ้งให้ทราบ มีดังนี้ 

1. อ าเภอเวียงแก่นแจ้งการอนุญาตให้ลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลปอ  ในรายของนายอาผ่า  มาเยอะ ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ  หมู่  10  ตามหนังสืออ าเภอเวียงแก่น ที่ชร.0023.20/770 ลงวันที่ 13 มีนาคม  
2561     

 2. ขอบคุณในความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ดังนี้   
  2.1.งานโรงเรียนผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพต าบลปอ  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561  ณ  

โรงเรียนปอวิทยา     
  2.2 งานต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอก

ประจิน จั่นตอง ที่เข้ามาเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปอ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  

 3.ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือหารือ 
การบริหารจัดการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
ต าบลปอ ต่อไป ส าหรับวาระท่ี ๑.๒  เรื่องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งท่ีประชุมให้รับทราบ 
เรียนเชิญคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

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

 1.ขอบคุณในความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ดังนี้   
  1.1.งานโรงเรียนผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพต าบลปอ  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561  ณ  

โรงเรียนปอวิทยา     
  1.2 งานต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอก

ประจิน จั่นตอง ที่เข้ามาเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปอ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  ณ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปอ โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้รายงานผลการด าเนินการ
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปอ ตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหา อาทิปัญหา
ที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ,ปัญหาการแบ่งเขตติดต่อระหว่างต าบลปอกับต าบลตับเต่า  
อ าเภอเทิง, เพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้รับทราบและได้มีการมอบเงิน
ทดแทนจากกรณีถูกคุมขัง 

  1.3.ขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ช่วยดูแลสอดส่องเรื่องยาเสพติด 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ต าบลปอ                                                                                                                                                                                                    

   
นายธนวัฒน์  อุสาใจ  :    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
รองนายก.อบต.ปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    ขอแจ้งข่าวสารดังนี้ 
 



๔ 

 

 1.คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้มอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาอาชีพสวนยางพา ที่มี 
 การตัดต้นยางทิ้ง  โดยมีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับชาวสวนยางพาราไร่ละ 10,000 บาท 
 2.ที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่น แจ้งประชาสัมพันธ์รับบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนายทวีศักดิ์  
 ยอดมณีบรรพต ก านันต าบลปอที่ถูกลอบยิงทั้งครอบครัวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561  
 3.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในหมู่บ้านห้วยคุ หมู่ 8  
 ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพ่ือป้องกันอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า 
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ   : รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที ่1 ประจ าปี  ๒๕๖1  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
   2561   
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอทุกท่าน ในระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงาน 
ประธานสภา ฯ  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ 1ประจ าปี  ๒๕๖1   
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นั้นขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจง 
 รายละเอียด 

 
นายประเวศ   ปงรังษี  :        เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตามท่ีได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภา อบต.ปอ      ต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖1  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  และทางสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้น าส่งส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลปอ ให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอแล้วนั้น จึงขอแจ้งที่ประชุม 
 เพ่ือพิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอให้ทุกท่านพิจารณาตรวจสอบความ 
ประธานสภาฯ ถูกต้องเรียบร้อยของส าเนารายงานการประชุมและขอสอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง  
 หรือขอแก้ไขหรือไม ่หากไม่มีผมจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖1  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561   
 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ   : รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญที่ 1 ประจ าป ี๒๕๖1 
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓: กระทู้ถาม 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม   :  ๑.กระทู้ถามท่ัวไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี 
ประธานสภาฯ ข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) 
 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตอบกระทู้ 
 -ไม่มี 
 
 ๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ 



๕ 

 

 ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบ 
 ชี้แจงหรือด าเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓) 

 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔: เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
มตทิี่ประชุม   : -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕: เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
  5.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือ 
  เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3            
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้น าเรียนชี้แจงการเสนอญัตติดังกล่าว ให้ 
ประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป  
 
นายแสน    ลือชา  : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้รับปัญหาความ 
นายก อบต.ปอ  ต้องการพัฒนาในเขตพ้ืนที่ประกอบกับเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการ 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   จึงมอบหมายให้              
ทุกส่วนราชการในสังกัดจัดท ารายละเอียดโครงการและงานแผนและงบประมาณ ส านักปลัด 
จัดประชุมประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือยืนยันหรือทบทวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วในช่วงเดือน
มีนาคม – เมษายน 25651 และได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
2) พ.ศ.2555 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ส าหรับรายละเอียดขอมอบหมายให้
หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

 
นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด  การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564 )เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  ( ครั้งที่ 3 )  ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบดังนี้  
   ค าว่า เพิ่มเติม หมายถึง โครงการที่เสนอมาและเป็นปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านไม่ 
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) แต่อย่างใดจึงต้องมีการเพ่ิมเติม ให้ 
  ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าว 
   ค าว่า เปลี่ยนแปลง หมายถึงโครงการดังกล่าวนั้นปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  แต่ระบุไม่ตรงกับช่วงปีงบประมาณ เช่น โครงการปรากฏอยู่ในช่วงปีงบประมาณปี 2563  

แต่ที่ประชุมประชาคมต้องการให้มาด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ2562 จึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าว ซึ่งการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่  2 
พฤษภาคม 2561 และก่อนที่จะน าเสนอให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติร่างแผนพัฒนา



๖ 

 

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 จึงต้องเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าว ให้กับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนและผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  
 

นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : ตามวาระ ข้อ 5.1 ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3  ดังกล่าว ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอมี 
 ข้อสอบถามหรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญ 
           
นายค าปัน   แสงงาม :       เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.3   และคณะผู้บริหารท้องถิ่น  เนื่องด้วยในการประชุมประชาคมหมู่บ้านดอน หมู่ 3 เกี่ยวกับ

โครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทางหมู่บ้านดอน ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง
จากโครงการเดิมของหมู่บ้านดอน คือโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตร  หมู่ที่ 3 เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาภูเขาเพ่ืออุปโภคและ
บริโภค หมู่ที่ 3 แทนเนื่องด้วยประชาชนบ้านดอนต้องการระบบน้ าประปาภูเขาเพ่ืออุปโภค
บริโภคภายในหมู่บ้านดอน  ต่อมาทางผู้ใหญ่บ้านบ้านดอน ได้มีการประชุมประจ าหมู่บ้านอีก
ครั้งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561  เพื่อแจ้งให้รับทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้
แจ้งผลการพิจารณาว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากงบประมาณในการ
ด าเนินการไม่เพียงพอ จึงได้ท าบันทึกการประชุมหมู่บ้านดอน แจ้งยืนยันเป็นโครงการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่ 3 จึงขอสอบถามความถึง
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินโครงการดังกล่าวได้ เพราะเหตุใด 

      
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : ตามท่ีนายค าปัน แสงงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 3 ได้สอบถามเหตุผล 
ประธานสภา อบต.ปอ  ดังกล่าว ขอให้ทางปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลปอ  
  
นายประเวศ   ปงรังษี  :        เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ปลัด อบต.ปอ      ขอชี้แจงดังนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 ในพ้ืนที่ต าบลปอ เพ่ือทบทวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้านตามแผนพัฒนา 
 ท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) โดยมีการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้ 
 ยืนยันการด าเนินการโครงการเดิม หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงการใหม่ เนื่องด้วยบาง 
 โครงการไดด้ าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านไปแล้ว จึงต้องมา 
 พิจารณาโครงการใหม่ที่มีภารกิจและตรงความต้องการในการด าเนินการพัฒนาหมู่บ้าน 

จากนั้นน าผลของการประชุมประชาคมหมู่บ้านดังกล่าว โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3   โดยทางหมู่บ้านดอน หมู่ 3  มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่ 3 เป็นโครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาภูเขาเพ่ืออุปโภคและบริโภค หมู่ที่ 3  เพ่ือด าเนินการตั้งโรงผลิตน้ าดื่มแล้วน ามา
จ าหน่ายให้กับชุมชนในราคาถูก  ซ่ึงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน ฯ ได้มีการประชุม
พิจารณาร่างแผนดังกล่าว และคณะกรรมการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดท าโครงการของ 



๗ 

 

บ้านดอน หมู่ 3    ดังนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน ฯได้พิจารณาแล้วจึงท า
หนังสือส่งสอบถามมายังผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านดอน หมู่ 3 ว่ามแีนวทางการบริหารจัดการอย่างไร 
พร้อมทั้งแจ้งยืนยันโครงการหรือแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมายังองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมพิจารณาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่งทางหมู่บ้านดอน ไม่แจ้งยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ  จึงได้ด าเนินการ
บรรจุโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีตามเดิม  หลังจากการประชุมแล้วนั้นทาง
หมู่บ้านดอน หมู่ 3 จึงได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่ 3   จึงไม่ทันการณ์ต่อการพิจารณา จึงขอแจ้งมาเพ่ือทราบ 

 
นายค าปัน   แสงงาม :       เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.3   และคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ตามการประชุมประชาคมหมู่บ้านดอน หมู่ 3 ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง 
  จากโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่ 3  เปลี่ยนแปลง 
  เป็นโครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาภูเขาเพ่ืออุปโภคและบริโภค  เป็นการด าเนินการขุด 
  เจาะน้ าและจัดท าโรงผลิตน้ าดื่มจ าหน่ายให้กับประชาชนในราคาที่ถูก มีน้ าในการอุปโภค 
  บริโภค โดยทางหมู่บ้านมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน 1 ชุด เพื่อด าเนินการดูแลการ 
  จัดการค่าใช้จ่ายและการด าเนินโครงการให้ยั่งยืนจึงขอสอบถามว่าโครงการดังกล่าวสามารถ 
  ด าเนินการได้หรือไม่  
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : ขอให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ได้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภา อบต.ปอ  ว่าโครงการดังกล่าวสามารถด าเนินการได้หรือไม่  
 
นายแสน  ลือชา           :  สืบเนื่องหมู่บ้านดอน หมู่ 3 ได้มีระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ไว้แล้ว  จึงได้ขอเสนอโครงการ 
นายก อบต.ปอ  ปรับปรุงระบบน้ าประปาภูเขาเพ่ืออุปโภคและบริโภค งบประมาณ  500,000 บาทแต่ยังมี 
  ปัญหาการเจาะพ้ืนดินเพื่อหาน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค ดังกล่าวขอให้กองช่างได้  ชี้แจง 
  รายละเอียดดังกล่าว 
 
จ.ส.อ.อ านวย  เมืองอินทร์  :   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ผู้อ านวยการกองช่าง       ขออนุญาตชี้แจงโครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาภูเขาเพ่ืออุปโภคและบริโภค งบประมาณ 
 500,000 บาท เป็นโครงการที่มีความหมายที่กว้างไม่ระบุขอบเขตของลักษณะงาน จึงท า 
 ให้การประมาณการราคาและปริมาณเนื้องาน และงบประมาณไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่สามารถ 
 ก าหนดว่าจะต้องเจาะความลึกของพ้ืนดินเท่าไหร่และควบคุมให้เป็นไปตามปริมาณงาน 
 ขอบเขตTOR ไดห้รือไม่ และต้องเจาะดินในความลึกเท่าไหร่จึงจะพบแหล่งน้ า  ดังนั้นคณะ 
 กรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นสี่ปี ต้องพิจารณาความคุ้มค่าของงบประมาณว่าหมู่บ้านดอน 
 ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ มีผลสัมฤทธิ์สูงคุ้มค่ากับงบประมาณ  
 
นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์   : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจงความหมายของโครงการตามชื่อโครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาภูเขาเพ่ืออุปโภค 
 และบริโภค งบประมาณ500,000 บาท  มีลักษณะที่ทางหมู่บ้านดอน มีระบบประปา

หมู่บ้านไว้แล้ว และขอเสนอโครงการในลักษณะการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือด าเนินการต่อ



๘ 

 

เติมระบบท่อประปาไปยังทุกหลังคาเรือนเพ่ือจัดส่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค เป็นกรณีที่
สามารถกระท าได้และต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหาร
กิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมูบ้าน พ.ศ. 2548  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ดูแลระบบ  มีการร่างระเบียบการใช้น้ าในชุมชน เป็นต้น  แต่ในลักษณะที่ทางหมู่บ้านดอนจะ
กระท าจริง คือจะด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่และมีการวางระบบเป็นโรงผลิตน้ าเพ่ือ
จ าหน่ายน้ าอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนในราคาย่อมเยา ซึ่งทางคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารณาในด้านของการบริหารจัดการงบประมาณ 500,000 
บาท ให้คุ้มค่า จึงได้ด าเนินการท าหนังสือสอบถามไปยังหมู่บ้านดอน เพ่ือสอบถามแนว
ทางการบริหารของทางหมู่บ้านพร้อมให้ยืนยันการด าเนินโครงการดังกล่าว   แต่ทางหมู่บ้าน
ดอนได้แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการหลังจากที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ได้ประชุมไปแล้วนั้น จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ 

 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตามที่ผู้อ านวยการกองช่างและหัวหน้าส านัก
ประธานสภา ฯ  ได้ชี้แจงไปแล้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลปอมีข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
 
นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ :   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด หากทางหมู่บ้านดอน ยังมีความประสงค์ที่จะด าเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา 
 ภูเขาเพ่ืออุปโภคและบริโภค ให้แต่งตั้งกรรมการวิสามัญ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ปอ และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เข้าร่วมเป็นกรรมการเพ่ือตรวจสอบแนวทางการ 
 บริหารจัดการของหมู่บ้านดอน  แล้วน าข้อสรุปมาเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที ่2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  เพ่ือขอความเห็นชอบใน 
 การแก้ไขโครงการหรือยืนยันโครงการ 
  
นายค าปัน   แสงงาม :       เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.3  และคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ตามที่ได้มีการชี้แจงในเรื่องของโครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา 

ภูเขาเพ่ืออุปโภคและบริโภค หมู่ 3   ได้มีปัญหาในการด าเนินการ ดังนั้นกระผมจึงขอยกเลิก
โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาภูเขาเพ่ืออุปโภคและบริโภค หมู่ 3 แล้วยืนยันด าเนินการ
ตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่ 3 ต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 พิจารณาเห็น 
ชอบดังกล่าว 

 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตามที่ท่านค าปัน  แสงงาม ได้ขอยกเลิก
ประธานสภา ฯ  โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาภูเขาเพ่ืออุปโภคและบริโภค หมู่ 3 และยืนยันโครงการ 
 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่ 3 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 เช่นเดิม นั้นขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว 
 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   



๙ 

 

นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา ฯ   ต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาภูเขาเพ่ืออุปโภค 
  และบริโภคหมู่ 3  ตามท่ีท่านค าปัน  แสงงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 3  
  เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ 
 
มตทิี่ประชุมสภา อบต.ปอ  : เห็นชอบ  จ านวน  25  เสียง 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   ตามท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา ฯ   ไดล้งมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาภูเขาเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
  หมู่ 3 แล้ว  ดังนั้นโครงการที่จะด าเนินการในปี 2562  คือโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 
  เสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่ 3  ต่อไป ในญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  มีสมาชิกสภาองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลปอ ท่านใดมีข้อสอบถาม เสนอแนะอภิปรายหรือไม่อย่างไร  หากไม่มี ขอให้ 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตรวจนับองค์ประชุม 
   
นายประเวศ  ปงรังษี      :    ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา ฯ   ต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
  หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ตามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอญัตติหรือไม่ 
  โปรดยกมือ 
 
มตทิี่ประชุมสภา อบต.ปอ  : เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
    จ านวน  21  เสียง 
 
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม : เรียนที่ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขณะนี้เวลา 12.00 นาฬิกา ขอพักการประชุม  
ประธานสภา ฯ เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และขอนัดประชุมในภาคบ่าย เวลา 13.30 นาฬิกา  
 
เวลา12.00-13.30นาฬิกา : พักรับประทานอาหารกลางวัน  
     
เวลา13.30นาฬิกา  :  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุมและ 
 เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ด าเนินการประชุมต่อในภาคบ่าย 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 5.2 ขอความเห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน  หมู่ 3 ไปอยู่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 บ้านปอกลาง หมู่ 5 เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพ่ือ  
ประธานสภา ฯ  ทราบและพิจารณา ในข้อ 5.2 ขอความเห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน  หมู่ 3 ไป 
 อยู่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง หมู่ 5 เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์ 
 พัฒนาเด็กเล็ก   ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจง 
 
นายแสน  ลือชา     เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในญัตติ 5.2 ขอความเห็นชอบย้าย 
นายก อบต.ปอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน  หมู่ 3 ไปอยู่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง หมู่ 5 เพ่ือ 

  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ ได้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแล จ านวน 17 ศูนย์ และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณให้เพ่ือจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐานตามแนวทางการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  จ านวน 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยหาน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง  โดยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว มีการ
พัฒนาอาคารให้มีพ้ืนที่กว้างขวาง มีโรงอาหารเพ่ือรับประทานอาหาร มีห้องนอนที่มีความ
สะอาด อากาศถ่ายเท มีบริเวณสนามเด็กเล่นเพ่ือพัฒนาการที่เหมาะสม มีห้องน้ าที่สะอาด
ปลอดภัย  เพ่ือให้สามารถรับรองการรับเลี้ยงเด็กเล็กได้มากขึ้น มีการแบ่งการเรียนการสอน
ตามชั้นอายุตามวัย 2 ปี ,3 ปี ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีนโยบาย ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กรับเด็กตั้งแต่อายุ 2- 5 ขวบเข้าสู่การดูแลเด็กเล็กเพ่ือการพัฒนาการตามวัยอย่าง
เหมาะสม   โดยในปีการศึกษา 2561ก่อนการเปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
พบว่าในแต่ละศูนย์มีจ านวนเด็กเพ่ิมมากขึ้น แต่จ านวนบุคลากรมีไม่พอเพียงต่อเด็กเล็ก ซึ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน มีจ านวนเด็ก 8 คน ต่อครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 คน  จึงเห็นควร
บริหารจัดการย้ายเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน จ านวน 8 คนเข้ามาอยู่ร่วมกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง เพ่ือมีการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็ก ทั้ง
ในด้านสภาพแวดล้อมที่ดี  มีความสะดวกสบายในการจัดการอาหารกลางวัน /อาหารเสริมนม  
พ้ืนที่สนามเด็กเล่น  ห้องนอน ห้องน้ า  โดยที่ยังคงเดิมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน 
ไม่มีการยุบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน แต่ประการใด  โดยได้สอบถามประชาชน ผู้ปกครอง
ของเด็กบ้านดอน และครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน ในการประชุมประชาคมใน
หมู่บ้านดอนแล้วนั้น พบว่าทางประชาชนบ้านดอน ผู้ปกครองของเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอน และครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  ทั้งนี้ขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

 
นายประเวศ  ปงรังษี      :    เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   ขอชี้แจงเพ่ิมเติมจากนายกองค์การบริหาร 
ปลัด อบต.ปอ   ส่วนต าบลปอ  
  1.เนื่องด้วยในปี 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน มีเด็กจ านวน 8 คน โดยมีครูดแูล 
 เด็ก จ านวน 1 คนคือครูบุญ  แสงงาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง  มีจ านวนเด็ก 25 
  คนมีครูดูแลจ านวน 2 คนคือครู จันทร์ ลือชา และครูสุกัญญา  ยาวิเลิง  โดยศูนย์พฒันาเด็ก 
 เล็กบ้านปอกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีลักษณะม ี



๑๑ 

 

 มาตรฐานในการดูแลเด็กก่อนปฐมวัยและสามารถรองรับเด็กได้ จ านวน 80 - 100 คน และ 
 มีความเหมาะสมในการย้ายศนูยพั์ฒนาเด็กบ้านดอนที่มีเด็กจ านวน 8 คน เข้ามาอยู่กับศูนย์ 
 พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง  ทั้งนี้งบประมาณที่อุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน  

งบสื่อการเรียนการสอน อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ยังมีการจัดสรรให้เหมือนเดิม 
  2.เนื่องด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง มีพ้ืนที่
ใกล้เคียงกัน สามารถน าเด็กเล็กมาอยู่ด้วยกันได้ และเป็นการปรับสภาพแวดล้อมสร้าง
ความคุ้นเคยเพ่ือพัฒนาและวางแผนการศึกษาในระดับต่อไป เมื่อเด็กเล็กสิ้นสุดการศึกษา
ระดับก่อนปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียนปอวิทยา ซึ่งมีพ้ืนที่เดียวกัน 

 
นายค าปัน   แสงงาม :       เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.3   และคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ในญัตติขอความเห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน  หมู่ 3 

ไปอยู่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง หมู่ 5 เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านดอนและมีการลงมติยินยอมให้ย้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน ว่าได้มีการบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐานหรือไม่อย่างไรเนื่องจาก
เกรงว่าจะมีการยุบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแล้ว ในอนาคตหมู่บ้านดอนอาจมีจ านวนเด็ก
เล็กมากขึ้น แล้วจะท าให้ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมารองรับดังกล่าว   จึงขอจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านดอน เพ่ือขอความยินยอมจากทางหมู่บ้านดอน ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน อีกครั้งหนึ่ง 

 

นายแสน   ลือชา :    เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน  
นายก อบต.ปอ  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) และมีการประชาคมหารือในการ 
 ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางกรมส่งเสริมการปกครอง 
 ท้องถิ่นท่ีก าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนเด็กเล็ก 10 คน ต่อครูดูแลเด็ก 1 คน หาก 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน มีจ านวนเด็กไม่ตรงตามก าหนด เมื่อมีการตรวจสอบแล้วอาจมี 
 ผลกระทบต่อการคงอยู่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้  จึงได้ชี้แจงให้ทางหมู่บ้านดอน และ 
 ผู้ปกครองรับทราบ โดยไม่มีปัญหาใดๆในการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน  และจะไม่มี 
 การยุบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแต่อย่างใด หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
  หมู่ 3 จะประชุมประชาคมอีกครั้งก็ไม่มีปัญหา 
 

นายชิงชัย  ยอดมณีบรรพต :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   ตามท่ีได้รับฟังการชี้แจงแนวทางบริหาร  
ส.อบต.ม.9  จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ขอสอบถามว่าได้มีการชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับทาง 
 หมู่บ้านและผู้ปกครองรับทราบความจ าเป็นแล้วหรือไม่อย่างไร  
 

นายแสน   ลือชา :    เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้มีการประชุมชี้แจง 
นายก อบต.ปอ  ให้กับครูบุญ  แสงงามแล้ว ว่าเป็นการโยกย้ายอัตราก าลังบุคลากรเพ่ือไปปฏิบัติงานศูนย์ 
 พัฒนาเด็กเล็กที่มีจ านวนเด็กมากข้ึน ที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่งข้าราชการ สามารถ 
 บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความก้าวหน้าทางข้าราชการ 
 อย่างแทจ้ริง  ทั้งนี้ หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะเลื่อนการพิจารณาการโยกย้าย 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้ 



๑๒ 

 

นายประเวศ  ปงรังษี      :    เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   ขอชี้แจงตอบค าถามของท่านสมาชิกสภา 
ปลัด อบต.ปอ   องค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 3 นายค าปัน  แสงงาม  ในส่วนของการยุบศูนย์พัฒนาเด็ก 
 เล็กบ้านดอน  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นสามารถกระท าได้ แต่องค์การ 
 บริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาแล้วคงไม่ท าเพราะมีผลกระทบกับชุมชน/บุคลากรในสังกัด/ 

ครูดูแลเด็ก   และในการโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว จ าเป็นต้องท าค าสั่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอเพ่ือโยกย้ายบุคลากรไปปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปิดเทอมท าการสอน วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  หากมีการพิจารณาล่าช้าไป ผลกระทบ
จะก่อเกิดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอัตราจ านวนเด็กเล็กจ านวนมากคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยหาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยคุ  ซึ่งการไกล่เกลี่ยอัตราก าลังบุคลากรไปยังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน เป็นการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีดีที่สุดในขณะนี้  

 
นายวุฒิชัย  อุสาใจ :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.2   ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจงเป็นเหตุผลส าคัญ มีความเหมาะสมกับการ 
 โยกย้ายอัตราก าลัง  และหากไม่ด าเนินการโยกย้ายอัตราก าลังบุคลากรดังกล่าวก่อเกิดผลเสีย 
 อย่างไรบ้างแล้ว จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ พิจารณา 
 
นายค าปัน   แสงงาม :       เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 ส.อบต.ม.3      ต้องขอน าเรื่องดังกล่าวไปชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนบ้านดอน ผู้ปกครองและ 
  คณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรับทราบ เพ่ือมิให้การตัดสินใจดังกล่าว 
  ก่อ เกิดผลกระทบต่อชุมชน หมู่บ้านในอนาคต 
 

นายประเวศ  ปงรังษี      :    เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   จึงขอให้ท่านค าปัน  แสงงาม สมาชิกสภา 
ปลัด อบต.ปอ    องค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 3  ด าเนินการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับ 
  ประชาชนบ้านดอน ผู้ปกครองและคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรับทราบ 
  ให้เรียบร้อย เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลปอ โดยสามารถแจ้งมายังปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  เพื่อเข้าร่วมประชุมและ 
  ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนดังกล่าวด้วย 
 
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   ข้อสรุปในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา ฯ  ต าบลปอ  ให้เลื่อนการพิจารณาในข้อ 5.2 ขอความเห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน  

หมู่ 3 ไปอยู่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง หมู่ 5  ไปไว้ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ 2( ครั้งที่ 2) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561และขอให้
ท่านค าปัน แสงงาม ด าเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านดอน เพ่ือหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว
ด้วย  

 
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ :  รับทราบ 
 
 
 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืนฯ  
นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ในวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆทางคณะผู้บริหาร 
ประธานสภา ฯ   ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีเรื่องแจ้งที่ประชุม หรือไม่อย่างไร ขอเชิญ 
 

นายแสน   ลือชา  : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทางคณะผู้บริหารท้องถิ่น มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
นายก อบต.ปอ ดังนี้ 
 1.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ประสานมายังศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล

ปอ  เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กรณีถนนที่ใช้ในการสัญจรของหมู่บ้าน
ห้วยปอช ารุดเสียหาย   โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจงว่าได้ด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านห้วยปอ หมู่ 17 จากเงินโครงการจ่ายเงินสะสมประจ าปี 
2561 แล้วและได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงราย ตามโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปอ งบประมาณ4 ล้านบาทและอยู่ในระหว่างขออนุญาต
ท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเชียงราย 

 2.ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคุ –บ้านห้วยหาน ที่ขอรับการ 
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงราย  จะด าเนินการติดตามอีกครั้ง  

 3.ขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่าง รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปี 2561  

4.ขอแจ้งที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ รับทราบการโอนย้ายเพ่ือกลับภูมิล าเนา 
ของจ่าสิบเอกอ านวย เมืองอินทร์ ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแจ้ซ้อน  อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561  
 

จ.ส.อ.อ านวย เมืองอินทร์ :   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   ขอรายงานผลการด าเนินงานของ 
ผู้อ านวยการกองช่าง          องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ใน ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2561  แยกเป็น 2 

ประเภท คือ 
1.การด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2561   

 1.โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  1.1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยปอ หมู่ 17 
  1.2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามล าห้วยคุ หมู่ 8 
 2.โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการควบคุมงาน 
  2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 12 
  2.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน หมู่ 16 
  2.3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ 18 
  2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 11 
  2.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าป่าสุสาน  หมู่ 14 
  2.6โครงการถมดินที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 
 3.โครงการที่อยู่ระหว่างการแจ้งท าสัญญา  
  3.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 2 
  3.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 



๑๔ 

 

  3.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า หมู่ 3  
  3.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 
  3.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 
  3.6 โครงการจ้างเหมาขุดบ่อขยะภายในหมู่บ้าน หมู่ 10  
  3.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 
  3.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 19 
  3.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 20 
 2.การด าเนินงานการใช้จ่ายเงินสะสม  ดังนี้ 
 1.โครงการที่อยู่ระหว่างการท าสัญญา ได้แก่ 
  1.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบาย น้ า ม.3 
  1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปอ  ม.17 
 2.โครงการที่อยู่ระหว่างก าหนดราคากลาง 
  2.1โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561  
   1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแล หมู่ 6 
   2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่  15  
  2.2โครงการใช้จ่ายเงินสะสม  
   1.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองเตา ม.4 – บ้านห้วยหาน ม.9 
   2.โครงการเรียงหิน บ้านห้วยหาน ม.9 
 
นายแสน   ลือชา  : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ ขอฝากให้ทุกท่านช่วยดูแลสอดส่องโครงการพัฒนาหมู่บ้าน และก ากับคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 ไปดูแลควบคุมตรวจสอบปริมาณงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้เพ่ือประสิทธิภาพของงาน 
 ก่อสร้างดังกล่าว ส าหรับการเบิกจ่าย หรือขั้นตอนการด าเนินการประกาศสอบราคา 
 มอบหมายให้กองคลัง รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว 
 
นางวิลาวัลย์   โนระ :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน ฯ   และคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2560 นั้นมีการประกาศใช้ 

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 
เป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ egp ต้องมีความแม่นย า  ถูกต้อง 
ดังนั้นในช่วงแรกจะต้องมีการศึกษาระบบให้เข้าใจ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้เป็นระบบมาก
ขึ้น  โดยขั้นตอนการด าเนินการ กองช่างได้ประมาณการราคาของโครงการเรียบร้อยแล้ว
จัดส่งมายังกองคลัง เพ่ือด าเนินการหาผู้รับจ้าง โดยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีจ านวน 23 
โครงการ ด าเนินการผ่านระบบแล้ว 11 โครงการ โครงการที่เหลือมีปัญหาในเรื่องของการยื่น
ซอง จึงได้ท าการยกเลิกประกาศ  แล้วส่งโครงการไปให้กองช่างประมาณการราคาใหม่ โดย
สรุปการเบิกจ่ายในเดือนเมษายน 2561 มีค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายแล้ว 40.51 %  
 
 
 
 



๑๕ 

 

นายเอกภพ   จตุโชคอุดม  : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ตามที่กองคลังได้รายงานผลการปฏิบัติการ 
ประธานสภา ฯ   เบิกจ่ายมาแล้วคาดว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ยกเว้นมีโครงการที่ต้องพัฒนาท้องถิน่อื่นๆที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน เช่นโครงการไทย 
  นิยมยั่งยืน ที่กองช่างต้องออกแบบประมาณการโครงการของแต่ละหมู่บ้าน  
 
นายแสน   ลือชา  : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอ 
นายก อบต.ปอ ชี้แจงว่า ในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีผู้ปฏิบัติงานน้อยไม่

พอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยต าแหน่งนายช่างโยธา นั้นนอกจากจะต้องออกแบบ
ประมาณการราคาของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 20 หมู่บ้านแล้วยังต้องมารับผิดชอบ
การประมาณการโครงการอ่ืนๆตามนโยบายของรัฐบาล จึงท าให้งานมีความล่าช้า จึง
จ าเป็นต้องสรรหา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น  
- องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้มีการดูแลเอาใจใส่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ต าบลปอ 
โดยพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการ
อบรมโภชนาการ ที่มีความเหมาะสมกับวัยเด็กเล็ก ,การแจ้งการเฝ้าระวังเด็กจมน้ าตาย มีการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่ก่อเกิดอันตรายแก่เด็กเล็ก,มีการปรับ
เกลี่ยอัตราก าลังให้สามารถรองรับปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,มีการส่งเสริมสอนการคัดแยก
ขยะให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,มีการส่งเสริมการพัฒนาครูดูแลเด็กเข้ารับการอบรม
เพ่ือให้มีความรู้ มีศักยภาพในการดูแลเด็ก การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ สถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
- ขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในนามของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกท่านได้ดูแลก ากับการปฏิบัติงานของครูในสังกัด ในการปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 
07.00  – 16.00 น. โดยดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนของท่านด้วย  
 

นายสิริเชษฐ   รัตนแสงมณี :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   ขอสอบถามในกรณีเด็กไม่มีสัญชาติไทย 
ส.อบต.ม.19  สามารถเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้หรือไม่ 
 
นายแสน   ลือชา  : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ ทุกท่าน เนื่องในพ้ืนที่ต าบลปอจะมีปัญหาเรื่องประชาชนไม่มีสัญชาติไทยเป็นจ านวนมากท้ัง 
 จากการส ารวจข้อมูลตกหล่น บางกรณีเป็นการอพยพครอบครัวมาจากประเทศลาวแล้วมาอยู่ 

ประเทศไทยแล้วยื่นเรื่องขอสัญชาติไทย  โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปอ ได้รับเรื่องการยื่น
ค าร้องขอสัญชาติไทยแล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทางกองทุนยุติธรรมจังหวัด
เชียงราย ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะด าเนินการได้หรือไม่ 

 
นายประเวศ  ปงรังษี  : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ปลัด อบต.ปอ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 ด าเนินการกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็ก 
 เล็กและในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าสู่ในระบบ CCIS   ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 

ของทุกปี เพ่ือเป็นการสรุปข้อมูลที่ชัดเจนก่อนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดสรร
งบประมาณค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริมนม ค่าสื่อวัสดุการเรียนการสอน ต่อรายหัว 



๑๖ 

 

ให้กับเด็กเล็กดังกล่าว ซึ่งในพ้ืนที่ต าบลปอและต าบลม่วงยายมีปัญหาในเรื่องของการคีย์
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักซ้ าซ้อนกันโดยที่ตัวเด็กอยู่ในพ้ืนต าบลปอ แต่หมายเลข13 
หลักได้คีย์อยู่ในพ้ืนที่อ่ืน โดยระบบ CCIS   ไม่สามารถคีย์ข้อมูลเพ่ือแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ใน
ระบบได้   โดยวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอและครูดูแลเด็ก
เล็กได้เข้าร่วมประชุมอบรมพนักงานครูและพนักงานจ้าง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2561  จึงได้สอบถามวิทยากรผู้มาบรรยายแล้ว 
แต่ยังไม่ได้รับค าตอบแต่อย่างใด  จึงขอแจ้งมาเพ่ือรับทราบ 
 

นายค าปัน   แสงงาม :       เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.3   ขอสอบถามกรณีประชาชนมีปัญหาในครอบครัวแล้วไปยื่นค าร้องต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
  เวียงแก่น  โดยได้รับค าแนะน าให้จัดหาทนายความมากกว่าการไกล่เกลี่ย จึงสอบถามแนวทาง 
  ปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเวียงแก่นและศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปอ ด้วย 
 
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม  :     ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้สอบถามขอให้นิติกร ได้ชี้แจงเพ่ือรับทราบ 
ประธานสภา ฯ    
 
นายชัยนันท์  แจ้งมณี    :     เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นิติกร     ทุกท่าน ตามที่ได้สอบถามการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเวียงแก่นนั้น เป็นศูนย ์

  ประสานข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป มีขอบเขตที่กว้าง มีการรับเรื่องร้องเรียนทั้งคดีอาญา 
คดีแพ่งรวมด้วย จึงเป็นการแนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเข้าสู่ชั้นศาล การ
ด าเนินการโดยทนายความ  จึงขอแนะน าให้น าเรื่องมายื่นค าร้องต่อศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล
ปอ เพ่ือที่จะได้แนะน าแนวทางที่ปฏิบัติได้ละเอียดถูกต้ออง หากเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ดังกล่าวเกินที่กว่าที่ทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปอ จะด าเนินการได้ จะส่งเรื่องต่อไปยัง
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายต่อไป 
-ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  ส านักงานอัยการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย (สาขาเทิง) ได้ก าหนดออกตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการ
คุ้มครองสิทธิประชาชน  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ในเวลา 11.00 - 12.00 น.และ
มีการให้บริการค าปรึกษากฎหมายให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอแจ้งมายังสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอทราบและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่มีความสนใจและ
เข้ารับค าปรึกษาดังกล่าว  

-     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ พร้อมด้วยนิติกร เข้าร่วม
การอบรมตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคน โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนด้วยเทคโนโลยี (PO DD CM ONE HEALTH) เป็นการรายงานปัญหา
เหตุผิดปกติด้านสุขภาพและภัยพิบัติ เพ่ือเชื่อมโยงประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบ
บูรณาการโดยใช้โปรแกรมแอพลิเคชั่นในมือถือ เพ่ือรายงานการเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ให้ทันต่อเหตุการณ ์

 
 
 



๑๗ 

 

นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
หัวหน้าส านักปลัด   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขอชี้แจงศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปอ  เป็นภารกิจฝากของ 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย  จึงไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณเพ่ือภารกิจดังกล่าวได้โดย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปอ  มีภารกิจการปฏิบัติงาน 8 ด้านคือ 

1.ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด าเนินงานของส่วนราชการ   
2.เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม  
3.พิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน   
4.ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทตามที่คู่กรณีร้องขอเกี่ยวกับความแพ่งหรืออาญา   
5.การให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ที่ได้รับความเสียหาย  
6.ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
7.เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านยุติธรรมชุมชนแก่ประชาชน 
8.ด าเนินการอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
ซึ่งส านักงานยุติรรมจังหวัดเชียงราย  มีการจัดตั้งทนายความให้ความช่วยเหลือกับ

ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีกองทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ร้องเรียนที่มีความ
ยากจนยากไร้  โดยมีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเชียงรายเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป หากประชาชนในหมู่บ้านของท่านมีปัญหาในเรื่องของ
กฎหมาย มาติดต่อประสานงานมายังศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปอ  ได้ตามวันและเวลา
ราชการ หากในเรื่องของการร้องทุกข์ดังกล่าวเกินความสามารถของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล
ปอ  จะประสานงานส่งเรื่องไปยังยุติธรรมจังหวัดต่อไป  

 
นายชิงชัย  ยอดมณีบรรพต:    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต.ม.9   ขอขอบคุณที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปอ  ให้รับทราบ   
 
นายเอกภพ  จตุโชคอุดม  :     ในวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ นี้ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านใดจะเสนออีก 
ประธานสภา ฯ  หรือไม่ หากไม่มี ผมขอแจ้งนัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญที่ 2 

ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2561ในวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอเพ่ือรับทราบและจะได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลปอสมัยสามัญ ที่ 2 
(ครั้งที่ 1)  ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖1 ในครั้งนี้ ขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุม ๑๖.๒๐  นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
(ลงชื่อ)      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

               (นายประเวศ  ปงรังษี) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  

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


