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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังที่ 2) ประจําป พ.ศ. 2562 

วันที่  15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 

ผูเขาประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลงช่ือเขาประชุม หมายเหตุ 
๑ นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท ประธานสภา ฯ นรเศรษฐ    กมลาสนกมุท  
2 นายคําปน        แสงงาม รองประธานสภา ฯ คําปน        แสงงาม  
3 นายคํา            วงศผา ส.อบต หมูท่ี  1 คํา            วงศผา  
4 นายคําจันทร     ธิวงศ ส.อบต หมูท่ี 1 คําจันทร     ธิวงศ  
5 นายวุฒิชัย        อุสาใจ ส.อบต หมูท่ี 2 วุฒิชัย        อุสาใจ  
6 นายวิชัย          แสงงาม ส.อบต หมูท่ี 2 วิชัย          แสงงาม  
7 นายสิทธิพงษ    แซฟุง ส.อบต หมูท่ี 4 สิทธิพงษ    แซฟุง  
8 นายอภิรักษ      แซฟุง ส.อบต หมูท่ี 4 อภิรักษ      แซฟุง  
9 นางมริวรรณ     ถาวงศ ส.อบต หมูท่ี 5 มริวรรณ     ถาวงศ  

10 นายเกียรติกุล    พิชัย ส.อบต หมูท่ี 6 เกียรติกุล    พิชัย  
11 นางหมาย        แสงงาม ส.อบต หมูท่ี 6 หมาย        แสงงาม  
12 นายสมชาย      วงศนภาไพศาล ส.อบต หมูท่ี 7 สมชาย      วงศนภาไพศาล  
13 นายพงษศักดิ์    ธนาวุฒิชัย ส.อบต หมูท่ี 8 พงษศักดิ์    ธนาวุฒิชัย  
14 นายชิงชัย        ยอดมณีบรรพต  ส.อบต หมูท่ี 9 ชิงชัย        ยอดมณีบรรพต  
15 นายยุทธนา      ยอดมณีบรรพต ส.อบต หมูท่ี 11 ยุทธนา      ยอดมณีบรรพต  
16 นายมนตรี        ยอดมณีบรรพต ส.อบต หมูท่ี 12 มนตรี        ยอดมณีบรรพต  
17 นายยุทธภูมิ      เกษตรโสภาพันธ ส.อบต หมูท่ี 12 ยุทธภูมิ      เกษตรโสภาพันธ  
18 นายสมชาย      แซยาง ส.อบต หมูท่ี 13 สมชาย       แซยาง  
19 นายกิตติ         ครรลองหรรษา ส.อบต หมูท่ี 13 กิตติ          ครรลองหรรษา  
20 นายอภิสิทธิ ์     รายเรียงศรีอรัญ ส.อบต หมูท่ี 14 อภิสิทธิ์      รายเรียงศรีอรัญ  
21 นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล ส.อบต หมูท่ี 14 -  
22 นายชาญชัย        ยางวรกูล ส.อบต หมูท่ี 15 ชาญชัย       ยางวรกูล  
23 นายชาย            แซซง ส.อบต หมูท่ี 15 -  
24 นายสุพจน          เลาพงศสวัสดิ ์ ส.อบต หมูท่ี 16 สุพจน         เลาพงศสวัสดิ ์  
25 นายปราโมทย      ขวัญชัยประทาน ส.อบต หมูท่ี 16 ปราโมทย    ขวัญชัยประทาน  
26 นายชัยสิทธิ ์        เจนพบชีวนั ส.อบต หมูท่ี 17 ชัยสิทธิ ์      เจนพบชีวัน  
27 นายพจนปรีชา     แซยาง ส.อบต หมูท่ี 18 พจนปรีชา   แซยาง  
28 นายธิติพงศ         กวินดารกา ส.อบต หมูท่ี 18 ธิติพงศ       กวินดารกา  
29 นายสิริเชษฐ   รัตนแสงมณี ส.อบต.หมูท่ี ๑๙ สิริเชษฐ      รัตนแสงมณี  
30 นายสมชาต ิ   คงแกว ส.อบต.หมูท่ี ๒๐ สมชาต ิ      คงแกว  
 



๒ 
 

 
ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวมนัญชญา  ผาบรรพตกุล 
2. นายชาย   แซซง 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลงช่ือเขาประชุม หมายเหตุ 
๑ นายแสน             ลือชา นายก อบต.ปอ แสน           ลือชา  
2 นายสมจิต           สิริพุทธาสกุล รองนายก อบต.ปอ สมจิต          สิริพุทธาสกุล  
3 นายศัตราวุธ         นภาวงศสกุล เลขานายก อบต.ปอ ศัตราวุธ       นภาวงศสกุล  
4 นายประเวศ         ปงรังษี ปลัด อบต.ปอ ประเวศ        ปงรังษี  
5 นางวิลาวัลย         โนระ หัวหนาฝายการเงิน วิลาวัลย       โนระ  
6 นางสาวกรรณิการ   ชัยวงศ หัวหนาสํานักงานปลัด กรรณิการ     ชัยวงศ  
7 นายศราวุธ           ทองใบ นายชางโยธา ศราวุธ         ทองใบ  
8 นายไพรสัณฑ        ยาละ นักวิเคราะหฯ ไพรสัณฑ      ยาละ  
9 นางสาวณัฐรินีย      เขียวสิทธิ์ เจาพนักงานธุรการ ณัฐรินีย        เขียวสิทธิ ์  

10 นายสนิท             หอมนาน หัวหนาอุทยานภูชี้ฟา สนิท           หอมนาน  
11 นายกิตติกร          หม่ันไร เจาหนาท่ีอุทยานภูชี้ฟา กิตติกร         หม่ันไร  
12 นายอิทธิรนณ        บุรีแกว เจาหนาท่ีอุทยานภูชี้ฟา อิทธิรนณ       บุรีแกว  
13 นายวัชรินทร         ชัยยะ เจาหนาท่ีอุทยานภูชี้ฟา วัชรินทร        ชัยยะ  
14 นายนพรัตน          รุงโรจนถาวร เจาหนาท่ีอุทยานภูชี้ฟา นพรัตน         รุงโรจนถาวร  
15 นายชนัชฐภูมิ         ชิโนชัย เจาหนาท่ีอุทยานภูชี้ฟา ชนัชฐภูมิ        ชิโนชัย  
16 นายประสิทธิ์          พิชัย ผูใหญบานผาแล ม.6 ประสิทธิ ์        พิชัย  
17 นายธนภัทร           จรัสจํารูญกร ผูใหญบานผาตั้ง ม.14 ธนภัทร          จรัสจํารูญกร  
18 นายทรงเดช        ยอดมณีบรรพต ผูใหญบานรมโพธ์ิทอง ม.18 ทรงเดช        ยอดมณีบรรพต  
 

 
สรุป 

-สมาชิกสภา อบต.ปอ  มีท้ังหมด  ๓0   คน 
-ผูมาประชุม          28   คน ผูลาประชุม     2    คน    
-ผูเขารวมประชุม      18   คน  รวมท้ังสิ้น     46    คน 
 
เริ่มประชุมเวลา        :     ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

เม่ือเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดนับองคประชุมแลว ครบองคประชุม  
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต
ไหวพระเพ่ือความเปนสริิมงคล  
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นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 2) ประจําป  
ประธานสภา อบต.ปอ พ.ศ. 2562 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ไดดําเนินการนับองคประชุม  

แลว ดังนี้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ มีท้ังหมด 30 คน มาประชุม 28 คน     
ลาประชุม 2 คน องคประชุมเกินก่ึงหนึ่งของท่ีประชุม ถือวาครบองคประชุมจึงขอนําเขา 
สูวาระการประชุม 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑        :      เรื่องประธานแจงใหทราบ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ในวาระประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ มีเรื่องแจงใหสภาองคการบริหารสวน 
ประธานสภา อบต.ปอ          ตําบลปอ ไดรับทราบ ดังนี้ 

 (1)  แจงการลาออกของนายเลาจัว  แซวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ   
หมู 20 ตําบลปอ ไดขอลาออกจากตําแหนงตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 และ
นายอําเภอเวียงแกน ไดอนุญาตแลว     

 (2)  แจงขอรับบริจาคเงินเพ่ือสมทบจัดซ้ือนมใหกับบุตรของ นายตง  แซมือ  ราษฎร 
 บานทรายทอง หมู 7 ท่ีภรรยาปวยไมสามารถใหนมกับเด็กทารกได ประกอบกับครอบครัว

มีฐานะยากจน จึงขอความชวยเหลือจากสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรวมกัน
บริจาคตามจิตศรัทธา ในการจัดซ้ือนมใหกับเด็กดังกลาว 

 (3)  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีไดเขารวมกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอําเภอเวียงแกน 

 (4)  แจงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554    
ขอ 63 ท่ีกําหนดวา “สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอท่ีประชุมสภา
ทองถ่ิน ใหยกมือพนศีรษะ เม่ือประธานทองถ่ินอนุญาตแลว จึงกลาวไดโดยใหยืนกลาว    
ณ ท่ีของตน ณ ท่ีซ่ึงจัดไวก็ได และตองกลาวกับประธานสภาทองถ่ิน” ดังนั้นเพ่ือใหการ
ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงขอแจงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ไดรับทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติในการอภิปรายของสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ตอไป 

มติท่ีประชุม            : รับทราบ 
 
        เรื่องท่ีผูบริหารทองถิ่นแจงใหทราบ 

นายแสน   ลือชา      : ผูบริหารทองถ่ิน มีเรื่องแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบ ดังนี้ 
นายก อบต.ปอ         (1)  ขอขอบคุณผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ และพนักงานสวน

ตําบล ท่ี ได เขารวมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 12 
สิงหาคม 2562 ณ ท่ีวาการอําเภอเวียงแกน  
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  (2)  แจงการจัดงานเทศกาลสมโอและของดีอําเภอเวียงแกน ประจําป 2562 มีดังนี้ 
     - วันท่ี 30 สิงหาคม 2562  
     เวลา 13.30 น.   ตั้งขบวนแห ณ ลานหนาโรงเรียนอนุบาลเวียงแกน 
     เวลา 15.30 น.   พิธีเปดการจัดงานโดยนายอําเภอเวียงแกน เปนประธาน 
          ในพิธีเปด 
     เวลา 16.00 น.    กิจกรรมประกวดการจัดทําอาหารจากสมโอ 
     เวลา 19.00 น.     กิจกรรมประกวดธิดาสมโอ ประจําป 2562 
     - วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 
     เวลา 17.00 น.    กิจกรรมประกวดรองเพลงพรอมหางเครื่องทีมนักเรียน 
          เยาวชน 
     เวลา 19.00 น.    กิจกรรมการประกวดรองเพลงพรอมหางเครื่องทีมองคกร 
          ปกครองสวนทองถ่ิน และกํานันผูใหญบาน 
     - วันท่ี 1 กันยายน 2562 
     เวลา 18.00 น.    การแสดงของกลุมผูสูงอายุในพ้ืนท่ี 
     เวลา 19.00 น.    ชมการแขงขันชกมวยการกุศลศึกวันสมโอเวียงแกน 
           ไฟท 62 
     - วันท่ี 2 กันยายน 2562 
     เวลา 13.00 น.    การแขงขันตระกรอเวียงแกนคัพ 
           - ชมฟรีศิลปน บัว กมลทิพย 
     - วันท่ี 3 กันยายน 2562 
     เวลา 13.00 น.     การแขงขันตระกรอเวียงแกนคัพ 
           - ชมฟรีศิลปน Top Star 
     - วันท่ี 4 กันยายน 2562 
     เวลา 13.00 น.     การแขงขันตระกรอเวียงแกนคัพ 
           - ชมฟรีศิลปน สาวสองพัน 
     - วันท่ี 5 กันยายน 2562    
            - ชมศิลปน จินตหรา  พูนลาภ 

  การเขารวมกิจกรรมงานเทศกาลสมโอและของดีอําเภอเวียงแกน ประจําป 2562 ในพิธี
เปดการแตงกายชุดมอฮอม สําหรับการสงนักรองลูกทุงชาย-หญิง พรอมหางเครื่อง      
เขาประกวดวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 ทางคณะผูบริหาร ปลัด อบต.ปอ หัวหนาสวน
ราชการ และพนักงานในสังกัด ไดรวมกันบริจาคเงินสมทบเปนคาเชาชุด การแตงกาย 
เนื่องจากไมสามารถเบิกจายเงินได เนื่องจากไมมีระเบียบใหเบิกจายได และป 2562 นี้  
มีการรองเพลงโชวของนายกองคกรกปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 4 แหง รองในวันดังกลาว
ดวย ดังนั้นจึงขอแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ และรวมกิจกรรม 
โดยพรอมเพรียงกัน 
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  (3)  องคการบริหารสวนตําบลปอ ไดจัดกิจกรรมอบรมโครงการเสริมสรางคานิยมตอตาน
การทุจริตคอรัปชั่น ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ โดยมีคณะผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานจางในสังกัด
เขารวมการอบรม จํานวน 84 คน โดยมีวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงราย 

  (4)  การประชุมชี้แจงและใหคําแนะนําเก่ียวกับการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตาม
กฎหมายใหม โดยสํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย ไดกําหนดประชุมชี้แจงในวันท่ี 28 
สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลมวงยาย จึงขอ
แจงนําเรียนใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ 

มติท่ีประชุม                : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยสามัญ ท่ี 3 
   (ครั้งท่ี 1) ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ไดรับแจงจากเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ วาการจัดทํารายงานการประชุม 
ประธานสภา อบต.ปอ       สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยสามัญท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) ประจําป พ.ศ. 2562     

เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 ยังไมแลวเสร็จ จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาดังกลาว 
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับรองในการประชุมครั้งตอไป 

มติท่ีประชุม               :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓        : กระทูถาม 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ๑. กระทูถามท่ัวไป (ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถ่ินโดยมี            
ประธานสภา อบต.ปอ ขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ขอ ๙๒) มีสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลปอ ยื่นกระทูถามเปนหนังสือ โดยขอใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลปอตอบกระทู 

 - ไมมี 

 ๒. กระทูถามดวน (ตองเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวน  
ทอง ถ่ินหรือ เหตุ ฉุกเ ฉิน ท่ี มีความจํ า เปนรีบด วนเพราะเปนภัยสาธารณะหรือ
กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง     
ซ่ึงผูบริหารจะตองรีบชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันที ขอ ๙๓) 

 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔       : เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาฯตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

 -  ไมมี 
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ระเบียบวาระท่ี ๕       : เรื่องท่ีเสนอใหมและเรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

5.1  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 
ประธานสภา อบต.ปอ      สมัยสามัญท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 ไดมีมติให 

ความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ ไปแลวนั้น และในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติในวันนี้ จึงขอเรียน
เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดนําเสนอรายงานและบันทึกความเห็นการพิจารณา
ขอเสนอคําแปรญัตติงบประมาณตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ตอไป 

นายคําปน  แสงงาม เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอท่ีเคารพ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ      ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดมีมติคัดเลือกขาพเจานายคําปน แสงงาม              
 รองประธานสภาฯ พรอมดวย นายคําจันทร  ธิวงศ สมาชิกสภาฯ นายเกียรติกุล  พิชัย  
 สมาชิกสภาฯ, นายอภิสิทธิ์  รายเรียงศรีอรัญ สมาชิกสภาฯ และ นางมริวรรณ  ถาวงศ  
 สมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการ แปรญัตติงบประมาณ ตามรางขอบัญญัติงบประมาณ 
 รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ปอ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 

      คณะกรรมการแปรญัตติ ไดดําเนินการประชุมเ พ่ือพิจารณาคําแปรญัตติ              
ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดรับมา เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2562 ปรากฏวา ไมมีผูใดได
ยื่นเสนอคําแปรญัตติ ท่ีคณะกรรมการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แตอยางใด และคณะกรรมการแปรญัตติไดรวมกันพิจารณา  
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยละเอียดถ่ีถวน
แลว   และไดมีมติของคณะกรรมการแปรญัตติ วารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความครบถวน ถูกตองแลว ไมขอแกไข เห็นชอบให
คงไวตามรางเดิม 

      ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ 
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 50 และ
ขอ 110 คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอสงรายงานและบันทึกความเห็นการพิจารณา
ขอเสนอคําแปรญัตติงบประมาณ ตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดพิจารณา
ดําเนินการตามระเบียบฯ ตอไป 
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นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติท่ีไดนําเสนอรายงานและบันทึกความเห็น 
ประธานสภา อบต.ปอ      การพิจารณาขอเสนอคําแปรญัตติงบประมาณตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ในลําดับตอไปขอ
เรียนเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมาย 

นายประเวศ  ปงรังษี       : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอท่ีเคารพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภา อบต.ปอ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
 พ.ศ. 2554 ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ 

ขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
     ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับคําแปรญัตติ 
หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลวไมใหเสนอขอแปรญัตติ หรือญัตติขอเปลี่ยนแปลง
มตินั้นอีก 
    ดังนั้น เม่ือประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ไดนําเสนอรายงานและบันทึกความเห็น
การพิจารณาขอเสนอคําแปรญัตติงบประมาณตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอแลว ปรากฏวา 
ไมมีผูใดยื่นเสนอคําแปรญัตติแตอยางใด และคณะกรรมการแปรญัตติไดรวมกันพิจารณา
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยละเอียดแลว  
ไดมีมติวามีความครบถวน ถูกตองแลว ไมขอแกไข เห็นชอบใหคงไวตามรางเดิม ดังนั้น 
ในการพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ประธานควรเสนอใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปอ ไดลงมติในวาระท่ี 2 ตอไป 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณเลขาสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย 
ประธานสภา อบต.ปอ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ ในลําดับตอไปจะเปนการลงมติ          
 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับ
องคประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี       : ไดตรวจนับแลวมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม จํานวน 28 คน เกินก่ึงหนึ่ง ถือวาครบองคประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลําดับตอไป เปนการลงมติการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
ประธานสภา อบต.ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ขอใหสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ปอ ไดลงมติวาจะใหความเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติหรือไม โปรดยกมือ  

มติท่ีประชุม                 : เห็นชอบ  24  เสียง 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอพักการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ เปนเวลา 15 นาที และขอเรียนเชิญ 
ประธานสภา อบต.ปอ สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ เขาประชุมเวลา 10.41 นาฬิกา 
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เวลา 10.41 น. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับองคประชุม ปรากฏวามี 
 สมาชิกเขาประชุม จํานวน 27 คน เกินก่ึงหนึ่ง ถือวาครบองคประชุม        

 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 วาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอนําเขาสูการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ซ่ึงอยูในการประชุมพิจารณา 
ประธานสภา อบต.ปอ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 3  
 ข้ันเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ปอ ไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย        

นายประเวศ  ปงรังษี       : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอท่ีเคารถ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภา อบต.ปอ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
 พ.ศ. 2554 ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 3 ไมมีการอภิปราย เวนแต 
 ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันควร  
       ในการพิจารณาวาระนี้ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ 
 หรือไม 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ท่ีไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย 
ประธานสภา อบต.ปอ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลปอไดตรวจนับองคประชุม เพ่ือจะไดใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดลงมติ
ตอไป 

นายประเวศ  ปงรังษี       : ไดตรวจนับแลวมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม จํานวน 27 คน เกินก่ึงหนึ่ง ถือวาครบองคประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลําดับตอไป เปนการลงมติการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
ประธานสภา อบต.ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ ขอใหสภา 
 องคการบริหารสวนตําบลปอ ไดลงมติวาจะใหความเห็นชอบในวาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบให 
 ตราเปนขอบัญญัติหรือไม โปรดยกมือ  

มติท่ีประชุม                 : เห็นชอบ  25  เสียง 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: เปนอันวาสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภา อบต.ปอ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติเสร็จ 
 เรียบรอยแลว ขอฝากถึงคณะผูบริหารไดดําเนินการบริหารงบประมาณรายจาย ประจําป 
 งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแกไขปญหา อํานวยความสะดวกแกประชาชน และใชจาย 
 งบประมาณโดยประหยัด คุมคา เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนตําบลปอ ตอไป 
 
 
 



๙ 
 

 
 

นายแสน   ลือชา         : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหาร 
นายก อบต.ปอ        สวนตําบลปอ ท่ีไดรวมกันพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
 งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสําเร็จเรียบรอยลงดวยดี คณะผูบริหารจะไดรวมกันบริหาร 
 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ืออํานวยประโยชนแกไขปญหา 

ใหกับประชาชนตามท่ีประชาคมหมูบานไดนําเสนอโครงการใหองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ไดรับทราบและจัดทําเปนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายดังกลาว ท้ังนี้หาก
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดประกาศใชและมีผล
บังคับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 แลว คณะผูบริหารจะไดเรงรัดจัดทําแผนดําเนินงาน
และตรวจสอบรายละเอียดโครงการในแผนงานเคหะและชุมชนท่ีมีโครงการกอสรางตอง
ขอเขาใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติตอสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 
13 ทวิตอไป ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลปอตองรอใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงรายและสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย) จัดสง
เจาหนาท่ีออกมาดําเนินการตรวจสภาพปา เพ่ือรายงานใหจังหวัดเชียงรายพิจารณาตอไป 
จึงขอนําเรียนชี้แจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ เพ่ือจะไดเขาใจรวมกัน
ตอไป 

 5.2 การจัดตั้งอุทยานแหงชาติภูช้ีฟา 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนเชิญทานหัวหนาอุทยานภูชี้ฟา ทานสนิท  หอมนาน ครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ  

นายสนิท  หอมนาน        : เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานรองนายก ทานปลัด
หัวหนาอุทยานภูชี้ฟา องคการบริหารสวนตําบลปอ และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอและ 

ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายสนิท  หอมนาน นักวิชาการปาไมชํานาญการ       
ทําหนาท่ีหัวหนาอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา ขอนําเรียนจะแจงท่ีประชุมรับทราบ อุทยาน
แหงชาติภูชี้ฟามีคําสั่งใหผมมาเดินแนวเขต เพ่ือผนวกพ้ืนท่ีปาท่ีสมบูรณ ท่ีเปนปาตนน้ํา ได
เดินแนวเขตกับผูนําทองถ่ิน 10 ตําบล ซ่ึงอปท.ท้ัง 10 อปท. ตองใหความเห็นชอบ      
ในการจัดตั้งอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา จึงมาแจงท่ีประชุมองคการบริหารสวนตําบลปอทราบ 
คือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดชี้เปาในทองท่ีมีมีปาสมบูรณ
ประมาณ 2 แสนกวาไร ท่ีเดินแนวเขตไมมีท่ีทํากินและไมทับซอนกับโครงการหลวงและ
หนวยราชการท่ีใชประโยชนเรียบรอยแลว และไมทับซอนกับปาชุมชนท่ีมีการจัดตั้งของ
สํานักสงฆท่ีข้ึนทะเบียนไว จากการเดินแนวเขตท่ีสํารวจตั้งแตปลายป 2561 และสําเร็จ
ในตนป 2562 หลังจากเดินแนวเขตเสร็จแลวก็มีพ้ืนท่ีแสนกวาไร มีการปรับลดพ้ืนท่ี
อุทยานจากแสนกวาไร เหลือ 6 หม่ืนกวาไรโดยรวมพ้ืนท่ีของวนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา
ดวย จํานวน 2,800 กวาไร บริเวณทองท่ีตําบลปอ อําเภอเวียงแกน ประมาณ 

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 
 
 

 1,499.68 ไร ประมาณ 2.4 ตารางกิโลเมตร สวนมากตําบลปอจะเปนหนวยจัดการตน
น้ํา และแนวเขตหมูบานกับแนวเขตสิ่งปลูกสรางของรีสอรทจะอยูนอกเขตวนอุทยาน
แหงชาติ 1,400 กวาไร คือพ้ืนท่ีท่ีทานสมาชิกเห็นจากจอโปรเจกเตอรตอนนี้นะครับ 

 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:   ขอบคุณหัวหนาอุทยานภูชี้ฟาครับท่ีไดนําเสนอขอมูลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ประธานสภา อบต.ปอ      ตําบลปอไดรับทราบ คือวันนี้ทานมาขอมติจากสภาฯ แจงใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบวาใน 

พ้ืนท่ีตําบลปอ มีพ้ืนท่ีก่ีไรท่ีจะข้ึนเปนอุทยาน พ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนพ้ืนท่ีอ่ืนมากกวา เชน 
ตําบลครึ่ง ตําบลบุญเรือง ตําบลยางฮอม ฝากถึงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ใหประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับรูดวยวาตอไปจะข้ึนเปนอุทยานแหงชาติ  ถาชาวบานไป
ทําอะไรนอกเขต  คงตองระมัดระวังกัน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หรือทาง
ผูใหญบานหรือผูเขาประชุมทุกทาน ท่ีสงสัยอยากจะสอบถามเก่ียวกับอุทยานขอเรียนเชิญ
ครับ ขอเชิญทานผูใหญบานทรงเดช ยอดมณีบรรพต ครับ 

นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต:   เรียนทานประธานสภาฯ นายกฯ ปลัดฯ ขาราชการ สมาชิกฯผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม 

ผูใหญบาน หมู 18 นายทรงเดช  ยอดมณีบรรพต ผูใหญบานรมฟาทอง หมู 18 ตําบลปอ จะขอถามเรื่อง 

หนังสือรับรองแนวเขตอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา เปนการประชุมชี้แจงทําความเขาในการ
จัดตั้งอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา เม่ือวันท่ี 27 เดือนกุมภาพันธ 2562 เวลา 13.30 น.   
กระผมเปนผูนําหมูบาน บานรมฟาทอง หมู 18 กระผมไมไดรูเรื่องการประชุมเลย และ
ลายมือชื่อในหนังสือรับรองไมไดมีชาวบานในหมูบานรับรองดวย คนท่ีเซ็นรับรองคือ 
หัวหนาสนิท  หอมนาน ตามท่ีพาดพิงในหนังสือวาไดทําความเขาใจกับพ่ีนองประชาชน  
ซ่ึงกระผมคิดวาเปนการแอบอางวาพ่ีนองประชาชนเห็นดวยแลวประกาศเปนอุทยาน
แหงชาติ ในสวนนี้ผมไมเห็นดวยในความไมชอบธรรมดังกลาว ผมขอแนะนําวาขอให
หัวหนาสนิท  หอมนาน หัวหนาอุทยานภูชี้ฟา ใหทําความเขาใจกับประชาชน มีการ
ประชาคมกอนจะนําไปประกาศเปนอุทยาน ควรชี้แจงวามีขอดีตรงไหน ขอเสียคืออะไร   
พ่ีนองประชาชนจะไดรับผลประโยชนอยางไร พ่ีนองประชาชนจะอยูอยางไร กระผมอยาก
ใหทํางานแบบบูรณาการจริงๆ ขอชี้แจงแคนี้กอนครับ 
 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ขอขอบคุณผูใหญทรงเดช ยอดมณีบรรพต กระผมจะเปดโอกาสใหสมาชิกสภาองคการ 
ประธานสภา อบต.ปอ      บริหารสวนตําบลปอไดนําเสนอท้ังหมดแลวจะใหหัวหนาสนิท  หอมนาน หัวหนาอุทยาน 

ภูชี้ฟา ไดมาตอบขอซักถามของทุกทานครับ ขอเชิญทานธิติพงศ กวินดารกา ครับ 

นายธิติพงศ กวินดารกา      เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ  
ส.อบต. หมู 18       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขออนุญาตถาม 

หัวหนาสนิท  หมอนาน ดังนี้ 
1. รายชื่อคณะกรรมการท่ีแตงต้ังทํางานรวมกับหนวยปาไมนี้ ทุกคนทราบหรือไมวาไดรับ
การแตงตั้งเปนคณะทํางาน  
2. ผูใหญบานรมฟาไทย ไดรับการแตงตั้งเปนคณะทํางานตําบลตับเตา หมู 10 ทานได
ทราบเรื่องหรือไมวาไดเปนคณะทํางาน เพ่ือทํางานในพ้ืนท่ี  
 



๑๑ 
 

 
 
3. สําหรับหนังสืออางถึงหมูบานรมฟาทอง หมู 18 ตําบลปอ ขอสอบถามหัวหนา 
สนิท  หอมนาน วาไดเขามาประชุมประชาคมแลวหรือยัง  
กระผมคิดวาถาไมมีการประชาคมจะเปนการปดก้ันความคิดเห็นของประชาชน แลวจะ
ประกาศเปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟาไดอยางไร ผมคิดวาเจาหนาท่ีขาราชการ ควรจะทํางาน
อยางโปรงใส ผมขอยกตัวอยางขอความหนึ่งซ่ึงเปนพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาล 
ท่ี 9 วา 
“...กฎหมายมีไวสําหรับใหมีความสงบสุขในบานเมือง มิใชวากฎหมายมีไวสําหรับบังคับ
ประชาชน ถามุงหมายท่ีจะบังคับประชาชนก็กลายเปนเผด็จการ กลายเปนสิ่งท่ีบุคคลหมู
นอยจะตองบังคับกับบุคคลหมูมาก ในทางตรงกันขาม กฎหมายมีไวสําหรับใหบุคคล
สวนมากมีเสรีและอยูไดดวยความสงบ...” 
บางทีกฎหมายก็มาไดดวยวิธีการซ่ึงมากจากตางประเทศ เพราะกฎหมายเปนวิชาการท่ี
กวางขวาง หากไมเหมาะสมกับสถานการณ ในปาสงวนซ่ึงทางราชการไดขีดเสนไววาเปน
ปาสงวนหรือปาจําแนก แตประชาชนอยูในปานั้นแลว แตเอากฎหมายไปบังคับกับคนอยู
ในปาใหเปนปาสงวนท่ีมีคนอยูแลว ทําใหมีปญหาเกิดข้ึนประชาชนท่ีอยูในนั้นกลายเปน
ผูฝาฝนกฎหมาย บุคคลท่ีอยูในปานั้นกอนเขามีสิทธิในการเปนมนุษย หมายความวา    
ทางราชการบุกรุกบุคคล และเอากฎหมายมาบังคับ โดยไมสอบถามความคิดเห็นของคน 
ในพ้ืนท่ีชุมชน ผมวาตองไปศึกษาใหดีเพ่ือจัดการบริหารท่ีถูกตองเปนธรรม 

 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ขอเชิญทานชิงชัย ยอดมณีบรรพต ครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ       

นายชิงชัย ยอมณีบรรพต  :      เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานนายกฯ ปลัด รองนายกฯ เจาหนาท่ี  
ส.อบต. หมู 9 สมาชิกฯ ทุกทาน ผมมีเรื่องสอบถาม ดังนี ้

1. ตามหนังสือรับรองแนวเขตอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 คิดวา
หนังสือนี้ไมไดมีการประชาคมกับชุมชนอยางแทจริง ไมไดมีการลงนามโดยคนในชุมชน 

 2. ตามท่ีหัวหนาสนิท  หอมนาน  ประกาศการจัดตั้งอุทยานภูชี้ฟาวาจะไมกระทบพ้ืนท่ีทํา
กินของหมูบาน แตกอนจะประกาศควรจะมีการแจงใหพ่ีนองประชาชนไดทราบวา  
ทําอะไร ทําอยางไร ทําท่ีไหน ทําเม่ือไหร ทําเพ่ือใคร  

 ผมคิดวาเ ม่ือประกาศเปนอุทยานไปแลวผลกระทบคือ นักทองเ ท่ียว จะทําให มี
นักทองเท่ียวนอยลงจากการเก็บเงิน อยางเชนท่ีผมเคยไปท่ีอุทยานภูหินรองกลา จังหวัด
พิษณุโลก มีการเก็บเงินนักทองเท่ียว รถคันละ 200 บาท ผูโดยสารคนละ 120 บาท 
รานคาในอุทยานเก็บเงินหมด ผมวามีผลกระทบแนนอนครับ ผมขอคัดคานครับ ถาจะทํา
ผมแนะนําวาใหมีการประชาคมในพ้ืนท่ีระดับหมูบาน ระดับตําบล เพ่ือการปฏิบัติท่ีถูกตอง
ตอไปครับ ขอบคุณมากครับ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ขอเชิญทานพจนปรีชา  แซยาง ครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ       

 

 



๑๒ 
 

 

 

นายพจนปรีชา   แซยาง :       เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานนายก ทานปลัด และสมาชิก 

ส.อบต. หมู 18       สภาองคการบริหารสวนตําบลปอปอทุกทาน ผมเห็นดวยกับทานผูใหญบาน หมู 18 และ 

ทานชิงชัย  ยอดมณีบรรพต ในเรื่องหนังสือรับรองแนวเขตอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา ไมไดมี
การลงนามโดยคนในชุมชน และขอให มีการประชาคม การประชุมกับชาวบาน           
การประกาศเปนอุทยานไมใชวาพวกผมจะไมเห็นดวยเลยทีเดียว แตในการปฏิบัติตองทํา
ใหถูกตองเพราะมีท้ังผลดีและผลเสียครับ 

 
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ขอเชิญทานผูใหญบานผาแล ทานประสิทธิ์  พิชัย ครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ       

นายประสิทธิ์  พิชัย   :      เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานนายก ทานปลัด และสมาชิก 

ผูใหญบาน หมู 6       ผมมีเรื่องสอบถามเก่ียวกับวนอุทยานถํ้าผาแล สอบถามขอบเขตของวัดปา สํานักสงฆ และ 

ฝงตะวันตกไดแบงขอบเขตไวตรงไหน การประกาศผมยินดีสนับสนุนแตขอใหมีแนวเขตท่ี
ชัดเจน และพรอมจะชวยกันดูแลครับ ขอบคุณครับ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ขอเชิญทานผูใหญบานรมฟาทอง ทานทรงเดช  ยอดมณีบรรพต ครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ       

นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต:   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ผมขอซักถามหัวหนาสนิท  หอมนาน 

ผูใหญบาน หมู 18 เก่ียวกับแนวเขตอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา เนื่องจากผมดูแผนท่ีนี้แลวเปรียบเทียบในป 
2542 มีแนวเขตเพ่ิมข้ึน จึงขอใหชี้แจงทําความเขาใจวา ขยายแนวเขตตั้งแตเม่ือไหร 
อยางไร  

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  สมาชิกทานอ่ืนครับ ขอเชิญทานเกียรติกุล พิชัย ครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ       

นายเกียรติกุล  พิชัย : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานนายกฯ ทานปลัด หัวหนาอุทยาน 

ส.อบต. หมู 6  และสมาชิกทุกทานครับ เก่ียวกับกรณีบานผาแล ขอชี้แจงหัวสนิท หอมนาน ซ่ึงตอนนั้น
ทางหัวหนาและเจาหนาท่ีท่ีไปเดินจับพิกัดแตไมไดใหคณะกรรมการหมูบานไปรวมดวยวา
ท่ีตรงไหนบาง ทําใหเกิดความผิดพลาดในเรื่องแนวเขต ผมขอคัดคานไวกอน เพราะ
ผลกระทบเม่ือประกาศเปนอุทยานแลวการท่ีจะพัฒนาก็ลําบาก ชาวบานก็เดือดรอนหา
ของปาไมได ขอบคุณครับ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ผมจะเปดโอกาสใหสมาชิก แคคนละ 1 ครั้งนะครับ เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลา ขอเชิญ 
ประธานสภา อบต.ปอ      ทานธิติพงศ  กวินดารกา ครับ 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 

 

นายธิติพงศ  กวินดารกา : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ วันนี้ผมขออนุญาตรอบ 2 ครับ 
ส.อบต. หมู 18 จากประสบการณในเรื่องของปาไมในอดีต ผมขอใหความเห็นวา การเปนขาราชการไป

ไหนตองพัฒนา ตองมีความเปนมนุษยธรรม ใหความเปนธรรมในพ้ืนท่ี รวมกันบูรณาการ 
ตองมีสวนรวมในการพิจารณาความเห็นชอบรวม ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ถึงจะทําใหเกิด
ความสงบเรียบรอย 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ผมวาเราอภิปรายมาพอสมควรแลว คงจะเปดโอกาสใหหัวหนาสนิท  หอมนาน ไดมาตอบ 
ประธานสภา อบต.ปอ      ขอซักถามผูใหญบานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ขอเรียนเชิญหัวหนา 

  สนิท  หอมนาน ครับ 

นายสนิท  หอมนาน        : 1. อันดับแรกผมขอตอบทานผูใหญทรงเดช ยอดมณีบรรพต  ผมขอชี้แจงการเดินแนวเขต 

หัวหนาอุทยานภูชี้ฟา สํารวจพ้ืนท่ีปาเพ่ือเตรียนมประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟานั้น ทางจังหวัดไดแตงตั้ง 

 คณะกรรมการโดยทางจังหวัดเปนคนออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบและติดตาม 

 การดําเนินงานการสํารวจพ้ืนท่ีปาเพ่ือเตรียมการประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา  

 ระดับอําเภอโดยบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนายอําเภอเปนคนตั้งผูใหญบาน  
แตทางผูใหญบานรมฟาทอง หมู 18 นายทรงเดช  ยอดมณีบรรพต ไดขอถอนชื่อออกจาก
คณะทํางาน ซ่ึงทําใหทานไมไดเขารวมเดินแนวเขตดังกลาว และขอชี้แจงจุดประสงคของ
การจัดตั้งอุทยานภูชี้ฟาคือ เปนการทํางานรวมกันของกรมปาไมกับกรมอุทยาน ตามแนว
เขตท่ีเห็นในแผนท่ีนั้น ผมชี้แจงวาเราใชแนวเขตเดิมไมไดมีการขยายไปแตอยางใด โดยผม
ปรับลดลงอีกหลายรอยไร จาก 3,500 ไร ไปควบคุมฝงถนน พ้ืนท่ีทํากิน รีสอรท ออกไป
จากแนวเขตเดิมเหลืออยู 2,800 กวาไร การสํารวจโดยการใชเทคโนโลยี ซ่ึงปจจุบันพ้ืนท่ี
แนวเขตไมมีพ้ืนท่ีทํากินของชาวบานเลย จะไมกระทบตอความเดือดรอนของชาวบานไมมี
สวนใดทับซอน จุดประสงคของการจัดตั้งอุทยานก็คือ การเก็บพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีสมบูรณไว
เพ่ือความอุดมสมบูรณของปา  

2. ผมขอตอบทานชิงชัย  ยอดมณีบรรพต เรื่องการจัดตั้งอุทยานและมีการเก็บเงินนั้น 
ไมไดเปนรายไดสวนตัวของผม ซ่ึงในสวนของอุทยานมีการเก็บคาธรรมเนียมเพ่ือนํามา
บํารุงสถานท่ีและคืนสู อปท.ท่ีมีสวนรวมตอไป 

3. ขอตอบทานเกียรติกุล  พิชัย สําหรับบานผาแล ไมไดผนวกเปนอุทยานครับ ในการ
จัดต้ังอุทยานผมยอมรับวามีบางท่ีจะตองกระทบสิทธิ์บางอยาง สวนการลงนามในหนังสือ
รับรองนั้น เปนการรับรองโดยเจาหนาท่ีของผมเอง 

ขอขอบคุณคําชี้แนะจากทุกทาน เราก็ทําเพ่ือผลประโยชนของชาติ แตมาแจงใหทราบถึง
แนวเขตวามีเทาใดและตัวผมเซ็นรับรองเพ่ือจะมาแจงใหทานสมาชิกทราบ 
 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ขอขอบคุณหัวหนาสนิท  หอมนาน ท่ีไดตอบคําถามของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
ประธานสภา อบต.ปอ      ตําบลปอและผูใหญบาน ขอเชิญผูใหญทรงเดช  ยอดมณีบรรพต 

 

 



๑๔ 
 

 

 

นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต: เรียนหัวหนาสนิท  หอมนาน ผมดูแผนท่ีตรงนี้คือมีแนวเขตสองเสน  คือแนวเขตเดิม 

ผูใหญบาน หมู 18  เม่ือสมัยหัวหนาอุทยานภูชี้ฟาคนแรก หัวหนาอริยะ ผมไดไปชี้แนวเขตท่ีมีปญหาคือท่ี 

 ไรภูฟา ผมวาแนวเขตมันกวางข้ึนถึงขนาดนี้ตั้งแตเม่ือไหร จึงขยายขอบเขตมาถึงตรงนี้สมัย
หัวหนาอริยะมีการสํารวจต้ังแตไรภูฟาข้ึนไป ลําหวยหมน ตรงดานซายทางลงหวยหาน
และสนามฮอลิคอปเตอรของพระองคทาน แตตามท่ีผมดูในแผนท่ีขอคุยกันกอนวาแนวเขต
ท่ีแทจริงถึงตรงไหน 

นายสนิท  หอมนาน   : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ผมขอฉายภาพแผนท่ีทางโปรเจคเตอร 
หัวหนาอุทยานภูชี้ฟา  เพ่ืออธิบายครับ 

  จากนั้นทางเจาหนาท่ีอุทยานก็ไดอธิบายถึงแนวเขตแผนท่ีบนจอโปรเจกเตอร 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ทานหัวหนาสนิท  หอมนาน ไดชี้แจงแลว มีทานใดจะสอบถามอีก เชิญทานมนตรี ครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ   

นายมนตรี  ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานนายก ทานปลัด และสมาชิกสภา 
ส.อบต. หมู 12 องคการบริหารสวนตําบลปอ ผมขอสอบถามหัวหนาสนิท  หอมนาน ทานบอกวาวันนี้ทาน 
 มาขอเสนอการจัดตั้งอุทยานภูชี้ฟาตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอหมายความวายังไง 

ทานก็จะประกาศเปนอุทยานแนนอนใชหรือไมครับ จริงๆ แลวผมอยากจะใหหัวหนาสนิท  
หอมนานและคณะเจาหนาท่ีชวยแบงแนวเขตใหชัดเจน เพ่ือใหคนในพ้ืนท่ี ผูใหญบาน    
หมู 18 และคณะกรรมการไดรับรูและเขาใจใหชัดเจนวาจุดไหนเปนจุดไหน ตามท่ีดูแผนท่ี
จากเอกสารยังไมมีความชัดเจน อยากใหหัวหนาและคณะไปรวมรังวัดกับผูใหญบานกับ 
คนในพ้ืนท่ีกับสถานท่ีจริงจะไดไมเกิดขอกังขาและการเขาใจผิดกันครับ 

 
นายคําปน  แสงงาม : เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
รองประธานสภา อบต.ปอ ผมวาเรื่องนี้จําเปนตองมีการขยายความ ตามท่ีทานมนตรี  ยอดมณีบรรพต ไดแนะนําวา 

ใหทางหัวหนาและคณะไปรวมกันรังวัดกับผูใหญบานและคนในพ้ืนท่ีอีกทีหนึ่งจะไดจบ
ปญหาเรื่องแนวเขตวาอยูตรงไหน ขอบคุณครับ 

นายสนิท  หอมนาน : เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ผมขออนุญาตตอบครับ คือแนวเขต 
หัวหนาอุทยานภูชี้ฟา  ผมใชแนวเขตเดิมมาเพ่ือแจงใหสภาทราบ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  จากท่ีผมเขาใจ เอกสารของหมูบานนั้นเปนเอกสารทานสํารวจมาเรียบรอยแลวใชหรือไม 
ประธานสภา อบต.ปอ แลวตอนนี้อยูในกระบวนการท่ีทานเสนอเขาจังหวัดแลวและวันนี้มาเพ่ือแจงใหสมาชิกสภา 
 องคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบวาแนวเขตอุทยานอยูตรงไหน ซ่ึงเรื่องนี้เปนเรื่อง 
 ละเอียดออน ซ่ึงผมไดเปดโอกาสใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดอภิปรายได 
 สอบถามใหเขาใจรวมกัน ไมอยากใหเกิดภาพของขัดแยงกันในพ้ืนท่ีนะครับ ไมอยางนั้น 

การทํางานก็จะลําบาก ถาเกิดไมเขาใจกันกับชาวบานหรือคนในพ้ืนท่ีในจุดนั้น ดังนั้นผมจึง
เปดโอกาสใหทานสมาชิกไดอภิปราย 

 



๑๕ 
 

 
 
 
 

นายทรงเดช  ยอดมณีบรรพต: ผมขออนุญาตทานประสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ คืออยากสอบถามหัวหนา 
ผูใหญบาน หมู 18 :  สนิท  หอมนาน วาทานมาประชุมหมูบานเม่ือไหร ตอนนี้ทานมาชี้แจงตอสภาองคการ 
   บริหารสวนตําบลปอวาแนวเขตกําหนดชัดเจนแลว เพียงแตรอประกาศ ผมอยากใหทาน 
   ชี้แจง 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ใหทานหัวหนาสนิท  หอมนาน ไดชี้แจงใหทุกทานไดเขาใจ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ   

นายสนิท  หอมนาน : ผมโทรศัพทหาพอหลวงทรงเดช เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 เพ่ือนัดไปดูแนวเขต
หัวหนาอุทยานภูชี้ฟา  แตยุติไปเพราะพอหลวงไมใหความรวมมือ ผมจึงแจงวาง้ันผมขอใชแนวเขตเกา  

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท:  ขอเรียนถามหัวหนาสนิท  หอมนาน วาเปนไปไดไหมวาทางอุทยานภูชี้ฟาและทางผูใหญ 
ประธานสภา อบต.ปอ บานรมฟาทอง หมู 18 จะเขารวมกันตรวจสอบแนวเขตอีกครั้งหนึ่งเพ่ือแกปญหานี้  
 ถาหากประกาศเปนอุทยานไปแลวทางหัวหนาสนิท ก็ลําบากใจเหมือนกันเพราะคงจะไมได 
 รับความรวมมือจากคนในพ้ืนท่ีนะครับ ดังนั้นเรื่องท่ีเสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ปอไดรับทราบถึงการจัดตั้งอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา ขอใหทานไดระงับปญหาตรงนี้ไวกอน  

และสภาองคการบริหารสวนตําบลปอในการประชุมครั้งนี้จะยังไมมีการลงมติในเรื่อง
ดังกลาวแตอยางใด ท้ังนี้ขอแนะนําใหดําเนินการออกสํารวจแนวเขตพ้ืนท่ีรวมกันระหวาง
อุทยานแหงชาติภูชี้ฟา และประชาชนบานรมฟาทอง หมู 18 ตําบลปอ เพ่ือจะไดขอสรุป 
ท่ีชัดเจนและมีความเขาใจในเรื่องแนวเขตรวมกันดวยดี เพ่ือลดความขัดแยงในการทํางาน
ในพ้ืนท่ี และใหหัวหนาสนิท  หอมนาน ไดเสนอเรื่องการจัดตั้งอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา ให
สภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบอีกครั้งหนึ่งภายหลังท่ีไดดําเนินการออก
สํารวจแนวเขตรวมกับประชาชนบานรมฟาทองเรียบรอยแลว 

นายแสน  ลือชา           : ขออนุญาตทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานสมาชิกฯ ผมขอแนะนํา 
นายก อบต.ปอ  ทานหัวสนิท  หอมนาน วาถามีปญหาควรจะมีการสํารวจใหม โดยเอาเฉพาะปาท่ีมี    

ความพรอมรอยเปอรเซ็นต ตามท่ีทานมาเสนอวันนี้ไมไดขอมติ เนื่องจากมาเสนอแนะ
นําเสนอใหสภาทราบ และทางผูใหญบานหมู 18 และสมาชิกท่ีไมเห็นดวย อางถึงอํานาจ
หนาท่ี 3 ขอ ดังนี้ 

  1. ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและใหคําแนะนําในการดําเนินงานการ
สํารวจพ้ืนท่ีปา  

  2. ใหความรูและสรางความเขาใจใหกับราษฎรในพ้ืนท่ี ไดทราบถึงขอมูลรายละเอียดตางๆ 
ท่ีเก่ียวของอยางแทจริง 

  3. ใหมีการจัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค
ตางๆ  

 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 
 

  ท่ีสําคัญคือขอ 3 ใหมีการจัดประชุมคณะทํางานเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและ
อุปสรรคตางๆ อยางเชนวันนี้ ก็มีอุปสรรค คือการไมยอมกันในเรื่องแนวเขตท่ีไหนเปนท่ี
ไหน จึงอยากใหหัวหนาสนิท พรอมดวยหนวยงานของทานรวมกับหมูบานในพ้ืนท่ีของบาน
หมู 18 และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ออกสํารวจรวมกัน เพ่ือไมให
เกิดปญหากับชาวบานในพ้ืนท่ี 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขณะนี้เวลา 12.30 น. ขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันและขอนัด 
ประธานสภา อบต.ปอ ประชุมภาคบาย เวลา 13.30 น. เปนตนไป 

เวลา 12.30 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.30 น.  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับองคประชุม ปรากฏวามีผูเขารวม 
 ประชุมภาคบาย จํานวน 27 คน เกินก่ึงหนึ่งถือวาครบองคประชุม 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอนําเขาสูวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอในภาคบาย ตามระเบียบ 
ประธานสภา อบต.ปอ วาระการประชุมตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6           :   เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 
ประธานสภา อบต.ปอ    คณะผูบริหารทองถ่ิน ไดนําเรียนเสนอใหท่ีประชุมไดรับทราบ กอนอ่ืนประธานสภา 

องคการบริหารสวนตําบลปอขอหารือการมีสวนรวมบริจาคเงินสมทบการจัดกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลปอ เขารวมงานเทศกาลสมโอและของดีอําเภอเวียงแกน 
กิจกรรมประกวดรองเพลงลูกทุงชาย–หญิง การประกวดธิดาสมโอ การประกวดหางเครื่อง 
จึงหารือกับสภาองคการบริหารสวนตําบลปอวาจะชวยเหลือคนละเทาไหร 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต  : ขอเสนอควรสมทบชวยเหลอื คนละ 100 บาท  
ส.อบต. หมู 9 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมีก็สรุปวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
ประธานสภา อบต.ปอ ตําบลปอ ชวยสนับสนุนคนละ 100 บาท สงเงินภายในวันนี้ หรือวันท่ี 30 สิงหาคม 

2562 วันเดินขบวนในพิธีเปดงานเทศกาลสมโอ ขอเรียนเชิญสมาชิกและคณะผูบริหารได
เสนอในวาระนี้ ขอเรียนเชิญครับ 

นายปราโมทย ขวัญชัยประทาน: ขอเสนอใหมีการจัดทําเอกสารคูมือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ 
ส.อบต. หมู 16 การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แจกจายใหกับสมาชิกดวยครับเพ่ือเปนคูมือในการ

ปฏิบัติงานตอไป 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 

นายสมชาย  แซยาง         : ขอเรียนสอบถามเรื่องการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวโพดของหมู 13 ท่ีได 
ส.อบต. หมู 13 รายงานความเสียหายจากการระบาดของโรคหนอนเจาะขาวโพด และไดรายงานมาให

องคการบริหารสวนตําบลปอ จํานวน 6 ราย วาจะไดรับความชวยเหลืออยางไรบาง 

นายชาญชัย  ยางวรกุล     : ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับปากกับหมูท่ี 15 จะสงรถตักหนาขุดหลัง 
ส.อบต. หมู 15 และรถแทรกเตอร เพ่ือปรับปรุงเสนทางการขนสงพืชผลการเกษตรตามเง่ือนไขท่ีไดตกลง

กันไว อยากทราบวาเม่ือใดจะสงรถเขาไปทํางานในพ้ืนท่ี และขอแจงไฟก่ิงของหมูบาน
ชํารุด จํานวน 1 จุด 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอใหดําเนินการแกไขปรับปรุงเครื่องเสียงและไมคในหองประชุมสภาองคการบริหารสวน 
ส.อบต. หมู 9 ตําบลปอ โดยเสนอใหจัดหาไมคลอยเพ่ือสะดวกตอการยืนข้ึนอภิปรายตามท่ีประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลปอไดแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอดําเนินการตาม
ระเบียบขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
ตอไป 

นายธิติพงศ  กวินดารกา   : เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 บานรมฟาทอง รวมกับสวนราชการในพ้ืนท่ีไดทําพิธี 
ส.อบต. หมู 18 จุดเทียนชัย เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป 2562 ณ พลับพลาทรงงาน ไดเกิดการชํารุด

ของพ้ืนพลับพลาทรงงานดังกลาว จึงขอแจงรายงานใหหนวยงานไดตรวจสอบและ
ซอมแซมตอไป 

นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต: ขอเรียนเสริมวาพลับพลาทรงงานของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ 
ผูใหญบาน หมู 18 บรมราชชนนีพันปหลวง ไดเกิดการชํารุด เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 และไดทําเรื่อง

รายงานมายังองคการบริหารสวนตําบลปอไดพิจารณาซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีดีตอไป 

นายเกียรติกุล  พิชัย       : อยากเรียนสอบถามและเสนอแนะคณะผูบริหาร ดังนี้ 
ส.อบต. หมู 6 - โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2562 โครงการกอสราง

คลองสงน้ํา คสล. เขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรของหมู 6 ไดทราบวาไดดําเนินการหาผูรับจางแลว 
องคการบริหารสวนตําบลปอไดผูรับจางเปนใครท่ีเปนคูสัญญากับองคการริหารสวนตําบล
ปอ 

 - โครงการเรียงหินปองกันตลิ่งท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายมาดําเนินการกอสราง
ไวท่ีบานผาแล ปจจุบันเกิดการชํารุด ตองการใหองคการบริหารสวนตําบลปอไดรายงานไป
ยังองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไดแจงใหผูรับจางไดแกไข ปรับปรุง ซอมแซมดวย 
กอนท่ีจะมีการเกิดความเสียหายมากกวานี้ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: เรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลปอไดตอบคําถามและชี้แจงสมาชิกสภาองคการ 
ประธานสภา อบต.ปอ บริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 
 

นายแสน  ลือชา           : ขอนําเรียนชี้แจงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ ดังนี้ 
นายก อบต.ปอ 1. โครงการแผงโซลาเซลล ไดสงเรื่องขอรับการสนับสนุนไปแลว 
 2. ผูบริหารไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ําแกไขปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค  
 บริโภค ประกอบดวย 
       - โครงการกอสรางอางเก็บน้ําปาน หมู 8, 10, 17 ตําบลปอ 
      - โครงการน้ําสะอาด เพ่ือชุมชนทองถ่ิน ขอรับการสนับสนุนขอเจาะบอน้ําบาดาล 
 พ้ืนท่ีกลาง หมูบานละ 1 จุด จํานวน 20 หมูบาน 
      - โครงการน้ําบาดาลสะอาดในโรงเรียน ขอรับการสนับสนุนขอเจาะบอบาดาลใน 
 โรงเรียนตําบลปอ จํานวน 10 แหงๆ ละ 1 บอ 

      โดยจัดสงโครงการในนามศูนยประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน อําเภอเวียงแกน  
แจงขอรับการสนับสนุนไปยังผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 1 จังหวัด
ลําปางและผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 จังหวัดเชียงรายเรียบรอยแลว 
3. ขอนําเรียนชี้แจงตามท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดสอบถาม ดังนี้ 

- กรณีรายงานความเสียหายการระบาดโรคหนอนเจาะขาวโพดของ หมู 13 ใหไปติดตอ
งานเกษตรสํานักปลัด เนื่องจากไดจัดซ้ือยาปราบศัตรูพืชไวแจกจายใหกับเกษตรกรผูท่ี
ไดรับความเสียหายจากการระบาดของโรคไปแลว 

- กรณีการปรับปรุงถนเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร หมู 13 ขณะนี้รถตักหนาขุดหลังไดปฏิบัติงาน
อยูท่ี หมู 12 หากเสร็จแลวจะไดดําเนินการยายเครื่องจักรกลไปพัฒนาถนนของ หมู 15 
ตอไป เรื่องไฟก่ิงชํารุดจะไดแจงกองชางออกซอมบํารุงตอไป 

- กรณีการเสนอปรับปรุงเครื่องเสียง จะไดดําเนินการตอไปตามขอเสนอ 

- กรณีพลับพลาทรงงาน หมู 18 ท่ีเกิดการชํารุดเสียหาย ขอใหเจาหนาท่ีไดตรวจสอบกอน
วาพลับพลาทรงงานดังกลาว หนวยงานผูสรางเดิมไดถายโอนทรัพยสินใหองคการบริหาร
สวนตําบลปอหรือไม จะไดมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจสอบ
กอนวาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับการถายโอนทรัพยสินหรือยัง หากยังไมไดรับการ
ถายโอนทรัพยสินองคการบริหารสวนตําบลปอก็ยังไมสามารถปรับปรุงซอมแซมได 

- กรณีโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป พ.ศ. 2562 ท่ีไดดําเนินการหาผูรับจาง 
ตามระเบียบของทางราชการ มีดังนี้ 

      (1) โครงการกอสรางคลองสงน้ํา คสล. เขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร หมู 6 ไดสรรหา 
ผูรับจางคือ หจก.สะสมทรัพย อยูระหวางแจงใหมาทําสัญญา 
      (2) โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดสรรหาผูรับจางคือ 
หจก.สะสมทรัพย อยูระหวางแจงใหมาทําสัญญา 
      (3) โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน หมู 4 ไดสรรหาผูรับจางคือ  
รานกังวานพาณิชย อยูระหวางแจงใหมาทําสัญญา 
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     (4) โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งแมน้ํางาว หมู 5 ไดสรรหาผูรับจางแลว    
แตเนื่องจากโครงการดังกลาว ตอยื่นเรื่องของอนุญาตจากกรมเจาทากอน หากไดรับ
อนุญาตแลวจึงจะแจงใหผูรับจางมาทําสัญญาตอไป 

สําหรับโครงการเรียงหินปองกันตลิ่ง หมู 6 งบองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จะได
แจงกองชางทําหนังสือถึงองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เพ่ือแจงใหผูรับจางไดแกไข
ตอไป 

4. การพิจารณาใชจายเงินสะสมในอนาคตอันใกลนี้ คณะผูบริหารไดตระหนักถึงภัยแลงท่ี
เกิดข้ึนท่ีผานมา โดยจะขอแกไขปญหาโดยการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําไวเพ่ือใหบริการแก
ประชาชนหรือเกษตรกรผูประสบปญหาภัยแลงดังกลาว ท้ังนี้จะไดดําเนินการตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

นายประเวศ  ปงรังษี      : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ 
ปลัด อบต.ปอ มีเรื่องแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ ดังนี้ 

 1. ภายหลังจากท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดมีมติใหความเห็นชอบกับราง 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบรอยแลว ตอไป
งานกิจการสภาและงานแผน สํานักปลัด จะไดรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดสงราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอขออนุมัติตอ
นายอําเภอเวียงแกนตามมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 เม่ือนายอําเภอ      
เวียงแกนไดพิจารณาแลว และอนุมัติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว จะไดสงรางดังกลาวใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ 
ไดประกาศใชบังคับตอไปเพ่ือใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 

2. ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปอไดยื่นคําขอใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ตามมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ตอสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย ซ่ึงเปนโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 9 โครงการ ดังนี้ 

(1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูหมูบาน หมู 10 งบประมาณ 
400,000 บาท 
(2) โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมขามลําหวยคึ หมู 11 งบประมาณ 300,000 บาท 

 (3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูแหลงทองเท่ียว หมู 12 งบประมาณ 
300,000 บาท 

 (4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร หมู 13 งบประมาณ 
300,000 บาท 
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 (5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูปาสุสาน หมู 16 งบประมาณ 

400,000 บาท 
 (6) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูหมูบาน หมู 17 งบประมาณ 

350,000 บาท 
 (7) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร หมู 18 งบประมาณ 

300,000 บาท 
 (8) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร หมู 19 งบประมาณ 

500,000 บาท 
 (9) โครงการปรับปรุงถนนเขาสู พ้ืนท่ีการเกษตรพรอมวางทอ หมู 15 งบประมาณ 

400,000 บาท 

       ขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลปอไดรับแจงจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่ งแวดลอมจังหวัดเชียงรายแจงวา จังหวัดเชียงรายไดออกคําสั่ งแตง ต้ังให                
นายมงคล  หงสสามสิบเจ็ด ตําแหนงเจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย รวมกับเจาหนาท่ีสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมท่ี 2(เชียงราย) เพ่ือดําเนินการตรวจสภาพปาท่ีขออนุญาต ดังนั้นจึงขอแจง
ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ และทางองคการบริหารสวนตําบล
ปอจะไดประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งดังกลาว เพ่ือออกตรวจสภาพปาและ
จะไดแจงผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หมูบานดังกลาวขางตน 
รวมตรวจสภาพปาพรอมกับเจาหนาท่ีดวย ซ่ึงจะไดประสานงานกันตอไป 

 3. จากการท่ีพ้ืนท่ีหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลปอสวนใหญอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาแมงาว และปาแมอิงฝงขวา ดังนั้นในการดําเนินงานโครงการกอสรางตางๆ   
ท่ีใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลปอและสวนราชการตางๆ ตองยื่นเรื่อง     
ขอเขาใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ    
พ.ศ. 2507 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลปอ จึงตองถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  
ท่ีเก่ียวของดังกลาวอยางเครงครัด ท้ังนี้เม่ือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใชแลว คณะผูบริหาร เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ จะไดนํา
ขอมูลโครงการกอสรางแผนงานเคหะและชุมชนออกมาตรวจสอบรายละเอียด เพ่ือเสนอ
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอใหความเห็นชอบการขอเขาใชประโยชนภายในเขต 
ปาสงวนแหงชาติตอสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย        
ไดพิจารณาดําเนินการตามระเบียบตอไป 

 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ คณะผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ  
ประธานสภา อบต.ปอ       เจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีไดเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยสามัญ  
  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจาํป พ.ศ. 2562 ในวันนี้ ผมขอปดประชมุ 

 



๒๑ 
 

 
 

ปดประชุมเวลา 15.30 น. 
 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงานการประชุม  
               (นายประเวศ  ปงรังษี) 
             เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ  
 
 

- ตรวจถูกตองแลว- 
 

 
(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายคําปน   แสงงาม) 
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๓ 
 

 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายวุฒิชัย   อุสาใจ) 
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๒ 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายเกียรติกุล  พิชัย  ) 
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๖ 

 

 
 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายคําจันทร  ธิวงศ) 
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๑ 

 
 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางมริวรรณ   ถาวงศ) 
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๕ 
 

 

 ประธานสภาฯ จะตองลงนามรับรองรายงานการประชมุนี้ ในวันประชุมในวันท่ี ................................................ 
 

 
    (ลงชื่อ)       ผูรับรองรายงานการประชุม 
              (นายนรเศรษฐ  กมลาสนกมุท ) 
           ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 


