๑

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ ที่ 2) ประจําป พ.ศ. 2562
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ

ผูเขาประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท
2 นายคําปน
แสงงาม
3 นายคํา
วงศผา
4 นายคําจันทร ธิวงศ
5 นายวุฒิชัย
อุสาใจ
6 นายวิชัย
แสงงาม
7 นายสิทธิพงษ แซฟุง
8 นายอภิรักษ แซฟุง
9 นางมริวรรณ ถาวงศ
10 นายเกียรติกุล พิชัย
11 นางหมาย
แสงงาม
12 นายสมชาย วงศนภาไพศาล
13 นายพงษศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
14 นายชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
15 นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต
16 นายมนตรี
ยอดมณีบรรพต
17 นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ
18 นายสมชาย แซยาง
19 นายกิตติ
ครรลองหรรษา
20 นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
21 นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
22 นายชาญชัย
ยางวรกูล
23 นายชาย
แซซง
24 นายสุพจน
เลาพงศสวัสดิ์
25 นายปราโมทย ขวัญชัยประทาน
26 นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวนั
27 นายพจนปรีชา แซยาง
28 นายธิติพงศ
กวินดารกา
29 นายสิริเชษฐ
รัตนแสงมณี
30 นายสมชาติ
คงแกว

ตําแหนง
ประธานสภา ฯ
รองประธานสภา ฯ
ส.อบต หมูที่ 1
ส.อบต หมูที่ 1
ส.อบต หมูที่ 2
ส.อบต หมูที่ 2
ส.อบต หมูที่ 4
ส.อบต หมูที่ 4
ส.อบต หมูที่ 5
ส.อบต หมูที่ 6
ส.อบต หมูที่ 6
ส.อบต หมูที่ 7
ส.อบต หมูที่ 8
ส.อบต หมูที่ 9
ส.อบต หมูที่ 11
ส.อบต หมูที่ 12
ส.อบต หมูที่ 12
ส.อบต หมูที่ 13
ส.อบต หมูที่ 13
ส.อบต หมูที่ 14
ส.อบต หมูที่ 14
ส.อบต หมูที่ 15
ส.อบต หมูที่ 15
ส.อบต หมูที่ 16
ส.อบต หมูที่ 16
ส.อบต หมูที่ 17
ส.อบต หมูที่ 18
ส.อบต หมูที่ 18
ส.อบต.หมูที่ ๑๙
ส.อบต.หมูที่ ๒๐

ลงชื่อเขาประชุม
นรเศรษฐ กมลาสนกมุท
คําปน
แสงงาม
คํา
วงศผา
คําจันทร ธิวงศ
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
สิทธิพงษ แซฟุง
อภิรักษ แซฟุง
มริวรรณ ถาวงศ
เกียรติกุล พิชัย
หมาย
แสงงาม
สมชาย วงศนภาไพศาล
พงษศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
ชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
ยุทธนา ยอดมณีบรรพต
มนตรี
ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ
สมชาย
แซยาง
กิตติ
ครรลองหรรษา
อภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
ชาญชัย
ยางวรกูล
สุพจน
เลาพงศสวัสดิ์
ปราโมทย ขวัญชัยประทาน
ชัยสิทธิ์
เจนพบชีวัน
พจนปรีชา แซยาง
ธิติพงศ
กวินดารกา
สิริเชษฐ รัตนแสงมณี
สมชาติ คงแกว

หมายเหตุ

๒

ผูไมมาประชุม
1. นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
2. นายชาย แซซง
ผูเขารวมประชุม
ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ-สกุล
นายแสน
ลือชา
นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล
นายศัตราวุธ
นภาวงศสกุล
นายประเวศ
ปงรังษี
นางวิลาวัลย
โนระ
นางสาวกรรณิการ ชัยวงศ
นายศราวุธ
ทองใบ
นายไพรสัณฑ
ยาละ
นางสาวณัฐรินีย เขียวสิทธิ์
นายสนิท
หอมนาน
นายกิตติกร
หมั่นไร
นายอิทธิรนณ
บุรีแกว
นายวัชรินทร
ชัยยะ
นายนพรัตน
รุงโรจนถาวร
นายชนัชฐภูมิ
ชิโนชัย
นายประสิทธิ์
พิชัย
นายธนภัทร
จรัสจํารูญกร
นายทรงเดช
ยอดมณีบรรพต

ตําแหนง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
ปลัด อบต.ปอ
หัวหนาฝายการเงิน
หัวหนาสํานักงานปลัด
นายชางโยธา
นักวิเคราะหฯ
เจาพนักงานธุรการ
หัวหนาอุทยานภูชี้ฟา
เจาหนาที่อุทยานภูชี้ฟา
เจาหนาที่อุทยานภูชี้ฟา
เจาหนาที่อุทยานภูชี้ฟา
เจาหนาที่อุทยานภูชี้ฟา
เจาหนาที่อุทยานภูชี้ฟา
ผูใหญบานผาแล ม.6
ผูใหญบานผาตั้ง ม.14

ผูใหญบานรมโพธิ์ทอง ม.18

ลงชื่อเขาประชุม
แสน
ลือชา
สมจิต
สิริพุทธาสกุล
ศัตราวุธ
นภาวงศสกุล
ประเวศ
ปงรังษี
วิลาวัลย
โนระ
กรรณิการ ชัยวงศ
ศราวุธ
ทองใบ
ไพรสัณฑ ยาละ
ณัฐรินีย
เขียวสิทธิ์
สนิท
หอมนาน
กิตติกร
หมั่นไร
อิทธิรนณ
บุรีแกว
วัชรินทร
ชัยยะ
นพรัตน
รุงโรจนถาวร
ชนัชฐภูมิ
ชิโนชัย
ประสิทธิ์
พิชัย
ธนภัทร
จรัสจํารูญกร
ทรงเดช
ยอดมณีบรรพต

หมายเหตุ

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓0 คน
-ผูมาประชุม
28 คน ผูลาประชุม 2 คน
-ผูเขารวมประชุม 18 คน รวมทั้งสิ้น 46 คน
เริ่มประชุมเวลา

:

๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดนับองคประชุมแลว ครบองคประชุม
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต
ไหวพระเพื่อความเปนสิริมงคล

๓

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจําป
ประธานสภา อบต.ปอ
พ.ศ. 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ไดดําเนินการนับองคประชุม
แลว ดังนี้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ มีทั้งหมด 30 คน มาประชุม 28 คน
ลาประชุม 2 คน องคประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือวาครบองคประชุมจึงขอนําเขา
สูวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

:

เรื่องประธานแจงใหทราบ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ในวาระประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ มีเรื่องแจงใหสภาองคการบริหารสวน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตําบลปอ ไดรับทราบ ดังนี้
(1) แจงการลาออกของนายเลาจัว แซวา สมาชิกสภาองค การบริ หารสวนตําบลปอ
หมู 20 ตํ า บลปอ ได ข อลาออกจากตํ า แหน ง ตั้ ง แต วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2562 และ
นายอําเภอเวียงแกน ไดอนุญาตแลว
(2) แจงขอรับบริจาคเงินเพื่อสมทบจัดซื้อนมใหกับบุตรของ นายตง แซมือ ราษฎร
บานทรายทอง หมู 7 ที่ภรรยาปวยไมสามารถใหนมกับเด็กทารกได ประกอบกับครอบครัว
มีฐานะยากจน จึ งขอความชวยเหลือจากสภาองคการบริห ารสว นตําบลปอ ได รว มกั น
บริจาคตามจิตศรัทธา ในการจัดซื้อนมใหกับเด็กดังกลาว
(3) ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดเขารวมกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอําเภอเวียงแกน
(4) แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขอ 63 ที่กําหนดวา “สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอที่ประชุมสภา
ทองถิ่น ใหยกมือพนศีรษะ เมื่อประธานทองถิ่นอนุญาตแลว จึงกลาวไดโดยใหยืนกลาว
ณ ที่ของตน ณ ที่ซึ่งจัดไวก็ได และตองกลาวกับประธานสภาทองถิ่น” ดังนั้นเพื่อใหการ
ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงขอแจงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ไดรับทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติในการอภิปรายของสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ตอไป
มติที่ประชุม

:

รับทราบ
เรื่องที่ผูบริหารทองถิ่นแจงใหทราบ

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

ผูบริหารทองถิ่น มีเรื่องแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบ ดังนี้
(1) ขอขอบคุณผูบ ริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสว นตําบลปอ และพนักงานสว น
ตํ า บล ที่ ไ ด เ ข า ร ว มกิ จ กรรมวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนี พันปห ลวง ประจํ าป พ.ศ. 2562 เมื่อวั นที่ 12
สิงหาคม 2562 ณ ที่วาการอําเภอเวียงแกน

๔

(2) แจงการจัดงานเทศกาลสมโอและของดีอําเภอเวียงแกน ประจําป 2562 มีดังนี้
- วันที่ 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
- วันที่ 31 สิงหาคม 2562
เวลา 17.00 น. กิจกรรมประกวดรองเพลงพรอมหางเครื่องทีมนักเรียน
เยาวชน
เวลา 19.00 น. กิจกรรมการประกวดรองเพลงพรอมหางเครื่องทีมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และกํานันผูใหญบาน
- วันที่ 1 กันยายน 2562
เวลา 18.00 น. การแสดงของกลุมผูสูงอายุในพื้นที่
เวลา 19.00 น. ชมการแขงขันชกมวยการกุศลศึกวันสมโอเวียงแกน
ไฟท 62
- วันที่ 2 กันยายน 2562
เวลา 13.00 น. การแขงขันตระกรอเวียงแกนคัพ
- ชมฟรีศิลปน บัว กมลทิพย
- วันที่ 3 กันยายน 2562
เวลา 13.00 น. การแขงขันตระกรอเวียงแกนคัพ
- ชมฟรีศิลปน Top Star
- วันที่ 4 กันยายน 2562
เวลา 13.00 น. การแขงขันตระกรอเวียงแกนคัพ
- ชมฟรีศิลปน สาวสองพัน
- วันที่ 5 กันยายน 2562
- ชมศิลปน จินตหรา พูนลาภ
การเขารวมกิจกรรมงานเทศกาลสมโอและของดีอําเภอเวียงแกน ประจําป 2562 ในพิธี
เป ด การแต ง กายชุ ด ม อ ฮ อ ม สํ า หรั บ การส ง นั ก ร อ งลู ก ทุ ง ชาย-หญิ ง พร อ มหางเครื่ อ ง
เขาประกวดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทางคณะผูบริหาร ปลัด อบต.ปอ หัวหนาสว น
ราชการ และพนักงานในสังกัด ไดรวมกันบริจาคเงิ นสมทบเปนคาเช าชุด การแตงกาย
เนื่องจากไมสามารถเบิกจายเงินได เนื่องจากไมมีระเบียบใหเบิกจายได และป 2562 นี้
มีการรองเพลงโชวของนายกองคกรกปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 4 แหง รองในวันดังกลาว
ดวย ดังนั้นจึงขอแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ และรวมกิจกรรม
โดยพรอมเพรียงกัน

๕

(3) องคการบริหารสวนตําบลปอ ไดจัดกิจกรรมอบรมโครงการเสริมสรางคานิยมตอตาน
การทุจริตคอรัปชั่น ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ โดยมีคณะผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานจางในสังกัด
เขารวมการอบรม จํานวน 84 คน โดยมีวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงราย
(4) การประชุ มชี้ แจงและใหคําแนะนําเกี่ย วกับ การยื่น บัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ตาม
กฎหมายใหม โดยสํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย ไดกําหนดประชุมชี้แจงในวันที่ 28
สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลมวงยาย จึงขอ
แจงนําเรียนใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ
มติที่ประชุม

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

:

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยสามัญ ที่ 3
(ครั้งที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ไดรับแจงจากเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ วาการจัดทํารายงานการประชุม
ประธานสภา อบต.ปอ
สภาองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลปอ สมั ย สามั ญ ที่ 3 (ครั้ง ที่ 1) ประจํ า ป พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ยังไมแลวเสร็จ จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาดังกลาว
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับรองในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

:

กระทูถาม

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ๑. กระทูถามทั่วไป (ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถิ่นโดยมี
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ขอ ๙๒) มีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ยื่นกระทูถามเปนหนังสือ โดยขอใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลปอตอบกระทู
- ไมมี
๒. กระทูถามดวน (ตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น หรื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามจํ า เป น รี บ ด ว นเพราะเป น ภั ย สาธารณะหรื อ
กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีล ธรรมอั นดีของประชาชนอยางรายแรง
ซึ่งผูบริหารจะตองรีบชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันที ขอ ๙๓)
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔

:

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี

๖

ระเบียบวาระที่ ๕

:

เรื่องที่เสนอใหมและเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ประธานสภา อบต.ปอ
สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ไดมีมติให
ความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
วาระที่ 1 ขั้ น รั บ หลัก การ ไปแลว นั้น และในการพิ จ ารณารา งขอ บัญ ญัติ งบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติในวันนี้ จึงขอเรียน
เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดนําเสนอรายงานและบันทึกความเห็นการพิจารณา
ข อ เสนอคํ า แปรญั ต ติ ง บประมาณตามร า งข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ตอไป
นายคําปน แสงงาม
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอที่เคารพ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ 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 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ได ดํ า เนิ น การประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาคํ า แปรญั ต ติ
ที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ปรากฏวา ไมมีผูใดได
ยื่ น เสนอคํ า แปรญั ต ติ ที่ ค ณะกรรมการร า งข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แตอยางใด และคณะกรรมการแปรญัตติไดรวมกันพิจารณา
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยละเอียดถี่ถวน
แล ว และได มีมติของคณะกรรมการแปรญัตติ วารางขอบัญ ญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความครบถวน ถูกตองแลว ไมขอแกไข เห็นชอบให
คงไวตามรางเดิม
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 50 และ
ขอ 110 คณะกรรมการแปรญัตติ จึ งขอส งรายงานและบันทึ กความเห็น การพิ จารณา
ข อ เสนอคํ า แปรญั ต ติ ง บประมาณ ตามร า งข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหป ระธานสภาองค การบริห ารสว นตําบลปอ ไดพิจ ารณา
ดําเนินการตามระเบียบฯ ตอไป

๗

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ไดนําเสนอรายงานและบันทึกความเห็น
ประธานสภา อบต.ปอ
การพิจารณาขอเสนอคําแปรญัตติงบประมาณตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ในลําดับตอไปขอ
เรียนเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดชี้แจงระเบียบและขอกฎหมาย
นายประเวศ ปงรังษี
: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอที่เคารพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เลขานุการสภา อบต.ปอ
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ
ขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุม
สภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น
ถาที่ประชุมสภาทองถิ่น ลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับคําแปรญัตติ
หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลวไมใหเสนอขอแปรญัตติ หรือญัตติขอเปลี่ยนแปลง
มตินั้นอีก
ดังนั้น เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ไดนําเสนอรายงานและบันทึกความเห็น
การพิ จารณาข อเสนอคําแปรญัตติงบประมาณตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอแลว ปรากฏวา
ไมมีผูใดยื่นเสนอคําแปรญัตติแตอยางใด และคณะกรรมการแปรญัตติไดรวมกันพิจารณา
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยละเอียดแลว
ไดมีมติวามีความครบถวน ถูกตองแลว ไมขอแกไข เห็นชอบใหคงไวตามรางเดิม ดังนั้น
ในการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ประธานควรเสนอใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปอ ไดลงมติในวาระที่ 2 ตอไป
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณเลขาสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย
ประธานสภา อบต.ปอ
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ ในลําดับตอไปจะเปนการลงมติ
การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับ
องคประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
: ไดตรวจนับแลวมีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 28 คน เกินกึ่งหนึ่ง ถือวาครบองคประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลําดับตอไป เปนการลงมติการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
ประธานสภา อบต.ปอ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ไดลงมติวาจะใหความเห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติหรือไม โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

:

เห็นชอบ 24 เสียง

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอพักการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ เปนเวลา 15 นาที และขอเรียนเชิญ
ประธานสภา อบต.ปอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ เขาประชุมเวลา 10.41 นาฬิกา

๘

เวลา 10.41 น.

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับองคประชุม ปรากฏวามี
สมาชิกเขาประชุม จํานวน 27 คน เกินกึ่งหนึ่ง ถือวาครบองคประชุม
การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอนําเขาสูการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ซึ่งอยูในการประชุมพิจารณา
ประธานสภา อบต.ปอ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 3
ขั้นเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย
นายประเวศ ปงรังษี
: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอที่เคารถ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เลขานุการสภา อบต.ปอ
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่ 3 ไมมีการอภิปราย เวนแต
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันควร
ในการพิจารณาวาระนี้ใหที่ประชุมสภาทองถิ่น ลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย
ประธานสภา อบต.ปอ
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปอไดตรวจนับองคประชุม เพื่อจะไดใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดลงมติ
ตอไป
นายประเวศ ปงรังษี
: ไดตรวจนับแลวมีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 27 คน เกินกึ่งหนึ่ง ถือวาครบองคประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในลําดับตอไป เปนการลงมติการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
ประธานสภา อบต.ปอ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ ขอใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ไดลงมติวาจะใหความเห็นชอบในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให
ตราเปนขอบัญญัติหรือไม โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

:

เห็นชอบ 25 เสียง

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: เปนอันวาสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประธานสภา อบต.ปอ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติเสร็จ
เรียบรอยแลว ขอฝากถึงคณะผูบริหารไดดําเนินการบริหารงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแกไขปญหา อํานวยความสะดวกแกประชาชน และใชจาย
งบประมาณโดยประหยัด คุมคา เพื่อประโยชนสุขแกประชาชนตําบลปอ ตอไป

๙

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปอ ที่ไดรวมกันพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสําเร็จเรียบรอยลงดวยดี คณะผูบริหารจะไดรวมกันบริหาร
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ออํานวยประโยชนแกไขปญหา
ใหกับประชาชนตามที่ประชาคมหมูบานไดนําเสนอโครงการใหองคการบริหารสวนตําบล
ปอ ได รั บ ทราบและจั ด ทํ า เป น ร า งข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ ห าก
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดประกาศใชและมีผล
บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แลว คณะผูบริหารจะไดเรงรัดจัดทําแผนดําเนินงาน
และตรวจสอบรายละเอียดโครงการในแผนงานเคหะและชุมชนที่มีโครงการกอสรางตอง
ขอเข าใช ป ระโยชนภ ายในเขตปาสงวนแหงชาติตอสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา
13 ทวิตอไป ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลปอตองรอใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อมจั งหวั ด เชี ย งรายและสํา นัก จัด การทรั พยากรปา ไม ที่ 2 (เชี ย งราย) จัด ส ง
เจาหนาที่ออกมาดําเนินการตรวจสภาพปา เพื่อรายงานใหจังหวัดเชียงรายพิจารณาตอไป
จึงขอนําเรียนชี้แจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ เพื่อจะไดเขาใจรวมกัน
ตอไป
5.2 การจัดตั้งอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนเชิญทานหัวหนาอุทยานภูชี้ฟา ทานสนิท หอมนาน ครับ
ประธานสภา อบต.ปอ
นายสนิท หอมนาน
หัวหนาอุทยานภูชี้ฟา

:

เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานรองนายก ทานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลปอ และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอและ
ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า นครั บ ผมนายสนิ ท หอมนาน นั ก วิ ช าการป า ไม ชํ า นาญการ
ทํา หน า ที่หั ว หน าอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา ขอนําเรีย นจะแจงที่ประชุมรับ ทราบ อุทยาน
แหงชาติภูชี้ฟามีคําสั่งใหผมมาเดินแนวเขต เพื่อผนวกพื้นที่ปาที่สมบูรณ ที่เปนปาตนน้ํา ได
เดิ น แนวเขตกั บ ผู นําท องถิ่น 10 ตํา บล ซึ่ง อปท.ทั้ ง 10 อปท. ตองให ความเห็น ชอบ
ในการจัดตั้งอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา จึงมาแจงที่ประชุมองคการบริหารสวนตําบลปอทราบ
คื อจากกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมได ชี้เป าในท องที่มีมี ปา สมบูร ณ
ประมาณ 2 แสนกวาไร ที่เดินแนวเขตไมมีที่ทํากินและไมทับซอนกับโครงการหลวงและ
หนวยราชการที่ใชประโยชนเรียบรอยแลว และไมทับซอนกับปาชุมชนที่มีการจัดตั้งของ
สํานักสงฆที่ขึ้นทะเบียนไว จากการเดินแนวเขตที่สํารวจตั้งแตปลายป 2561 และสําเร็จ
ในตน ป 2562 หลังจากเดิน แนวเขตเสร็ จแลว ก็มีพื้น ที่แสนกว าไร มีการปรั บลดพื้ น ที่
อุทยานจากแสนกวาไร เหลือ 6 หมื่นกวาไรโดยรวมพื้นที่ของวนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา
ดวย จํานวน 2,800 กวาไร บริเวณทองที่ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน ประมาณ

๑๐

1,499.68 ไร ประมาณ 2.4 ตารางกิโลเมตร สวนมากตําบลปอจะเปนหนวยจัดการตน
น้ํา และแนวเขตหมูบานกับแนวเขตสิ่งปลูกสรางของรีส อรทจะอยูน อกเขตวนอุทยาน
แหงชาติ 1,400 กวาไร คือพื้นที่ที่ทานสมาชิกเห็นจากจอโปรเจกเตอรตอนนี้นะครับ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอบคุณหัวหนาอุทยานภูชี้ฟาครับที่ไดนําเสนอขอมูลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตําบลปอไดรับทราบ คือวันนี้ทานมาขอมติจากสภาฯ แจงใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบวาใน
พื้นที่ตําบลปอ มีพื้นที่กี่ไรที่จะขึ้นเปนอุทยาน พื้นที่สวนใหญจะเปนพื้นที่อื่นมากกวา เชน
ตําบลครึ่ง ตําบลบุญเรือง ตําบลยางฮอม ฝากถึงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ใหประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับรูดวยวาตอไปจะขึ้นเปนอุทยานแหงชาติ ถาชาวบานไป
ทําอะไรนอกเขต คงตองระมัดระวังกัน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หรือทาง
ผูใหญบานหรือผูเขาประชุมทุกทาน ที่สงสัยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับอุทยานขอเรียนเชิญ
ครับ ขอเชิญทานผูใหญบานทรงเดช ยอดมณีบรรพต ครับ
นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต: เรียนทานประธานสภาฯ นายกฯ ปลัดฯ ขาราชการ สมาชิกฯผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม
ผูใหญบาน หมู 18
นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต ผูใหญบานรมฟาทอง หมู 18 ตําบลปอ จะขอถามเรื่อง
หนังสือรับรองแนวเขตอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา เปนการประชุมชี้แจงทําความเขาในการ
จัดตั้ งอุ ทยานแห งชาติภูชี้ฟา เมื่อวั นที่ 27 เดือนกุมภาพั น ธ 2562 เวลา 13.30 น.
กระผมเปนผูนําหมูบาน บานรมฟาทอง หมู 18 กระผมไมไดรูเรื่องการประชุมเลย และ
ลายมื อชื่ อในหนั งสือรับ รองไมไดมีช าวบานในหมูบานรับ รองดว ย คนที่เซ็น รับ รองคื อ
หัวหนาสนิท หอมนาน ตามที่พาดพิงในหนังสือวาไดทําความเขาใจกับพี่นองประชาชน
ซึ่งกระผมคิ ดว า เปนการแอบอางวาพี่นองประชาชนเห็น ดวยแลวประกาศเปนอุทยาน
แห งชาติ ในส ว นนี้ผ มไมเห็น ดว ยในความไมช อบธรรมดังกลาว ผมขอแนะนําวาขอให
หั ว หน า สนิ ท หอมนาน หัว หนาอุทยานภูชี้ ฟา ให ทําความเขาใจกับ ประชาชน มีการ
ประชาคมกอนจะนําไปประกาศเปนอุทยาน ควรชี้แจงวามีขอดีตรงไหน ขอเสียคืออะไร
พี่นองประชาชนจะไดรับผลประโยชนอยางไร พี่นองประชาชนจะอยูอยางไร กระผมอยาก
ใหทํางานแบบบูรณาการจริงๆ ขอชี้แจงแคนี้กอนครับ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณผูใหญทรงเดช ยอดมณีบรรพต กระผมจะเปดโอกาสใหสมาชิกสภาองคการ
ประธานสภา อบต.ปอ
บริหารสวนตําบลปอไดนําเสนอทั้งหมดแลวจะใหหัวหนาสนิท หอมนาน หัวหนาอุทยาน
ภูชี้ฟา ไดมาตอบขอซักถามของทุกทานครับ ขอเชิญทานธิติพงศ กวินดารกา ครับ
นายธิติพงศ กวินดารกา
ส.อบต. หมู 18

เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขออนุญาตถาม
หัวหนาสนิท หมอนาน ดังนี้
1. รายชื่อคณะกรรมการที่แตงตั้งทํางานรวมกับหนวยปาไมนี้ ทุกคนทราบหรือไมวาไดรับ
การแตงตั้งเปนคณะทํางาน
2. ผูใหญบานรมฟาไทย ไดรับการแตงตั้งเปนคณะทํางานตําบลตับเตา หมู 10 ทานได
ทราบเรื่องหรือไมวาไดเปนคณะทํางาน เพื่อทํางานในพื้นที่

๑๑

3. สําหรับหนังสืออางถึงหมูบานรมฟาทอง หมู 18 ตําบลปอ ขอสอบถามหัวหนา
สนิท หอมนาน วาไดเขามาประชุมประชาคมแลวหรือยัง
กระผมคิดวาถาไมมีการประชาคมจะเปนการปดกั้นความคิดเห็นของประชาชน แลวจะ
ประกาศเปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟาไดอยางไร ผมคิดวาเจาหนาที่ขาราชการ ควรจะทํางาน
อยางโปรงใส ผมขอยกตัวอยางขอความหนึ่งซึ่งเปนพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาล
ที่ 9 วา
“...กฎหมายมีไวสําหรับใหมีความสงบสุขในบานเมือง มิใชวากฎหมายมีไวสําหรับบังคับ
ประชาชน ถามุงหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเปนเผด็จการ กลายเปนสิ่งที่บุคคลหมู
น อยจะต องบั ง คั บ กับ บุคคลหมูมาก ในทางตรงกัน ขาม กฎหมายมีไวสํ าหรับ ใหบุคคล
สวนมากมีเสรีและอยูไดดวยความสงบ...”
บางทีกฎหมายก็มาไดดวยวิธีการซึ่งมากจากตางประเทศ เพราะกฎหมายเปนวิชาการที่
กวางขวาง หากไมเหมาะสมกับสถานการณ ในปาสงวนซึ่งทางราชการไดขีดเสนไววาเปน
ปาสงวนหรือปาจําแนก แตประชาชนอยูในปานั้นแลว แตเอากฎหมายไปบังคับกับคนอยู
ในปาใหเปนปาสงวนที่มีคนอยูแลว ทําใหมีปญหาเกิดขึ้นประชาชนที่อยูในนั้นกลายเปน
ผู ฝ า ฝ น กฎหมาย บุคคลที่อ ยูในปา นั้น กอนเขามีสิทธิ ในการเปน มนุษ ย หมายความว า
ทางราชการบุกรุกบุคคล และเอากฎหมายมาบังคับ โดยไมสอบถามความคิดเห็นของคน
ในพื้นที่ชุมชน ผมวาตองไปศึกษาใหดีเพื่อจัดการบริหารที่ถูกตองเปนธรรม
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเชิญทานชิงชัย ยอดมณีบรรพต ครับ
ประธานสภา อบต.ปอ
นายชิงชัย ยอมณีบรรพต
ส.อบต. หมู 9

:

เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานนายกฯ ปลัด รองนายกฯ เจาหนาที่
สมาชิกฯ ทุกทาน ผมมีเรื่องสอบถาม ดังนี้
1. ตามหนังสือรับรองแนวเขตอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 คิดวา
หนังสือนี้ไมไดมีการประชาคมกับชุมชนอยางแทจริง ไมไดมีการลงนามโดยคนในชุมชน
2. ตามที่หัวหนาสนิท หอมนาน ประกาศการจัดตั้งอุทยานภูชี้ฟาวาจะไมกระทบพื้นที่ทํา
กินของหมูบาน แตกอนจะประกาศควรจะมีการแจงใหพี่นองประชาชนไดทราบวา
ทําอะไร ทําอยางไร ทําที่ไหน ทําเมื่อไหร ทําเพื่อใคร
ผมคิ ด ว า เมื่ อ ประกาศเป น อุ ท ยานไปแล ว ผลกระทบคื อ นั ก ท อ งเที่ ย ว จะทํ า ให มี
นักทองเที่ยวนอยลงจากการเก็บเงิน อยางเชนที่ผมเคยไปที่อุทยานภูหินรองกลา จังหวัด
พิษณุโลก มีการเก็บเงินนักทองเที่ยว รถคันละ 200 บาท ผูโดยสารคนละ 120 บาท
รานคาในอุทยานเก็บเงินหมด ผมวามีผลกระทบแนนอนครับ ผมขอคัดคานครับ ถาจะทํา
ผมแนะนําวาใหมีการประชาคมในพื้นที่ระดับหมูบาน ระดับตําบล เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตอง
ตอไปครับ ขอบคุณมากครับ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเชิญทานพจนปรีชา แซยาง ครับ
ประธานสภา อบต.ปอ

๑๒

นายพจนปรีชา แซยาง
ส.อบต. หมู 18

เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานนายก ทานปลัด และสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลปอปอทุกทาน ผมเห็นดวยกับทานผูใหญบาน หมู 18 และ
ทานชิงชัย ยอดมณีบรรพต ในเรื่องหนังสือรับรองแนวเขตอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา ไมไดมี
การลงนามโดยคนในชุ ม ชน และขอให มี ก ารประชาคม การประชุ ม กั บ ชาวบ า น
การประกาศเปนอุทยานไมใชวาพวกผมจะไมเห็นดวยเลยทีเดียว แตในการปฏิบัติตองทํา
ใหถูกตองเพราะมีทั้งผลดีและผลเสียครับ

:

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเชิญทานผูใหญบานผาแล ทานประสิทธิ์ พิชัย ครับ
ประธานสภา อบต.ปอ
นายประสิทธิ์ พิชัย
ผูใหญบาน หมู 6

เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานนายก ทานปลัด และสมาชิก
ผมมีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับวนอุทยานถ้ําผาแล สอบถามขอบเขตของวัดปา สํานักสงฆ และ
ฝงตะวันตกไดแบงขอบเขตไวตรงไหน การประกาศผมยินดีสนับสนุนแตขอใหมีแนวเขตที่
ชัดเจน และพรอมจะชวยกันดูแลครับ ขอบคุณครับ

:

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเชิญทานผูใหญบานรมฟาทอง ทานทรงเดช ยอดมณีบรรพต ครับ
ประธานสภา อบต.ปอ
นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ผมขอซักถามหัวหนาสนิท หอมนาน
ผูใหญบาน หมู 18
เกี่ ย วกั บ แนวเขตอุ ทยานแห ง ชาติ ภู ชี้ ฟ า เนื่ องจากผมดู แ ผนที่ นี้ แล ว เปรี ย บเที ย บในป
2542 มีแนวเขตเพิ่มขึ้น จึ งขอใหชี้ แจงทําความเขาใจวา ขยายแนวเขตตั้งแตเมื่อไหร
อยางไร
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: สมาชิกทานอื่นครับ ขอเชิญทานเกียรติกุล พิชัย ครับ
ประธานสภา อบต.ปอ
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู 6

:

เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานนายกฯ ทานปลัด หัวหนาอุทยาน
และสมาชิกทุกทานครับ เกี่ยวกับกรณีบานผาแล ขอชี้แจงหัวสนิท หอมนาน ซึ่งตอนนั้น
ทางหัวหนาและเจาหนาที่ที่ไปเดินจับพิกัดแตไมไดใหคณะกรรมการหมูบานไปรวมดวยวา
ที่ ตรงไหนบ า ง ทํ า ใหเกิดความผิด พลาดในเรื่อ งแนวเขต ผมขอคัด คานไวกอน เพราะ
ผลกระทบเมื่อประกาศเปนอุทยานแลวการที่จะพัฒนาก็ลําบาก ชาวบานก็เดือดรอนหา
ของปาไมได ขอบคุณครับ

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

๑๓

นายธิติพงศ กวินดารกา : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ วันนี้ผมขออนุญาตรอบ 2 ครับ
ส.อบต. หมู 18
จากประสบการณในเรื่องของปาไมในอดีต ผมขอใหความเห็นวา การเปนขาราชการไป
ไหนตองพัฒนา ตองมีความเปนมนุษยธรรม ใหความเปนธรรมในพื้นที่ รวมกันบูรณาการ
ตองมีสวนรวมในการพิจารณาความเห็นชอบรวม ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ถึงจะทําใหเกิด
ความสงบเรียบรอย
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ผมวาเราอภิปรายมาพอสมควรแลว คงจะเปดโอกาสใหหัวหนาสนิท หอมนาน ไดมาตอบ
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอซักถามผูใหญบานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ขอเรียนเชิญหัวหนา
สนิท หอมนาน ครับ
นายสนิท หอมนาน
หัวหนาอุทยานภูชี้ฟา

:

1. อันดับแรกผมขอตอบทานผูใหญทรงเดช ยอดมณีบรรพต ผมขอชี้แจงการเดินแนวเขต
สํารวจพื้นที่ปาเพื่อเตรียนมประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟานั้น ทางจังหวัดไดแตงตั้ง
คณะกรรมการโดยทางจังหวัดเปนคนออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบและติดตาม
การดําเนินงานการสํารวจพื้นที่ปาเพื่อเตรียมการประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา
ระดับอําเภอโดยบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ และนายอําเภอเปนคนตั้งผูใหญบาน
แตทางผูใหญบานรมฟาทอง หมู 18 นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต ไดขอถอนชื่อออกจาก
คณะทํางาน ซึ่งทําใหทานไมไดเขารวมเดินแนวเขตดังกลาว และขอชี้แจงจุดประสงคของ
การจัดตั้งอุทยานภูชี้ฟาคือ เปนการทํางานรวมกันของกรมปาไมกับกรมอุทยาน ตามแนว
เขตที่เห็นในแผนที่นั้น ผมชี้แจงวาเราใชแนวเขตเดิมไมไดมีการขยายไปแตอยางใด โดยผม
ปรับลดลงอีกหลายรอยไร จาก 3,500 ไร ไปควบคุมฝงถนน พื้นที่ทํากิน รีสอรท ออกไป
จากแนวเขตเดิมเหลืออยู 2,800 กวาไร การสํารวจโดยการใชเทคโนโลยี ซึ่งปจจุบันพื้นที่
แนวเขตไมมีพื้นที่ทํากินของชาวบานเลย จะไมกระทบตอความเดือดรอนของชาวบานไมมี
สวนใดทับซอน จุดประสงคของการจัดตั้งอุทยานก็คือ การเก็บพื้นที่ปาตนน้ําที่สมบูรณไว
เพื่อความอุดมสมบูรณของปา
2. ผมขอตอบทานชิงชัย ยอดมณีบรรพต เรื่องการจัดตั้งอุทยานและมีการเก็บเงินนั้น
ไมไดเปนรายไดสวนตัวของผม ซึ่งในสวนของอุทยานมีการเก็บคาธรรมเนียมเพื่อนํามา
บํารุงสถานที่และคืนสู อปท.ที่มีสวนรวมตอไป
3. ขอตอบทานเกียรติกุล พิชัย สําหรับบานผาแล ไมไดผนวกเปนอุทยานครับ ในการ
จัดตั้งอุทยานผมยอมรับวามีบางที่จะตองกระทบสิทธิ์บางอยาง สวนการลงนามในหนังสือ
รับรองนั้น เปนการรับรองโดยเจาหนาที่ของผมเอง
ขอขอบคุณคําชี้แนะจากทุกทาน เราก็ทําเพื่อผลประโยชนของชาติ แตมาแจงใหทราบถึง
แนวเขตวามีเทาใดและตัวผมเซ็นรับรองเพื่อจะมาแจงใหทานสมาชิกทราบ

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

๑๔

นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต: เรียนหัวหนาสนิท หอมนาน ผมดูแผนที่ตรงนี้คือมีแนวเขตสองเสน คือแนวเขตเดิม
ผูใหญบาน หมู 18
เมือ่ สมัยหัวหนาอุทยานภูชี้ฟาคนแรก หัวหนาอริยะ ผมไดไปชี้แนวเขตที่มีปญหาคือที่
ไรภูฟา ผมวาแนวเขตมันกวางขึ้นถึงขนาดนี้ตั้งแตเมื่อไหร จึงขยายขอบเขตมาถึงตรงนี้สมัย
หัวหนาอริยะมีการสํารวจตั้งแตไรภูฟาขึ้นไป ลําหวยหมน ตรงดานซายทางลงหวยหาน
และสนามฮอลิคอปเตอรของพระองคทาน แตตามที่ผมดูในแผนที่ขอคุยกันกอนวาแนวเขต
ที่แทจริงถึงตรงไหน
นายสนิท หอมนาน
หัวหนาอุทยานภูชี้ฟา

:

เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ผมขอฉายภาพแผนที่ทางโปรเจคเตอร
เพื่ออธิบายครับ
จากนั้นทางเจาหนาที่อุทยานก็ไดอธิบายถึงแนวเขตแผนที่บนจอโปรเจกเตอร

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
หอมนานและคณะเจ าหน าที่ช วยแบงแนวเขตใหชั ดเจน เพื่อใหคนในพื้น ที่ ผู ใหญ บาน
หมู 18 และคณะกรรมการไดรับรูและเขาใจใหชัดเจนวาจุดไหนเปนจุดไหน ตามที่ดูแผนที่
จากเอกสารยังไมมีความชัดเจน อยากใหหัวหนาและคณะไปรวมรังวัดกับผูใหญบานกับ
คนในพื้นที่กับสถานที่จริงจะไดไมเกิดขอกังขาและการเขาใจผิดกันครับ
นายคําปน แสงงาม :
รองประธานสภา อบต.ปอ

เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ผมวาเรื่องนี้จําเปนตองมีการขยายความ ตามที่ทานมนตรี ยอดมณีบรรพต ไดแนะนําวา
ใหทางหัวหนาและคณะไปรวมกันรังวัดกับผูใหญบานและคนในพื้นที่อีกทีหนึ่งจะไดจบ
ปญหาเรื่องแนวเขตวาอยูตรงไหน ขอบคุณครับ

นายสนิท หอมนาน
หัวหนาอุทยานภูชี้ฟา

เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ผมขออนุญาตตอบครับ คือแนวเขต
ผมใชแนวเขตเดิมมาเพื่อแจงใหสภาทราบ

:

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: จากที่ผมเขาใจ เอกสารของหมูบานนั้นเปนเอกสารทานสํารวจมาเรียบรอยแลวใชหรือไม
ประธานสภา อบต.ปอ
แลวตอนนี้อยูในกระบวนการที่ทานเสนอเขาจังหวัดแลวและวันนี้มาเพื่อแจงใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบวาแนวเขตอุทยานอยูตรงไหน ซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่อง
ละเอียดออน ซึ่งผมไดเปดโอกาสใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดอภิปรายได
สอบถามใหเขาใจรวมกัน ไมอยากใหเกิดภาพของขัดแยงกันในพื้นที่นะครับ ไมอยางนั้น
การทํางานก็จะลําบาก ถาเกิดไมเขาใจกันกับชาวบานหรือคนในพื้นที่ในจุดนั้น ดังนั้นผมจึง
เปดโอกาสใหทานสมาชิกไดอภิปราย

๑๕

นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต: ผมขออนุญาตทานประสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ คืออยากสอบถามหัวหนา
ผูใหญบาน หมู 18
: สนิท หอมนาน วาทานมาประชุมหมูบานเมื่อไหร ตอนนี้ทานมาชี้แจงตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอวาแนวเขตกําหนดชัดเจนแลว เพียงแตรอประกาศ ผมอยากใหทาน
ชี้แจง
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ใหทานหัวหนาสนิท หอมนาน ไดชี้แจงใหทุกทานไดเขาใจ เรียนเชิญครับ
ประธานสภา อบต.ปอ
นายสนิท หอมนาน
หัวหนาอุทยานภูชี้ฟา

: ผมโทรศัพทหาพอหลวงทรงเดช เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 เพื่อนัดไปดูแนวเขต
แตยุติไปเพราะพอหลวงไมใหความรวมมือ ผมจึงแจงวางั้นผมขอใชแนวเขตเกา

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนถามหัวหนาสนิท หอมนาน วาเปนไปไดไหมวาทางอุทยานภูชี้ฟาและทางผูใหญ
ประธานสภา อบต.ปอ
บานรมฟาทอง หมู 18 จะเขารวมกันตรวจสอบแนวเขตอีกครั้งหนึ่งเพื่อแกปญหานี้
ถาหากประกาศเปนอุทยานไปแลวทางหัวหนาสนิท ก็ลําบากใจเหมือนกันเพราะคงจะไมได
รับความรวมมือจากคนในพื้นที่นะครับ ดังนั้นเรื่องที่เสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอไดรับทราบถึงการจัดตั้งอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา ขอใหทานไดระงับปญหาตรงนี้ไวกอน
และสภาองค การบริหารสว นตําบลปอในการประชุมครั้งนี้จ ะยังไมมีการลงมติในเรื่อง
ดังกลาวแตอยางใด ทั้งนี้ขอแนะนําใหดําเนินการออกสํารวจแนวเขตพื้นที่รวมกันระหวาง
อุทยานแหงชาติภูชี้ฟา และประชาชนบานรมฟาทอง หมู 18 ตําบลปอ เพื่อจะไดขอสรุป
ที่ชัดเจนและมีความเขาใจในเรื่องแนวเขตรวมกันดวยดี เพื่อลดความขัดแยงในการทํางาน
ในพื้นที่ และใหหัวหนาสนิท หอมนาน ไดเสนอเรื่องการจัดตั้งอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา ให
สภาองคการบริห ารส วนตําบลปอได รับ ทราบอี กครั้ งหนึ่งภายหลังที่ไดดําเนินการออก
สํารวจแนวเขตรวมกับประชาชนบานรมฟาทองเรียบรอยแลว
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

ขออนุญาตทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานสมาชิกฯ ผมขอแนะนํา
ท า นหั ว สนิ ท หอมนาน ว า ถ า มี ป ญ หาควรจะมี ก ารสํ า รวจใหม โดยเอาเฉพาะป า ที่ มี
ความพรอมรอยเปอร เซ็นต ตามที่ทานมาเสนอวันนี้ไม ไดขอมติ เนื่องจากมาเสนอแนะ
นําเสนอใหสภาทราบ และทางผูใหญบานหมู 18 และสมาชิกที่ไมเห็นดวย อางถึงอํานาจ
หนาที่ 3 ขอ ดังนี้
1. ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและใหคําแนะนําในการดําเนินงานการ
สํารวจพื้นที่ปา
2. ใหความรูและสรางความเขาใจใหกับราษฎรในพื้นที่ ไดทราบถึงขอมูลรายละเอียดตางๆ
ที่เกี่ยวของอยางแทจริง
3. ใหมีการจัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค
ตางๆ

๑๖

ที่สําคัญคือขอ 3 ใหมีการจัดประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและ
อุปสรรคตางๆ อยางเชนวันนี้ ก็มีอุปสรรค คือการไมยอมกันในเรื่องแนวเขตที่ไหนเปนที่
ไหน จึงอยากใหหัวหนาสนิท พรอมดวยหนวยงานของทานรวมกับหมูบานในพื้นที่ของบาน
หมู 18 และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ออกสํารวจรวมกัน เพื่อไมให
เกิดปญหากับชาวบานในพื้นที่
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขณะนี้เวลา 12.30 น. ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและขอนัด
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 เกินกึ่งหนึ่งถือวาครบองคประชุม

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอนําเขาสูวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอในภาคบาย ตามระเบียบ
ประธานสภา อบต.ปอ
วาระการประชุมตอไป
ระเบียบวาระที่ 6

: เรื่องอื่นๆ (ถามี)

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ประธานสภา อบต.ปอ
คณะผูบริหารทองถิ่น ไดนําเรียนเสนอใหที่ประชุมไดรับทราบ กอนอื่นประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอขอหารือการมีสวนรวมบริจาคเงินสมทบการจัดกิจกรรมของ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ เข า ร ว มงานเทศกาลส ม โอและของดี อํ า เภอเวี ย งแก น
กิจกรรมประกวดรองเพลงลูกทุงชาย–หญิง การประกวดธิดาสมโอ การประกวดหางเครื่อง
จึงหารือกับสภาองคการบริหารสวนตําบลปอวาจะชวยเหลือคนละเทาไหร
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอควรสมทบชวยเหลือ คนละ 100 บาท
ส.อบต. หมู 9
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมีก็สรุปวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตํา บลปอ ช ว ยสนั บสนุน คนละ 100 บาท สงเงิน ภายในวัน นี้ หรือวัน ที่ 30 สิงหาคม
2562 วันเดินขบวนในพิธีเปดงานเทศกาลสมโอ ขอเรียนเชิญสมาชิกและคณะผูบริหารได
เสนอในวาระนี้ ขอเรียนเชิญครับ
นายปราโมทย ขวัญชัยประทาน: ขอเสนอใหมีการจัดทําเอกสารคูมือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
ส.อบต. หมู 16
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แจกจายใหกับสมาชิกดวยครับเพื่อเปนคูมือในการ
ปฏิบัติงานตอไป

๑๗

นายสมชาย แซยาง
ส.อบต. หมู 13

: ขอเรียนสอบถามเรื่องการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวโพดของหมู 13 ที่ได
รายงานความเสียหายจากการระบาดของโรคหนอนเจาะขาวโพด และไดรายงานมาให
องคการบริหารสวนตําบลปอ จํานวน 6 ราย วาจะไดรับความชวยเหลืออยางไรบาง

นายชาญชัย ยางวรกุล
ส.อบต. หมู 15

: ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับปากกับหมูที่ 15 จะสงรถตักหนาขุดหลัง
และรถแทรกเตอร เพื่อปรับปรุงเสนทางการขนสงพืชผลการเกษตรตามเงื่อนไขที่ไดตกลง
กันไว อยากทราบวาเมื่อใดจะสงรถเขาไปทํางานในพื้นที่ และขอแจงไฟกิ่งของหมูบาน
ชํารุด จํานวน 1 จุด

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอใหดําเนินการแกไขปรับปรุงเครื่องเสียงและไมคในหองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ส.อบต. หมู 9
ตําบลปอ โดยเสนอใหจัดหาไมคลอยเพื่อสะดวกตอการยืนขึ้นอภิปรายตามที่ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอไดแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอดําเนินการตาม
ระเบียบขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2562
ตอไป
นายธิติพงศ กวินดารกา : เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 บานรมฟาทอง รวมกับสวนราชการในพื้นที่ไดทําพิธี
ส.อบต. หมู 18
จุดเทียนชัย เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป 2562 ณ พลับพลาทรงงาน ไดเกิดการชํารุด
ของพื้ น พลั บ พลาทรงงานดั ง กล า ว จึ ง ขอแจ ง รายงานให ห น ว ยงานได ต รวจสอบและ
ซอมแซมตอไป
นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต: ขอเรียนเสริมวาพลับพลาทรงงานของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
ผูใหญบาน หมู 18
บรมราชชนนีพันปหลวง ไดเกิดการชํารุด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 และไดทําเรื่อง
รายงานมายังองคการบริหารสวนตําบลปอไดพิจารณาซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตอไป
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู 6

:

อยากเรียนสอบถามและเสนอแนะคณะผูบริหาร ดังนี้
- โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2562 โครงการกอสราง
คลองสงน้ํา คสล. เขาสูพื้นที่การเกษตรของหมู 6 ไดทราบวาไดดําเนินการหาผูรับจางแลว
องคการบริหารสวนตําบลปอไดผูรับจางเปนใครที่เปนคูสัญญากับองคการริหารสวนตําบล
ปอ
- โครงการเรียงหินปองกันตลิ่งที่องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายมาดําเนินการกอสราง
ไวที่บานผาแล ปจจุบันเกิดการชํารุด ตองการใหองคการบริหารสวนตําบลปอไดรายงานไป
ยังองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไดแจงใหผูรับจางไดแกไข ปรับปรุง ซอมแซมดวย
กอนที่จะมีการเกิดความเสียหายมากกวานี้

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: เรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลปอไดตอบคําถามและชี้แจงสมาชิกสภาองคการ
ประธานสภา อบต.ปอ
บริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ

๑๘

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

ขอนําเรียนชี้แจงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ ดังนี้
1. โครงการแผงโซลาเซลล ไดสงเรื่องขอรับการสนับสนุนไปแลว
2. ผูบริหารไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ําแกไขปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภค ประกอบดวย
- โครงการกอสรางอางเก็บน้ําปาน หมู 8, 10, 17 ตําบลปอ
- โครงการน้ําสะอาด เพื่อชุมชนทองถิ่น ขอรับการสนับสนุนขอเจาะบอน้ําบาดาล
พื้นที่กลาง หมูบานละ 1 จุด จํานวน 20 หมูบาน
- โครงการน้ําบาดาลสะอาดในโรงเรียน ขอรับการสนับสนุนขอเจาะบอบาดาลใน
โรงเรียนตําบลปอ จํานวน 10 แหงๆ ละ 1 บอ
โดยจัดสงโครงการในนามศูนยประสานแผนพัฒนาทองถิ่น อําเภอเวียงแกน
แจงขอรับการสนับสนุนไปยังผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 1 จังหวัด
ลําปางและผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 จังหวัดเชียงรายเรียบรอยแลว
3. ขอนําเรียนชี้แจงตามที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดสอบถาม ดังนี้
- กรณีรายงานความเสียหายการระบาดโรคหนอนเจาะขาวโพดของ หมู 13 ใหไปติดตอ
งานเกษตรสํานักปลัด เนื่องจากไดจัดซื้อยาปราบศัตรูพืชไวแจกจายใหกับเกษตรกรผูที่
ไดรับความเสียหายจากการระบาดของโรคไปแลว
- กรณีการปรับปรุงถนเขาสูพื้นที่การเกษตร หมู 13 ขณะนี้รถตักหนาขุดหลังไดปฏิบัติงาน
อยูที่ หมู 12 หากเสร็จแลวจะไดดําเนินการยายเครื่องจักรกลไปพัฒนาถนนของ หมู 15
ตอไป เรื่องไฟกิ่งชํารุดจะไดแจงกองชางออกซอมบํารุงตอไป
- กรณีการเสนอปรับปรุงเครื่องเสียง จะไดดําเนินการตอไปตามขอเสนอ
- กรณีพลับพลาทรงงาน หมู 18 ที่เกิดการชํารุดเสียหาย ขอใหเจาหนาที่ไดตรวจสอบกอน
วาพลับพลาทรงงานดังกลาว หนวยงานผูสรางเดิมไดถายโอนทรัพยสินใหองคการบริหาร
สวนตําบลปอหรือไม จะไดมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจสอบ
กอนวาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับการถายโอนทรัพยสินหรือยัง หากยังไมไดรับการ
ถายโอนทรัพยสินองคการบริหารสวนตําบลปอก็ยังไมสามารถปรับปรุงซอมแซมได
- กรณีโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป พ.ศ. 2562 ที่ไดดําเนินการหาผูรับจาง
ตามระเบียบของทางราชการ มีดังนี้
(1) โครงการกอสรางคลองสงน้ํา คสล. เขาสูพื้นที่การเกษตร 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) โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแมน้ํางาว หมู 5 ไดส รรหาผูรับจางแลว
แต เ นื่ องจากโครงการดังกลาว ตอยื่น เรื่องของอนุญ าตจากกรมเจาทากอน หากไดรับ
อนุญาตแลวจึงจะแจงใหผูรับจางมาทําสัญญาตอไป
สําหรับโครงการเรียงหินปองกันตลิ่ง หมู 6 งบองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จะได
แจงกองชางทําหนังสือถึงองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เพื่อแจงใหผูรับจางไดแกไข
ตอไป
4. การพิจารณาใชจายเงินสะสมในอนาคตอันใกลนี้ คณะผูบริหารไดตระหนักถึงภัยแลงที่
เกิ ดขึ้ น ที่ ผ า นมา โดยจะขอแกไขปญ หาโดยการจัดซื้อเครื่องสูบ น้ําไวเพื่อใหบ ริการแก
ประชาชนหรือเกษตรกรผูประสบปญหาภัยแลงดังกลาว ทั้งนี้จะไดดําเนินการตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ
มีเรื่องแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ ดังนี้
1. ภายหลังจากที่สภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดมีมติใหความเห็นชอบกับราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบรอยแลว ตอไป
งานกิจการสภาและงานแผน สํานักปลัด จะไดรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อจัดสงราง
ขอบั ญ ญั ติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอขออนุมัติตอ
นายอําเภอเวียงแกนตามมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
ส ว นตํ า บล พ.ศ. 2537 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2552 เมื่ อ นายอํ า เภอ
เวี ย งแก น ได พิ จ ารณาแล ว และอนุ มั ติ ร า งข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว จะไดสงรางดังกลาวใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ
ไดประกาศใชบังคับตอไปเพื่อใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป
2. ตามที่องคการบริหารสวนตําบลปอไดยื่นคําขอใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ตามมาตรา 13 ทวิ แห งพระราชบัญญัติป าสงวนแห งชาติ พ.ศ. 2507 ต อสํานักงาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดลอ มจั งหวัดเชีย งราย ซึ่ง เป น โครงการตามข อบั ญญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 9 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก เข า สู ห มู บ า น หมู 10 งบประมาณ
400,000 บาท
(2) โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมขามลําหวยคึ หมู 11 งบประมาณ 300,000 บาท
(3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูแหลงทองเที่ยว หมู 12 งบประมาณ
300,000 บาท
(4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูพื้นที่การเกษตร หมู 13 งบประมาณ
300,000 บาท
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(5) โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก เข า สู ป า สุ ส าน หมู 16 งบประมาณ
400,000 บาท
(6) โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก เข า สู ห มู บ า น หมู 17 งบประมาณ
350,000 บาท
(7) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูพื้นที่การเกษตร หมู 18 งบประมาณ
300,000 บาท
(8) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูพื้นที่การเกษตร หมู 19 งบประมาณ
500,000 บาท
(9) โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนเข า สู พื้ น ที่ ก ารเกษตรพร อ มวางท อ หมู 15 งบประมาณ
400,000 บาท
ขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลปอไดรับแจงจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด เชี ย งรายแจ ง ว า จั ง หวั ด เชี ย งรายได อ อกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ให
นายมงคล หงส ส ามสิ บ เจ็ ด ตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานป า ไม ชํ า นาญงาน สํ า นั ก งาน
ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อมจั งหวั ดเชี ย งราย ร ว มกั บ เจ า หน า ที่ สํ า นั ก จั ดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 2(เชียงราย) เพื่อดําเนินการตรวจสภาพปาที่ขออนุญาต ดังนั้นจึงขอแจง
ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ และทางองคการบริหารสวนตําบล
ปอจะไดประสานงานกับเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาว เพื่อออกตรวจสภาพปาและ
จะไดแจงผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หมูบานดังกลาวขางตน
รวมตรวจสภาพปาพรอมกับเจาหนาที่ดวย ซึ่งจะไดประสานงานกันตอไป
3. จากการที่พื้นที่หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลปอสวนใหญอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาแมงาว และปาแมอิงฝงขวา ดังนั้นในการดําเนินงานโครงการกอสรางตางๆ
ที่ใช งบประมาณขององคการบริหารสว นตําบลปอและส วนราชการตางๆ ตองยื่ นเรื่อง
ขอเข าใช ประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามพระราชบัญญั ติปาสงวนแห งชาติ
พ.ศ. 2507 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลปอ จึงตองถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของดังกลาวอยางเครงครัด ทั้งนี้เมื่อรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใชแลว คณะผูบริหาร เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ จะไดนํา
ขอมูลโครงการกอสรางแผนงานเคหะและชุมชนออกมาตรวจสอบรายละเอียด เพื่อเสนอ
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปอใหความเห็นชอบการขอเขาใชประโยชนภายในเขต
ป า สงวนแห ง ชาติ ต อ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด เชี ย งราย
ไดพิจารณาดําเนินการตามระเบียบตอไป
มติที่ประชุม

: รับทราบ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ คณะผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ
ประธานสภา อบต.ปอ
เจาหนาที่ทุกทาน ที่ไดเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562 ในวันนี้ ผมขอปดประชุม
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ปดประชุมเวลา 15.30 น.
ลงชื่อ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นายประเวศ ปงรังษี)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
- ตรวจถูกตองแลว(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคําปน แสงงาม)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๓

(นายวุฒิชัย อุสาใจ)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๒

(นายเกียรติกุล พิชัย )
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๖

(นายคําจันทร ธิวงศ)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๑

(นางมริวรรณ ถาวงศ)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๕

ประธานสภาฯ จะตองลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมในวันที่ ................................................
(ลงชื่อ)
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท )
ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ

