ที่ ชร 73105 / ว 005

สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
193 หมู่ 3 ตาบลปอ
อำเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงรำย ๕๗๓๑๐
13 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2562
เรียน กานันตาบลปอ/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ - ๒๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

จานวน ๑ ฉบับ

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่ น จังหวัดเชียงราย มีมติในการประชุม
สมัยสามัญที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับรองรายงานประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ท่านทราบ จึงขอจัดส่งสาเนาประกาศสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

งานกิจการสภา
สานักปลัด อบต.ปอ
โทร/โทรสาร 053-602742 – 3
093-1401193
www.por.go.th

งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562
****************************
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ มติที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี 2562 แล้วนั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33 วรรค 4 ที่กาหนดให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิด
ประกาศรายงานการประชุมสภา ที่สภามีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
ในการนี้ จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 เมื่อวัน ที่ 13 ธันวาคม 2562 ให้ประชาชนทั่วไปทราบ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์
ทางเว็ปไซต์ www.por.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63

(นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2562
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ผู้เข้าประชุม
ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ – สกุล
นายนรเศรษฐ์
กมลาสน์กมุท
นายคาปัน
แสงงาม
นายคา
วงศ์ผา
นายคาจันทร์
ธิวงศ์
นายวุฒิชัย
อุสาใจ
นายวิชัย
แสงงาม
นายสิทธิพงษ์
แซ่ฟุ้ง
นายอภิรักษ์
แซ่ฟุ้ง
นางมริวรรณ์
ถาวงศ์
นายเกียรติกุล
พิชัย
นางหมาย
แสงงาม
นายสมชาย
วงศ์นภาไพศาล
นายพงษ์ศักดิ์
ธนาวุฒิชัย
นายชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
นายยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
นายมนตรี
ยอดมณีบรรพต
นายยุทธภูมิ
เกษตรโสภาพันธ์
นายสมชาย
แซ่ย่าง
นายกิตติ
ครรลองหรรษา
นายอภิสิทธิ์
รายเรียงศรีอรัญ
นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
นายชาญชัย
ย่างวรกูล
นายชาย
แซ่ซ้ง
นายปราโมทย์
ขวัญชัยประทาน
นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวัน
นายพจน์ปรีชา
แซ่ย่าง
นายธิติพงศ์
กวินดารกา
นายสิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
นายสมชาติ
คงแก้ว

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

ลงชื่อเข้าประชุม
นรเศรษฐ์
กมลาสน์กมุท
คาปัน
แสงงาม
คา
วงศ์ผา
คาจันทร์
ธิวงศ์
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
สิทธิพงษ์
แซ่ฟุ้ง
อภิรักษ์
แซ่ฟุ้ง
มริวรรณ์
ถาวงศ์
เกียรติกุล
พิชัย
หมาย
แสงงาม
พงษ์ศักดิ์
ธนาวุฒิชัย
ชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
ยุทธนา
ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ
เกษตรโสภาพันธ์
สมชาย
แซ่ย่าง
อภิสิทธิ์
รายเรียงศรีอรัญ
มนัญชญา
ผาบรรพตกุล
ชาญชัย
ย่างวรกูล
ชาย
แซ่ซ้ง
ปราโมทย์
ขวัญชัยประทาน
ชัยสิทธิ์
เจนพบชีวัน
พจน์ปรีชา
แซ่ย่าง
ธิติพงศ์
กวินดารกา
สิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
สมชาติ
คงแก้ว

หมายเหตุ

๒

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสมชาย
2. นายมนตรี
3. นายกิตติ

วงศ์นภาไพศาล
ยอดมณีบรรพต
ครรลองหรรษา

ตาแหน่ง ส.อบต. หมู่ 7
ตาแหน่ง ส.อบต. หมู่ 12
ตาแหน่ง ส.อบต. หมู่ 13

ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล
นายแสน
ลือชา
นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล
นายธนวัฒน์
อุสาใจ
นายศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
นายประเวศ
ปงรังษี
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
นางวิลาวัลย์
โนระ
นางสาวณัฐรินีย์
เขียวสิทธิ์

ตาแหน่ง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
ปลัด อบต.ปอ
หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อเข้าประชุม
แสน
ลือชา
สมจิต
สิริพุทธาสกุล
ธนวัฒน์
อุสาใจ
ศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
ประเวศ
ปงรังษี
กรรณิการ์
ชัยวงศ์
วิลาวัลย์
โนระ
ณัฐรินีย์
เขียวสิทธิ์

หมายเหตุ

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ
-ผู้มาประชุม
-ผู้เข้าร่วมประชุม

มีทั้งหมด 29 คน
26 คน
ผู้ลาประชุม
8 คน
รวมทัง้ สิ้น

เริ่มประชุมเวลา

:

3 คน
34 คน

๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกเข้าประชุม
จานวน 26 คน ลา 3 คน ถือว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในการประชุมสภาองค์การบริหาร สมัยสามัญที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 13 ธันวาคม
ประธานสภา ฯ
2562 เวลา 09.30 น. ได้ดาเนินการนับองค์ประชุมแล้วดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ มีทั้งหมด 29 คน มาประชุม 26 คน ลาประชุม 3 คน องค์ประชุมเกิน
กึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอนาเข้าสู่วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

:

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในวาระประธานแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้รับทราบ ดังนี้
ประธานสภา ฯ
1.1 ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
1.2 ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้าย
วันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น

๓

1.3 แจ้งการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจาปี 2562 ในวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2562
ณ บ้านห้วยหาน หมู่ 9 แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลปอ เข้าร่วมกิจกรรมโดย
พร้อมเพรียงกัน และบังคับเป็นกิจกรรมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในวันที่ 27 ธันวาคม
2562 ร่วมพิธีเปิดเวลา 08.00 น.
1.4 แจ้งการจัดงานประเพณีชนเผ่าอาข่า ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ บ้านอยู่สุข หมู่ 10
เนื่องในวันดังกล่าวพี่น้องชนเผ่าม้ง ติดภารกิจพิธีกรรมปีใหม่ม้ง จึงแจ้งขอความร่วมมือสมาชิก
สภาองค์การบริ หารส่ว นตาบลปอ สายล่าง ได้เข้าร่ว มงานประเพณีชนเผ่าอาข่า โดยพร้อม
เพรียงกัน สาหรับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอจะเข้าร่วมพิธีด้วย
1.5 แจ้งประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรณรงค์ ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่งจังหวัดเชียงราย ปี 2562 – 2563 โดยแจ้ง
ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืช และขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน โดยปรับเปลี่ยนวิธีการกาจัดจากการเผา เป็นการใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายด้วยวิธี
ที่เหมาะสม เพื่ อมิให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศอันจะนาไปสู่การเกิดมลพิษทาง
อากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป
มติที่ประชุม

:

รับทราบ
ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้ทราบ

นายแสน ลือชา
นายก.อบต.ปอ

:

ขอแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
1. ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอย
กระทง ประจาปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
2. แนะนาพนักงานส่วนตาบลที่บรรจุใหม่ คือ นายวทัญญู ทะนันไชย ตาแหน่งนายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน กองช่าง บรรจุตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562
3. แจ้ ง การจั ด งานประเพณี ปี ใ หม่ ม้ ง ประจ าปี 2562 ก าหนดจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 27 – 28
ธันวาคม 2562 ณ บ้านห้วยหาน หมู่ 9 ตาบลปอ
4. การจัดงานปีใหม่ชนเผ่าอาข่า กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ บ้านอยู่สุข
หมู่ 10 ตาบลปอ
5. การจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี ตามแนวทางที่จังหวัดเชียงรายแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัด
พิธีดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปอกาหนดจัดพิธีดังกล่าวขึ้นใน วันที่ 20 ธันวาคม
2562 ณ ห้องประชุ มโรงเรียนปอวิทยา สาหรับรายละเอียดการจัดพิธีมอบพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะได้มอบหมาย
ให้หัวหน้าสานักงานปลัด เป็นผู้ชี้แจงในวาระอื่นๆ ต่อไป
6. แจ้ ง การด าเนิ น งานโครงการก่ อ สร้ า ง ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ปร ะจ าปี
งบประมาณ 2562
- โครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง จานวน 5 โครงการ คือ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2, 3, 7, 8, 9 ตาบลปอ
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- โครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับเหมามาทาสัญญา คือ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 ตาบลปอ
- โครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2562 ที่เกี่ย วข้องกับการ
ปรั บปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่ว นตาบลปอ พร้อมทั้ง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้านร่มฟ้าทอง อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนให้ผู้รับจ้างมา
เสนอราคา เพื่อดาเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป
7. แจ้งข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอเวียงแก่น ประจาเดือนธันวาคม
2562 ดังนี้
7.1 การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจาปี 2563
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามบินเก่า
7.2 ขอเรียนเชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน พี่น้องประชาชนอาเภอเวียงแก่น
ร่วมบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของ เพื่อสมทบทุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในงาน
พ่อขุนเม็งรายมหาราช โดยกิ่งกาชาดอาเภอเวียงแก่นกาหนดรับมอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
7.3 การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ขอความร่วมมือ
ท้องถิ่น ดังนี้
- จัดรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนรับรู้
- จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้หน้าสานักงานของตนเอง แล้วถ่ายรูปส่งให้
อาเภอเวียงแก่นรับทราบ จานวน 1 ป้าย
- ส่งรายชื่อจิตอาสาป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จานวน 20 คนต่อหนึ่ง
ท้องถิ่น
7.4 เรื่องการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
- จัดให้มีจุดตรวจ บริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นละ 1 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
7.5 เรื่องมอบอานาจให้นายอาเภอ ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อบ้านออกใบอนุญาตขนสินค้า
การเกษตร (อ.แม่สาย, อ.แม่ฟ้าหลวง, อ.เชียงแสน, อ.เชียงของ, อ.เวียงแก่น, อ.เทิง) ในการขน
สินค้าการเกษตรระหว่างประเทศ มีดังนี้
1. ข้าวเปลือก ข้าสาร น้าหนัก 10 ตันขึ้นไป
2. มันสาปะหลัง
น้าหนัก 10 ตันขึ้นไป
3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้าหนัก 10 ตันขึ้นไป
ต้องขอใบอนุญาตจากนายอาเภอ ในการขนสินค้าการเกษตรระหว่างประเทศ
7.6 จังหวัดเชียงรายได้ประกาศให้อาเภอเวียงแก่นเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน คือ ภัยแล้ง
ในขณะนี้เกษตรอาเภอเวียงแก่นกาลังสารวจความเสียหายพืชผลการเกษตร (ข้าวไร่)
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
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7.7 เรื่องภัยพิบัติโรคในสุกร ห้ ามขนย้ายสุกร เข้า – ออก ระหว่างอาเภอ ทาให้เกิดปัญหา
ต่อชนเผ่าม้งในการใช้สุกรในช่วงปีใหม่ม้ง
แนวทางการแก้ปัญหา
1. หารือกับชนเผ่าม้งในอาเภอเวียงแก่น จะใช้สุกรในช่วงปีใหม่ม้ง แต่ละหมู่บ้าน
ประมาณกี่ตัว
2. การขนย้ายระหว่างอาเภอ สุกรทุกตัวต้องตรวจโรคก่อนขนย้ายทุ กตัว และผู้ขนย้ายต้อง
ได้รับใบอนุญาต
3. ภายในอาเภอสามารถขนย้ายได้ แต่เมื่อฆ่าชาแหละแล้ว ห้ามเอาเนื้อฝากญาติอยู่ต่าง
อาเภอ
7.8 หมู่บ้านใดที่ยังไม่อยู่ในเขตโครงการหลวง หากมีความประสงค์ต้องการให้โครงการ
หลวงเข้าไปพัฒ นา หรือเข้าโครงการหลวง ให้จัดประชาคมหมู่บ้าน ขอความเห็ นชอบจาก
ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการหลวง แล้วส่งรายงานการประชาคมให้โครงการหลวง
นายธนวัฒน์ อุสาใจ
รองนายก อบต.ปอ

: ขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้รับทราบ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมงานโครงการฮอมฮักข่วงผญ๋า ภูมิปัญญาเวียงแก่น ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2562 ณ วัดดอยสันกู่ (พระธาตุ 12 ราศี) ซึ่งอานวยการจัดงาน
โดย กศน.อาเภอเวียงแก่น พิธีเปิดงานวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เช่นเดียวกัน โรงพยาบาล
เวียงแก่นได้จัดกิจกรรมโครงการ “ลุกมาล่น ครั้งที่ 2 Wiangkaen Run For Give & Help”
โดยกาหนดจุด Start การวิ่ง ณ โรงเรียนขุนขวากพิทยา เส้นชัย วัดดอยสันกู่ ระยะทาง 7.5
กิโลเมตร เริ่มการวิ่งตั้งแต่เวลา 06.30 น.
2. ประชาสั มพัน ธ์ โ รงไฟฟ้ าชุมชน โดยมหาวิทยาลั ยราชภัฎ เชี ยงรายร่ ว มกับมหาวิทยาลั ย
แม่ฟ้าหลวง ได้ศึกษาวิจัยการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในเขตอาเภอเวีย งแก่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาอาเภอเวียงแก่นต่อไป

นายสมจิต สิริพุทธาสกุล : ขอขอบคุณกานันตาบลปอ ที่ได้บริจาคอุปกรณ์ทาสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รองนายก อบต.ปอ
บ้านอยู่สุข
มติที่ประชุม

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

:

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ ที่ 3 ประจาปี
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.ปอ
ส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมท่านใด จะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
นายคาปัน แสงงาม
รองประธานสภาฯ

: ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 35 ข้อความ “นางมริวรรณ์ ถาวงศ์ ส.อบต. หมู่ 15”
เป็น หมู่ 5 ครับ
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นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้แก้ไขข้อความรายงานการประชุม
ประธานสภา อบต.ปอ
ตามทีร่ องประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้แจ้ง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอท่านใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี จะได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม

:

ระเบียบวาระที่ ๓:

รับรอง 24 คน
กระทู้ถาม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ๑. กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความ
ประธานสภาอบต.ปอ
เป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ตอบกระทู้
- ไม่มี
๒. กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบ ชี้แจง
หรือดาเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔:

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

มติที่ประชุม :

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕:

เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 การจัดทารายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ (ตามมาตรา 58/5 วรรค 5
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552)

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา อบต.ปอ
ได้รับทราบ
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามความนัยมาตรา 58/5 วรรคห้า
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จัดทารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลเป็นประจาทุกปี ดังนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามความนัยมาตรา 58/5 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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ข้าพเจ้า นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบั ติ
ตามนโยบายที่ได้แ ถลงไว้ต่อสภาองค์การบริห ารส่ ว นต าบลปอ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลที่ปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบโดยละเอียด (ตามเอกสารรายงานประกอบวาระ
การประชุม)
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
ประธานสภา อบต.ปอ
นโยบายทีแ่ ถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้อภิปรายซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ขอเรียนเชิญครับ
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเรียนสอบถามโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ
ส.อบต. หมู่ 9
470,000 บาท เป็นโครงการจัดทาป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 17 ศูนย์ หรือไม่
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ใช้งบประมาณ 470,000 บาท
เป็นโครงการที่จัดทาป้ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามอีกหรือไม่
ประธานสภา อบต.ปอ
เนือ่ งจากรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2562 ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ไม่มีการ
ลงมติแต่อย่างใด หากไม่ผู้ใดประสงค์จะอภิปรายจะได้นาเข้าสู่วาระการประชุม 5.2 ต่อไป
5.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามข้อ 29(3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2561)
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจงในวาระดังกล่าว
ประธานสภา อบต.ปอ
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

ขอมอบหมายให้หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

น.ส.กรรณิการ์ ชัยวงศ์
หัวหน้าสานักงาปลัด

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้จัดทารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

๘

ดั ง กล่ า ว โดยขอสรุ ป รายงานผลการด าเนิ น งานตามงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ และการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ดังนี้
สรุป ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2559 – 2564) เฉพาะปี 2562 และ
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และการ
ดาเนินงานในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-

ดาเนินการสาเร็จ
โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ
โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
โครงการที่ยกเลิก
รวมทั้งสิ้น

76
19
35
0
130

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

โครงการที่ได้ดาเนินการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562
คิดเป็นร้อยละ 38 %

95
247

โครงการ
โครงการ

โครงการที่ได้ดาเนินการ
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ ปี 2562
คิดเป็นร้อยละ 81 %

95
118

โครงการ
โครงการ

ส าหรั บ รายละเอี ย ดรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 นั้น ปรากฎตามเอกสารที่ประกอบวาระการประชุม จึงขอเสนอรายงานให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณหัวหน้าสานักงานปลัด ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผล
ประธานสภา อบต.ปอ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2562 ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ได้อภิปรายเสนอความเห็นต่อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2562 หากไม่มีผู้อภิปรายจะได้นาเข้าสู่วาระการประชุม 5.3
ต่อไป
มติที่ประชุม

: รับทราบ
5.3 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี
ประธานสภา อบต.ปอ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอได้พิจารณา ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจงรายละเอียด
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

ด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับการเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความเดือดร้อนต้อง
ได้รับการแก้ไขปัญหาจากองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้เสนอบัญชี
โครงการ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่ อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

๙

ที่

โครงการ

วงเงินงบประมาณ

1

โครงการพัฒนาแหล่งน้า (ระบบประปาภูเขา)
เพื่อการอุปโภคและบริโภค บ้านห้วยคุ หมู่ 8
- ก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam)
จานวน 1 จุด
- วางท่อส่งน้า เหล็กและ PVC ระยะทาง 8.0
กิโลเมตร *ใช้แรงงานราษฎร หมู่ 8

841,150

2

โครงการพัฒนาแหล่งน้า (ระบบประปาภูเขา)
เพื่อการอุปโภคและบริโภค บ้านห้วยหาน หมู่ 9
- ก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น (check Dam)
1 จุด
- ก่อสร้างถังเก็บน้า จานวน 3 จุด
- วางท่อส่งน้า PVC ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร
*ใช้แรงงานราษฎร หมู่ 9

400,220

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงการพื้นฐานแผนงาน
เคหะและชุมน โครงการ/
กิจกรรม ลาดับที่ 150 (หน้า
67)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม ลาดับที่
151 (หน้า 67)

เหตุผลความจาเป็น
เป็นโครงการที่จัดทาภายใต้ความร่วมมือโครงการร้อยใจรักษ์กับ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ โครงการใช้
งบประมาณทั้งหมด จานวน 1,401,913.30 บาท โดยกาหนด
สัดส่วนงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ อบต.ปอ ร้อยละ 60 คือ
จานวน 841,147.98 บาท และมูลนิธิ ร้อยละ 40 เป็นจานวน
เงิน 560,765.32 บาท ไม่คิดค่าแรงงาน แต่ใช้แรงงานราษฎร
หมู่ 8 เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้างจนเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งเป็น
โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งน้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชนหมู่บ้านเป้าหมาย
เป็นโครงการที่จัดทาภายใต้ความร่วมมือโครงการร้อยใจรักษ์กับ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ โครงการใช้
งบประมาณทั้งหมด จานวน 667,017.25 บาท โดยกาหนด
สัดส่วนงบประมาณ เพื่อดาเนินโครงการ อบต.ปอ ร้อยละ 60 คือ
จานวน 400,210.35 บาท และมูลนิธิ ร้อยละ 40 เป็นจานวน
เงิน 266,806.69 บาท ไม่คิดค่าแรงงาน แต่ใช้แรงงานราษฎร
หมู่ 9 เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้างจนเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งเป็น
โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งน้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชนหมู่บ้านเป้าหมาย

๑๐

ที่

โครงการ

วงเงินงบประมาณ

3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้าเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า
บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18
ปริมาณงาน
- ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 87 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
435 เมตร) ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่

350,200

4

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอยู่สุข หมู่ที่ 10
- ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง
7 เมตร ยาว 8 เมตร (ตามแบบของ อบต.ปอ)

230,000

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม ลาดับที่
149 หน้า 67)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม ลาดับที่
171 (หน้า 73)

เหตุผลความจาเป็น
เนื่องจากบ้านร่มฟ้าทองได้ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนไปยัง
อบจ.เชียงราย ว่าไม่ได้รับการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงถนนขึ้นสู่ภูชี้ฟ้า
ในจุดพื้นที่หมู่บ้าร่มฟ้าทอง ที่ผ่านมาเกิดปัญหามีรถนักท่องเที่ยว
ประสบอุบัติเหตุตกร่องข้างถนนที่เป็นรางระบายน้าไม่มีฝาปิด
จานวนมาก ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้แก่หมู่บ้านร่มฟ้าทอง จึงมีความจาเป็นต้องเสนอขอใช้
จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อดาเนินโครงการ
ดังกล่าว
เนื่องจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติในการใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มติสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2561 เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2561) จานวน 165,000 บาท ไม่เพียงพอ
จึงขอเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี 2563
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยโครงการที่
อนุมัติให้ใช้จ่าย เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นอันพับไป
(ยกเลิกโครงการ)

๑๑

ที่

โครงการ

วงเงินงบประมาณ

5

โครงการขุดลอกแม่น้างาวในพื้นที่ตาบลปอ
จุดดาเนินการ
บ้านปางหัด หมู่ 2 (ฝายดอยแดง)
ปริมาณงาน
- งานขุดลอก ขนาดยาว 100 เมตร ปากกว้าง
เฉลี่ย 23 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร (หรือ
มีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 3,803
ลูกบาศก์เมตร)

144,000

รวม

1,965,570

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม ลาดับที่
153 หน้า 68

เหตุผลความจาเป็น
เนื่องจากเกษตรกรบ้านปางหัด หมู่ 2 บ้านปอกลาง หมู่ 5 ประสบ
ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อทาการเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาซ้าซาก
หากไม่ดาเนินการแก้ไขปัญหาอาจเกิดผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพของราษฎร จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อนาไปดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๑๒

โดยการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังกล่าวข้างต้น ได้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
และขอรายงานสถานะทางการคลัง รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 13
ธันวาคม 2562 ดังนี้
-

ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
56,956,699.01 บาท
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ 17,575,985.00 บาท
สารองจ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน
5,000,000.00 บาท
กันไว้ 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 9,710,000.00 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ 24,781,394.01 บาท

จึงขอนาเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้พิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามบัญชีโครงการที่นาเสนอ จานวน 5 โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 1,965,570 บาท
2. ขอยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 ในคราวการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2562 จานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
- โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านผาแล หมู่ 6 งบประมาณ
163,300 บาท เนื่องจากผู้บริหารได้อนุมัติเงินสารองจ่ายไปจัดซื้อท่อน้าประปาแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนบ้านผาแล ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าเป็นการเร่งด่วนแล้ว
จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18
งบประมาณ 350,300 บาท เนื่องจากหมู่บ้านมีความต้องการงบประมาณมาก่อสร้าง

๑๓

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้าเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า จึงขอยกเลิก
โครงการดังกล่าว
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.ปอ
ส่วนตาบลปอ ได้รับทราบและพิจารณา ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้อภิปรายซักถามก่อนลงมติ ขอเรียนเชิญครับ
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเรียนสอบถามโครงการพัฒนาแหล่งน้าระบบประปาภูเขา เพื่อการอุปโภคบริโภค
ส.อบต. หมู่ 9
บ้านห้วยหาน ตามโครงการร้อยใจรักษ์ ที่มีการก่อสร้างถังเก็บน้า จานวน 3 จุด ไม่ทราบว่า
ได้มีแบบแปลนก่อสร้างหรือไม่
น.ส.กรรณิการ์ ชัยวงศ์ :
หัวหน้าสานักงานปลัด

ทางกองช่างได้ดาเนินการจัดทาประมาณการราคาและจัดทาแบบแปลนไว้แล้ว ซึ่งแรงงาน
การก่อสร้างตามโครงการร้อยใจรักษ์ดังกล่าว ใช้แรงงานราษฎรของหมู่บ้านห้วยหาน และห้วยคุ
ด าเนิ น การสมทบแรงงานการก่ อ สร้ า งทั้ ง หมด โดยโครงการดั ง กล่ า วจะได้ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอพร้ อมด้ ว ยปลั ดองค์การบริห ารส่ ว นต าบลปอ จะเป็ นผู้ ชี้แจงนาเสนอโครงการต่ อ
คณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ ภายในเดือนมกราคม 2563 นี้

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

การดาเนินงานตามโครงการร้อยใจรักษ์ดังกล่าว ทางมูลนิธิปิดทองหลังพระได้กาหนดให้ หมู่ 8
และหมู่ 9 ตาบลปอ เป็นหมู่บ้านเป้าหมายโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาสร้างความเป็นอยู่
ของราษฎรให้ดีขึ้น และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภคบริโภค ทั้งนี้เมื่อได้ดาเนินการ
ทั้ง 2 หมู่ บ้ านนี้ แล้ ว อาจต้ อ งขยายผลโครงการมาด าเนิ นการในหมู่ บ้ านอื่ นของต าบลปอ
เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป

:

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี
ประธานสภา อบต.ปอ
จะได้ลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์
ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
เลขานุการสภาฯ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในลาดับต่อไป เป็นการลงมติว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธานสภา อบต.ปอ
ตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอเสนอหรือไม่ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: อนุมัติ 24 เสียง

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในลาดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ลงมติว่าจะอนุมัติให้มีการ
ประธานสภา อบต.ปอ
ยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2563 ในคราวการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 จานวน 2 โครงการ คือ

๑๔

- โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่ออุปโภคบริโภคบ้านผาแล หมู่ 6 งบประมาณ
163,300 บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18
งบประมาณ 350,300 บาท
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ลงมติว่าจะอนุมัติให้ยกเลิกโครงการตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอเสนอหรือไม่ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: อนุมัติ 24 เสียง

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขณะนี้เวลา 12.30 น. ขอพักการประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขอนัด
ประธานสภา อบต.ปอ
การประชุมในภาคบ่าย เวลา 13.00 น.
เวลา 12.30 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 น.

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิก จานวน 26 คน
เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอนาเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ ที่ 4 ประจาปี
ประธานสภา อบต.ปอ
พ.ศ. 2562 ในภาคบ่ายต่อไป
5.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับการเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณ
ประธานสภา อบต.ปอ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้พิจารณา จึงขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ ได้ชี้แจง
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

น.ส.กรรณิการ์ ชัยวงศ์ :
หัวหน้าสานักงานปลัด

ขอมอบหมายให้หัวหน้าสานักงานปลัด เป็นผู้ชี้แจง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีความ
จาเป็นต้องดาเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด
ค่าครุ ภั ณฑ์ ที่ดิ น และสิ่ งก่ อสร้า ง เพื่อ บริ ห ารจัด การและแก้ ไขปั ญหาความเดื อดร้อ นให้ กั บ
ประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

โดยการโอนงบประมาณดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทาให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงนาเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณหัวหน้าสานักงานปลัด ที่ได้นาเรียนชี้แจงรายละเอียด เรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การ
ประธานสภา อบต.
บริหารส่วนตาบลปอ ได้อภิปรายสอบถาม หากไม่มีจะได้ลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
เลขานุการสภาฯ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในลาดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
ประธานสภา อบต.ปอ
พ.ศ. 2563 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ลงมติว่าจะอนุมัติตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอเสนอหรือไม่ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: อนุมัติ 24 เสียง
5.5 ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุญาตเข้าดาเนินโครงการพัฒนา (งานก่อสร้าง)
ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 (โครงการของหมู่ที่ 1 – 20 ที่ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ในการประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2562)

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นาเรียนชี้แจงให้กับสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.ปอ
ส่วนตาบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในคราวการประชุมสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้ตรวจสอบโครงการที่ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว ปรากฎว่ามีโครงการที่มีพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาว และป่าแม่อิงฝั่งขวา ที่ต้องดาเนินการยื่นคาขอ
ใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ปส.07) ซึ่งมีข้อกาหนดให้สภาองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลปอจึงเสนอ
เรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนาไปประกอบการ
ขอเข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีบัญชีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

๒๑

ที่
1

หมู่บ้าน
บ้านดอน

หมู่ที่
3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขยายบ่อขยะ

2

บ้านหนองเตา

4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

3

บ้านร่มโพธิ์เงิน

11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

4

บ้านศิลาแดง

16

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าสู่ป่าสุสาน

5

บ้านห้วยปอ

17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าสู่หมู่บ้าน

ปริมาณงาน
โดยมีดินขุด ขนาดกว้าง 30.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร
ขนาดยาว 152.00 เมตร กว้าง 4.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 608.00 ตร.ม.)
ขนาดยาว 145.00 เมตร กว้าง 3.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 435.00 ตร.ม.
จุดที่ 1 ขนาดยาว 53.00 เมตร กว้าง
3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 159.00 ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนาดยาว 152.00 เมตร กว้าง
3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 456.00 ตร.ม.)
จุดที่ 3 ขนาดยาว 5.00 เมตร กว้าง 3.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.)
ขนาดยาว 135.00 เมตร กว้าง 4.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 540.00 ตร.ม.)

งบประมาณ
56,800

หมายเหตุ
ตามแผนฯ หน้าที่ 39

450,100

ตามแผนฯ หน้าที่ 41

353,400

ตามแผนฯ หน้าที่ 50

449,200

ตามแผนฯหน้าที่57

397,900

ตามแผนฯหน้าที่58

๒๒

ที่
6

หมู่บ้าน
บ้านสันติพัฒนา

หมู่ที่
19

7

ห้วยกุ๊ก-ห้วยปอ

20

โครงการ/กิจกรรม
ปริมาณงาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ขนาดยาว 43.00 เมตร กว้าง
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 129.00 ตร.ม.)
จุดที่ 2 ขนาดยาว 40.00 เมตร กว้าง
3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.)
จุดที่ 3 ขนาดยาว 40.00 เมตร กว้าง
3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.)
จุดที่ 4 ขนาดยาว 30.00 เมตร กว้าง
3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม.)
จุดที่ 5 ขนาดยาว 67.00 เมตร กว้าง
3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 201.00 ตร.ม.)
จุดที่ 6 ขนาดยาว 13.00 เมตร กว้าง
3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 39.00 ตร.ม.)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 177.00 เมตร กว้าง 4.00
บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20 เชื่อม บ้านห้วยปอ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
หมู่ที่ 17 ตาบลปอ
ไม่น้อยกว่า 708.00 ตร.ม.

งบประมาณ
550,400

หมายเหตุ
ตามแผนฯหน้าที่61

499,100

ตามแผนฯหน้าที่ 65

๒๓

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้นาเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.
ส่วนตาบลปอ ได้รับทราบและพิจารณา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอประสงค์จะ
อภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์
ประชุมก่อนลงมติในญัตติดังกล่าว
นายประเวศ ปงรังษี
เลขานุการสภาฯ

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในลาดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขอ ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุญาตเข้าดาเนิน
ประธานสภา อบต.ปอ
โครงการพัฒนา (งานก่อสร้าง) ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบตามญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เสนอหรือไม่ โปรดยก
มือ
มติที่ประชุม

: เห็นชอบ 24 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในวาระอื่นๆ ของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอในวันนี้ ขอเรียนเชิญ
ประธานสภา อบต.ปอ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้เสนอในวาระนี้ ขอเรียนเชิญ
นายคาปัน แสงงาม
รองประธานสภาฯ

: ขอแจ้งนาเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และขอขอบคุณทุกท่านที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจาปีงบประมาณ 2563 ที่บ้านดอน หมู่ 3
เป็นเจ้าภาพสถานที่ดาเนินการ อาจขาดตกบกพร่อง ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู่ 6

: ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้อนุมัติงบเงินสารองจ่าย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ท่อประปา เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้าของประปาภูเขาบ้านผาแล

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 11
ประธานสภา อบต.ปอ
พฤศจิกายน 2562 ขอตั้งข้อสังเกตการจัดงานคือ กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันดังกล่าวมีน้อยเกินไป
จบการแสดงเวลาประมาณ 22.00 น. และขอให้เกียรติเรียนเชิญกานันหรือผู้ใหญ่บ้านที่มาร่วม
พิธีในงานได้เป็นผู้มอบรางวัลการแสดงหรือการประกวดต่างๆ บนเวทีด้วย ทั้งนี้จะได้สร้างความ
หนึ่งเดียวของฝ่ายปกครองท้องที่และฝ่ายท้องถิ่นตาบลปอ อีกทั้งเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ด้วย สาหรับกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอเน้นย้าให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิ ดชอบได้สาเนาระเบียบแจกจ่ายให้ สมาชิกไปแล้ ว
โดยขอให้ ส มาชิกสภาองค์ การบริห ารส่ ว นต าบลปอ ได้ถือ ปฏิ บัติ ด้ว ย เช่น การยกมือ ก่อ น
อภิปรายในระเบียบวาระ ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานที่ดีของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอต่อไป

๒๔

นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

: ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ
ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 ที่อยู่
ระหว่างการเสนอเรื่องขอเข้าทาประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ 10, 12, 13, 16,
17, 18 และ 19 ต าบลปอ ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ จ ากส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้ออกมา
ตรวจสอบสภาพป่ าในพื้ นที่ โ ครงการ เมื่ อ วัน ที่ 12 พฤศจิก ายน 2562 ซึ่ งต้ องรอให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเสนอเรื่องตามระเบียบขั้นตอนต่อไป แต่เนื่องจากนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรใช้
ถนนของหมู่บ้าน ประกอบกับพื้นที่โครงการของหมู่บ้านมิได้มีการบุกรุกเข้าไปในเขตป่า
สงวนแห่งชาติแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นทางเดิมที่ ชาวบ้านใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง
จึ ง วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การให้ มี ก ารก าหนดราคากลาง เพื่ อ ขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป
2. การบริ หารจั ดการขยะมูล ฝอยในชุมชน ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดให้ เป็นวาระแห่ งชาติที่ต้อง
ดาเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และเป็นบทบาทอานาจหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยปัจจุบันสภาพปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอยของชุมชนตาบลปอ จะทวีปัญหา
มากขึ้น เนื่องจากชุมชนมีความเจริญขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับสถานที่ทิ้งบ่อขยะมีโดย
จ ากั ด และอยู่ ใ นพื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ และจากการรายงานของหั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด
ผู้รับผิดชอบดูแลงานสาธารณสุข พบว่าบ่อขยะของชุมชนมีขยะที่ทิ้งไว้สะสมเป็นจานวน
มากและล้ น บ่ อ และฝึ ก อบรมสร้ า งความรู้ ต ระหนั ก ถึ ง การคั ด แยกขยะตั้ ง แต่ ต้ น ทาง
เพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืน ต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการออกสารวจพื้นที่บ่อขยะของ
แต่ละชุมชนเพื่อจัดทาแผนและเสนอใช้งบประมาณมาปรับปรุงบ่อขยะของชุมชนต่อไป
3. การบริหารจัดการปัญหาขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภคบริโภคของตาบลปอ เนื่องด้วยได้เกิด
ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้น และหมู่บ้านส่วนใหญ่ได้ใช้น้าจากต้นน้าเป็นน้าประปาภูเขา และได้
เกิดการขาดแคลนน้าต้นทุนอย่างเช่น กรณีบ้านผาแล ดังนั้นจึงขอหารือในที่ประชุม ควรที่
สร้างความร่วมมือร่วมกันของหมู่บ้าน ช่วยกันกั้นลาน้าที่ยังมีอยู่ เพื่อเป็นแหล่งน้าต้นทุนไว้
ใช้ในฤดูแล้งที่กาลังจะมาถึงนี้ เช่น ลาน้างาว เป็นต้น โดยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภั ย
ได้จัดซื้อกระสอบบรรจุทรายไว้ จานวน 10,000 ใบ เพื่อสนับสนุนหมู่บ้านนาไปกั้นลาน้า
เพื่อสร้างความชุมชื้นและใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อไป

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ผมแสดงข้อคิดเห็นด้วยกับที่ปลัดได้นาเรียนชี้แจง ทั้งปัญหาขยะในชุมชนที่นับวันจะทวีปัญหา
ประธานสภา อบต.ปอ
ขึ้นเรื่อยๆ เช่น หมู่บ้านใหญ่ หมู่ 3, 5, 7, 8, 9 เป็นต้น จึงต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
รวมทั้งปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ควรที่จะมีการประชุมร่วมกันของกานัน ผู้ใหญ่บ้า และผู้บริหาร
พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งดังกล่าวด้วย
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : สาหรับบ้านห้วยหาน หมู่ 9 หลังจากเสร็จสิ้นงานปีใหม่ม้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ทางผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามแนวทางที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ได้กาหนดต่อไป

๒๕

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: ขอหารือการจัดงานชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ซึ่งเป็นโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยผาตั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตาบลปอ โดยทุกปีได้มีการจัดงานชมทะเลหมอก ดอกซากุร ะบาน
สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ขึ้นในช่ว งวันที่ 31 ธันวาคม – 1 มกราคม ของทุกปี แต่ในปีที่มี
ผ่านมา เนื่องจากดอกซากุระหรือพญาเสือโคร่งไม่บาน จึงไม่ได้จัดงานขึ้น โดยเลื่อนมาจัดใน
ช่วงกลางเดือนมกราคม 2562 แทน ดังนั้นจึงขอหารือในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ว่าจะกาหนดจัดงานดังกล่าวในช่วงวันไหนดี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

น.ส.กรรณิการ์ ชัยวงศ์
หัวหน้าสานักงานปลัด

: ในการจัดงานชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลปอดาเนินการจัดขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่า มาแสดงให้
นักท่องเที่ยวได้ชม และการจัดงานนั้นก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอขึ้นมา
จั ดงาน เตรี ย มการเต็ม ลานจอดรถ จึ งให้ ข้ อสั งเกตว่า เป็ นการรบกวนนั กท่ องเที่ ยวหรื อไม่
ที่นักท่องเที่ยวต้องการมาชมสัมผัส บรรยากาศธรรมชาติบริสุทธิ์ และความเงียบสงบ พร้อมทั้ง
ขอให้คานึงถึงความคุ้มค่าของการจัดงานด้วย อีกทั้งในช่วงสิ้นปีมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน
เจ้ าหน้ าที่ได้มีโ อกาสหยุดพักผ่ อนอยู่กับครอบครัว จึงเห็นควรพิจารณาทบทวนการจัดงาน
ดังกล่าว

ประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

: การจัดงานชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ณ ดอยผาตั้งนั้น
จุดประสงค์ของการจัดงานเมื่อก่อนนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวดอยผาตั้งให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จัก แต่ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวดอยผาตั้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้
รู้จั กกัน อย่ างแพร่ ห ลายแล้ ว และมีนักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาท่องเที่ยวในช่ว งวันหยุดยาวกัน
อย่างมากมาย จึ งขอเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนการจัดงานเป็นการอานวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว เช่น การบริการทาความสะอาดห้องน้า ขยะ การดูแลจัดจราจร ในช่วงวันหยุด
ยาว พร้อมทั้งการจัดซุ้มถ่ายภาพจะดีหรือไม่

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: การจัดงานชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ถือเป็นงานที่กาหนดใน
ปฏิทินการท่องเที่ยวไว้แล้ว สาหรับการจัดงานก็มีแนวทางที่ให้เจ้าหน้าที่มีความสมัครใจ และมี
ฝีมือในการจัดเตรียมงานขึ้นไปจัดงาน และเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบทางราชการได้ ทั้งนี้คนที่
จะขึ้นไปปฏิบัติงานต้องมีความสมัครใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สาหรับรายละเอียด
การจัดงานหรือไม่จัดงานก็ต้องให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ได้ประชุมสรุปหารือรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

นายธิติพงษ์ กวินดารกา : ขอเสนอเรื่องการจัดงานจากสถิติแล้วดอกซากุระจะบานในช่วง วันที่ 18 – 25 มกราคม
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สาหรับแหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าบ้านร่มฟ้าทอง และวันที่ 25 – 28 มกราคม จะบานที่ดอยผาตั้ง
ดังนั้น ควรเลื่อนการจัดงานในช่วงเวลาดังกล่าว จะดีหรือไม่ เพราะมีดอกซากุระบานอย่างเต็มที่
แล้ว

๒๖

นายคาปัน แสงงาม
รองประธานสภาฯ

:

ขอเสริมประเด็นกาหนดเวลาจัดงานช่วงสิ้นปี ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ขอเสนอว่าให้นักท่องเที่ยว
ได้มีโอกาสชมความงามทางธรรมชาติเต็มที่ เพราะหากจัดขึ้นในช่วงดังกล่าวก็จะไปรบกวนลาน
จอดรถและการพักผ่อนของนักท่องเที่ยว ควรเลื่อนการจัดงานออกไป อีกทั้งเจ้าหน้าที่ก็จะได้มี
โอกาสหยุดยาวอยู่กับครอบครัวในโอกาสวันสิ้นปีด้วย

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยผาตั้ง สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอยินดีให้การ
ประธานสภา อบต.ปอ
สนับสนุน แต่เนื่องจากช่วงสิ้นปีมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องการหยุด
พักผ่อนกับครอบครัวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ขอสอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ เจ้าของพื้นที่บ้านผาตั้ง มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ: สาหรับชุมชนบ้านผาตั้ง ไม่มีปัญหาหากจะเลื่อนการจัดงานออกไป เพราะมีนักท่องเที่ยว
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จองห้องพักเต็มอยู่แล้วในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หรือหากจะจัดงานในช่วงสิ้นปี ทางหมู่บ้านก็
ไม่มีปัญหา พร้อมสนับสนุนการจัดงาน
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: ในเรื่องการจัดงานชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอได้หารือการจัดงานนั้น ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้มีการประชุมเพื่อสรุปเรื่องนี้
และจักได้รายงานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอต่อไป

น.ส.กรรณิการ์ ชัยวงศ์
หัวหน้าสานักงานปลัด

: ขอแจ้งเรื่องการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จังหวัดเชียงรายแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดพิธีดังกล่าว โดยมีนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานในพิธี และให้พิจารณาเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานตาม
โครงสร้ างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับกอง ผู้อานวยการสถานศึกษาทุกแห่งใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น กานั น ผู้ ใหญ่ บ้าน ผู้ นาชุมชน ตัว แทนครั ว เรือ นในสั งกัดองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ตามวัน เวลา ที่เห็นสมควร ซึ่งองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลปอได้ ก าหนดจั ด พิ ธี รั บ พระราชทานพระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตามที่จังหวัดเชียงรายแจ้งใน วันที่ 20
ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนปอวิทยา ทั้งนี้องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลปอจะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ คณะผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการ
ประธานสภา อบต.ปอ
เจ้าหน้าทีท่ ุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2 ในวันนี้ และการประชุมได้สาเร็จเรียบร้อยดี จึงขอปิด
การประชุม

๒๗

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

