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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันที่  7  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลงช่ือเข้าประชุม หมายเหตุ 
๑ นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท ประธานสภา ฯ นรเศรษฐ์     กมลาสน์กมุท  
2 นายค า            วงศ์ผา ส.อบต หมู่ที่  1 ค า           วงศ์ผา  
3 นายค าจันทร์     ธิวงศ ์ ส.อบต หมู่ที่ 1 ค าจันทร์    ธิวงศ ์  
4 นายวุฒิชัย       อุสาใจ ส.อบต หมู่ที่ 2 วุฒิชัย       อุสาใจ  
5 นายวิชัย          แสงงาม ส.อบต หมู่ที่ 2 วิชัย         แสงงาม  
6 นายค าปัน        แสงงาม ส.อบต หมู่ที่ 3 ค าปัน      แสงงาม  
7 นายสิทธิพงษ์   แซ่ฟุ้ง ส.อบต หมู่ที่ 4 สิทธิพงษ์   แซ่ฟุ้ง  
8 นายอภิรักษ์     แซ่ฟุ้ง ส.อบต หมู่ที่ 4 อภิรักษ์     แซ่ฟุ้ง  
9 นายเกียรติกุล    พิชัย ส.อบต หมู่ที ่6 เกียรติกุล    พิชัย  

10 นางหมาย       แสงงาม ส.อบต หมู่ที่ 6 หมาย       แสงงาม  
11 นายสมชาย     วงศ์นภาไพศาล ส.อบต หมู่ที่ 7 สมชาย     วงศ์นภาไพศาล  
12 นายพงษ์ศักดิ์    ธนาวุฒิชัย ส.อบต หมู่ที่ 8 พงษ์ศักดิ์    ธนาวุฒิชัย  
13 นายชิงชัย  ยอดมณีบรรพต ส.อบต หมู่ที่ 9 ชิงชัย  ยอดมณีบรรพต  
14 นายยุทธนา    ยอดมณีบรรพต ส.อบต หมู่ที่ 11 ยุทธนา    ยอดมณีบรรพต  
15 นายมนตรี      ยอดมณีบรรพต ส.อบต หมู่ที่ 12 มนตรี      ยอดมณีบรรพต  
16 นายยุทธภูม ิ  เกษตรโสภาพันธ์ ส.อบต หมู่ที่ 12 ยุทธภูม ิ  เกษตรโสภาพันธ์  
17 นายสมชาย   แซ่ย่าง ส.อบต หมู่ที่ 13 สมชาย   แซ่ย่าง  
18 นายกิตติ     ครรลองหรรษา ส.อบต หมู่ที่ 13 กิตติ     ครรลองหรรษา  
19 นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล ส.อบต หมู่ที่ 14 มนัญชญา ผาบรรพตกุล  
20 นายอภิสิทธิ์        รายเรียงศรีอรัญ ส.อบต หมู่ที่ 14 อภิสิทธิ์   รายเรียงศรีอรัญ  
21 นายชาญชัย        ย่างวรกูล ส.อบต หมู่ที่ 15 ชาญชัย     ย่างวรกูล  
22 นายชาย            แซ่ซ้ง ส.อบต หมู่ที่ 15 ชาย         แซ่ซ้ง  
23 นายสุพจน์          เล่าพงศ์สวัสดิ์ ส.อบต หมู่ที่ 16 สุพจน์       เล่าพงศ์สวัสดิ์  
24 นายปราโมทย์     ขวัญชัยประทาน ส.อบต หมู่ที่ 16 ปราโมทย ์  ขวัญชัยประทาน  
25 นายชัยสิทธิ์        เจนพบชีวนั ส.อบต หมู่ที่ 17 ชัยสิทธิ ์    เจนพบชีวัน  
26 นายพจน์ปรีชา    แซ่ย่าง ส.อบต หมู่ที่ 18 พจน์ปรีชา  แซ่ย่าง  
27 นายธิติพงศ์        กวินดารกา ส.อบต หมู่ที่ 18 ธิติพงศ์     กวินดารกา  
     



๒ 

 

     
28 นายสิริเชษฐ์   รัตนแสงมณี ส.อบต. หมู่ที่ 19 สิริเชษฐ์   รัตนแสงมณี  
29 นายสมชาติ    คงแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 20 สมชาติ  คงแก้ว  
30 นายเลาจัว     แซ่ว้า ส.อบต. หมู่ที่ 20 เลาจัว     แซ่ว้า  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.นางมริวรรณ์    ถาวงศ ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 5 ลากิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลงช่ือเข้าประชุม หมายเหตุ 
๑ นายแสน             ลือชา นายก อบต.ปอ แสน          ลือชา  
2 นายสมจิต           สิริพุทธาสกุล รองนายก อบต.ปอ ธนวัฒน์       อุสาใจ  
3 นายศัตราวุธ         นภาวงศ์สกุล เลขานายก อบต.ปอ ศัตราวุธ      นภาวงศ์สกุล  
4 นายประเวศ         ปงรังษี ปลัด อบต.ปอ ประเวศ      ปงรังษี  
5 นางสาวกรรณิการ์   ชัยวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด กรรณิการ์    ชัยวงศ์  
6 นางวิลาวัลย์         โนระ หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ วิลาวัลย์      โนระ  
7 นายศราวุธ           ทองใบ นายช่างโยธา ศราวุธ        ทองใบ  
8 จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์  ยาละ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์  ยาละ  
9 นางสาวณัฐรินีย์     เขียวสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ณัฐรินีย์      เขียวสิทธิ์  

10 นายกิตตพิงษ์        อยู่ลึ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 กิตติพงษ์     อยู่ลึ  
11 นายเอกภพ          จตุโชคอุดม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 เอกภพ       จตุโชคอุดม  
12 นายทรงเดช         ยอดมณีบรรพต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 ทรงเดช      ยอดมณีบรรพต  
13 นายสุทธิ            แซ่ย่าง ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้านรักษาความสงบ สุทธิ          แซ่ย่าง  
 
สรุป 
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓1 คน 
-ผู้มาประชุม        30   คน ผู้ลาประชุม       1   คน    
-ผู้เข้าร่วมประชุม    13   คน  รวมทั้งสิ้น       43   คน 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้วครบองค์ประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์
ไหว้พระเพ่ือความเป็นสิริมงคล  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  
ประธานสภา อบต.ปอ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา  ได้ด าเนินการนับองค์ประชุมแล้ว

ดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีทั้งหมด ๓1 คน  มาประชุม 30 คน    
ลาประชุม 1 คน องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอน า    
เข้าสู่วาระการประชุม 

 



๓ 

 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑        :     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในวาระนี้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วน  
ประธานสภา ฯ            ต าบลปอ ไดร้ับทราบ ดังนี้ 

1.1 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 
(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.4/ว 0151 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562) 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  22/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561     
เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมทางการเมือง มีผลบังคับใช้แล้ว 
เป็นผลให้พรรคการเมืองสามารถด าเนินกิจการทางการเมืองและจะน าไปสู่การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่มีพระราชกฤษฏีกาที่เก่ียวข้องก าหนดต่อไป 

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     
ที่ 22/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมือง
ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง จึงขอให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 

  1. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562       
ทั้งนี้ ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2. แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นวางตนเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด และไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือ    
พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าในทางใดๆ เนื่องจาก 
เป็นความผิดและมีบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 78 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 149   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
กระท าการใดๆ เพื่อเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง และก าหนดบทลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

  3. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทราบถึงความผิดและบทก าหนด
โทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร        

 

 



๔ 

 

 

 

พ.ศ. 2561 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพ่ือมิให้กระท าความผิดซึ่งมีบท
ก าหนดโทษตามกฎหมายดังกล่าว  

  ส าหรับรายละเอียดความผิดและบทก าหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีรายละเอียดที่มาก ตามเอกสารที่แนบการประชุม 
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ไปศึกษารายละเอียดและถือปฏิบัติต่อไป 

1.2 ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ได้จัดขึ้น 

   - วันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีปี
ใหม่ม้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บ้านห้วยคุ หมู่ 8 ต าบลปอ 

  - วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
ณ โรงเรียนปอวิทยา ต าบลปอ 

  - วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562 กิจกรรมโครงการเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเล
หมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ประจ าปี 2562 ณ ลานจอดรถจุดชมวิว
ดอยผาตั้ง หมู่ 14 ต าบลปอ 

  โดยมีข้อสังเกตในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ประจ าปี 
2562 ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ เช่น การให้ความร่วมมือของหมู่บ้านต่างๆ 
ที่จัดส่งขบวนเข้าร่วมเดินในพิธีเปิดงาน การจัดขบวนแสดงออกถึงวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง   
การจัดส่งนักกีฬา หรือผู้เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ บางหมู่บ้านไม่มีการส่ง     
การเข้าร่วมกิจกรรมเลย ในปีต่อไปต้องมีการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข จุดบกพร่องให้ดีขึ้น
กว่าเดิม และจะได้หารือกับทุกฝ่าย เพ่ือให้การจัดกิจกรรมได้สมบูรณ์ข้ึน 

1.3 ข้อเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต าบล
ปอ ผมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้คณะผู้บริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไข เช่น 
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งงบไว้จ านวน 60,000 บาท ถือว่าไม่เพี ยงพอ 
เนื่องจากต าบลปอมีประชากรและพ้ืนที่กว้างขวาง มีโรคระบาดเกิดขึ้นทุกปี ควรมีการเพ่ิม
งบประมาณให้มากข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ควรมีการเพ่ิมงบประมาณ
ให้มากขึ้นจากที่ตั้งไว้ เดิม เนื่องจากมีจ านวนเด็กเล็กเพ่ิมขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรม         
เป็นจ านวนมาก กิจกรรมการแข่งขันกีฬาปอคัพ ควรเพ่ิมงบประมาณให้มากขึ้น          
และใช้กิจกรรมนี้ให้เยาวชนและประชาชน ได้ออกก าลังกายเล่นกีฬา มีร่างกายแข็งแรง    
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งต าบลปอมีความเสี่ยงที่ประชาชนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ        
ยาเสพติด หากมีการส่งเสริมการเล่นกีฬา จะท าให้ลดปัญหาการเสพยาเสพติดได้       
และขอให้ก าหนดการแข่งขันให้แน่นอน เพ่ือจะได้เป็นประเพณีของการแข่งขันกีฬาต าบล
ปอต่อไป จึงขอเรียนเสนอให้คณะผู้บริหารได้รับทราบและพิจารณาต่อไป 

 

 



๕ 

 

 

 

1.4 เรื่องการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ ปีงบประมาณ 2562 ควรหารือการก าหนดวันที่ด าเนินการให้แน่นอน เพ่ือจะได้
เตรียมการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป จึงอยากให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้รับผิดชอบ           
ได้ร่วมหารือในเรื่องดังกล่าว ว่าจะมีแผนก าหนดด าเนินการเมื่อใด เพ่ือที่จะได้เช็คยอด
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการได้ท่ีแน่นอน 

 
 1.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  

นายแสน  ลือชา    :   ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 
นายก.อบต.ปอ          1. ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลปอด าเนินการ 

  - วันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่
ชนเผ่าม้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บ้านห้วยคุ หมู่ 8 ต าบลปอ 

  - วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
ณ โรงเรียนปอวิทยา ต าบลปอ 

  - วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562 กิจกรรมโครงการเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเล
หมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ประจ าปี 2562 ณ ลานจอดรถจุดชมวิว
ดอยผาตั้ง หมู่ 14 ต าบลปอ 

   - วันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 
ประจ าปี 2562 ณ สนามบินเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดสร้างร้านนิทรรศการอ าเภอเวียงแก่น โดยได้รับรางวัล
การประกวดร้านนิทรรศการอ าเภอ รางวัลที่ 4 

 2. ขอเชิญเข้าเฝ้าฯ ร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราช 
 ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  
 2562 เวลา 14.10 นาฬิกา จะเสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมติดตามงานโครงการ 
 พระราชด าริฯ ในศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20 ต าบลปอ  
 อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ดังนั้นจึงขอแจ้งและเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลปอ ได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ ในวันเวลาดังกล่าว (การแต่งกายชุดปฏิบัติงาน  
 ปกติกากีคอพับแขนยาว) 

3. อ าเภอเวียงแก่น แจ้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ 
สปป.ลาว (เจ้าเมืองแขวงบ่อแก้ว) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลต าบล     
หล่ายงาว เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญตัวแทนของฝ่ายสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
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4 .  แจ้ งผลการพิจารณาอุทธรณ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ ายเงินงบปร ะมาณ                
ปี พ.ศ. 2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่ากรมบัญชีกลาง    
ได้แจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์การขยายระยะเวลา เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ            
ปี พ.ศ. 2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เนื่องจากไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จึงให้เงินงบประมาณนั้นพับไป โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ซึ่งได้รับการแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต       
เสริมเหล็ก สายผาตั้ง หมู่ 14 ต าบลปอ งบประมาณ 5,330,000 บาท ที่ได้ด าเนินการ
จ้ า งออกแบบและด า เนิ นการประกวดราคา  จน ได้ ผู้ รั บ จ้ า งแล้ วนั้ น  ดั งนั้ น                  
เมื่อกรมบัญชีกลาง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว ว่าไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับอนุมัติ      
ให้กันเงินเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จึงให้งบประมาณตามโครงการดังกล่าวพับไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอจึงต้องด าเนินการประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้าง
ตามโครงการดังกล่าวต่อไป 

5. แจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง 
จังหวัดเชียงราย ปี 2561 – 2562 (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด) 

 ด้วยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย   
(กอปภ.จ.ชร.) ได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและ
การเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ปี 2561 – 2562 (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด) 
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
ได้จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าว แจกจ่ายให้หมู่บ้ าน ได้ติด
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษ จากหมอกควันไฟป่าและการเผาที่โล่งจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้
จังหวัดเชียงราย ได้มีประกาศขอความร่วมมือหยุดเผา ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 
เป็นต้นไป เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จึงขอแจ้งให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 

6. โครงการแก้ไขปัญหาถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ขณะนี้      
กองช่างได้ด าเนินการจัดท าประมาณการราคา เพ่ือจัดหาวัสดุซ่อมแซมถนนที่ได้รับ     
ความเสียหาย และจะได้แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบต่อไป 

7. ขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะการเพ่ิม
งบประมาณกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาปอคัพ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก คณะผู้บริหารจะได้พิจารณาในปีงบประมาณต่อไป ทั้ งนี้ได้มีการประชุม
หารือกับหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารและ 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ปีงบประมาณ 2562 แล้ว โดยขอให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ได้รับทราบต่อไป ในส่วนผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องที่จะแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ ได้รับทราบเพียงเท่านี ้

นายประเวศ  ปงรังษี    : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอที่เคารพ ในเรื่องการฝึกอบรมและศึกษา    
ปลัด อบต.ปอ ดูงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ปีงบประมาณ 2562  

จากเดิมท่ีก าหนดจะด าเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 แต่เนื่องจากช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว เป็นช่วงของการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 
2562 ที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จึงท าให้ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด และหน่วยงานที่รองรับการศึกษาดูงาน
ไม่สามารถให้การต้อนรับหรือมีความพร้อมในการให้ศึกษาดูงาน เนื่องจากอยู่ระหว่าง   
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว จึงเห็นควรพิจารณาเลื่อน
ก าหนดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ เป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 เพ่ือที่จะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เตรียมการและประสานงานต่อไป 

มติที่ประชุม           : รับทราบ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอเรียนเชิญเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุม  
ประธานสภา ฯ            ได้รับทราบ 

นายศัตราวุธ นภาวงศ์สกุล  :  ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เข้าร่วมการประชุมคณะท างาน 
เลขานุการฯ นายก อบต.ปอ ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานการส ารวจพ้ืนที่ป่า เพ่ือเตรียมการประกาศให้เป็น

อุทยานแห่งชาติภูชี้ ฟ้า เมื่อวันที่  15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์       
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ด าเนินการโดยส่วนอุทยานแห่งชาติ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 
ที่ 15 (เชียงราย) โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช ได้ด าเนินงานการส ารวจ
พ้ืนที่ป่า เพ่ือเตรียมการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่า
ห้วยไคร้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าหงาวฝั่งซ้าย มีเนื้อที่รวมประมาณ 100,980.55 ไร่ หรือ 
161.57 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 อ าเภอ คือ อ าเภอเทิง อ าเภอเวียงแก่น 
อ าเภอเชียงของ และอ าเภอขุนตาล สืบเนื่องจากได้มีราษฎรคัดค้านการเดินส ารวจแนวเขต
พ้ืนที่ป่า เพื่อเตรียมการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ในเขตต าบลปอ อ าเภอเวียง
แก่น จ านวนพ้ืนที่มีการคัดค้าน 39,123.63 ไร่ และในเขตต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง 
จ านวนพ้ืนที่ 28,162.21 ไร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานส ารวจพื้นที่ป่า เพ่ือเตรียมการประกาศให้เป็นอุทยาน
แห่งชาติภูชี้ฟ้า และจะมีการเสนอให้วนอุทยานถ้ าผาแล เข้าไปอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
ภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) ด้วย ซึ่งจะมีการยื่นเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้
พิจารณา หากมีการส่งเรื่องดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณา  

 



๘ 

 

 
 
 
 ขอให้ช่วยกันพิจารณารายละเอียดรอบด้าน เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัย

อยู่ในพื้นท่ีต าบลปอ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอขอบคุณเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าว ทางสภา  
ประธานสภา ฯ            องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะได้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด ค านึงถึงความต้องการ 
 ของประชาชนในเขตพ้ืนที่เป็นหลัก 

มติที่ประชุม           : รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที ่4 ประจ าปี  ๒๕๖1  เมื่อวันที่  14 
  ธันวาคม  2561 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ          
ประธานสภา อบต.ปอ       สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยจัดส่งไป 

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เรียนเชิญเสนอ
ครับ 

นายค าปัน  แสงงาม  ขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม หน้า 6 ข้อความ นายค าปัน  แสงงาม ส.อบต.    
ส.อบต. หมู่ 3  หมู่ 9 เป็น ส.อบต. หมู่ 3 ครับ และขอแก้ไข หน้า 8 ข้อความ การตดตามประเมินผล  
  เป็นข้อความการติดตามประเมินผล 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้แก้ไขข้อความรายงานการประชุมตามท่ี นายค าปัน  แสงงาม  
ประธานสภา ฯ            เสนอ มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

ได้ลงมติรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม           : รับรอง 29 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓: กระทู้ถาม 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ๑. กระทู้ถามท่ัวไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความ 
ประธานสภาอบต.ปอ เป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒)มีสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ ตอบกระทู ้

 -ไม่มี 

 ๒. กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่ นหรือ เหตุฉุ ก เฉินที่ มี ความจ า เป็นรีบด่ วนเพราะเป็ นภัยสาธารณะหรือ
กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง     
ซ่ึงผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือด าเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓) 



๙ 

 

 - ไม่มี 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔: เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕: เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

 5.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  เรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้น าเรียนชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาอบต.ปอ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ 

นายประเวศ  ปงรังษี    : พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม     
เลขานุการสภาฯ ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 ก าหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ      

สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกิน     
สี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การก าหนดจ านวน        
สมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาที่ประชุมประจ าปีสมัยแรกของ 
แต่ละปี 
 ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ต้องพิจารณาก าหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจ าปี 2562 ที่เหลืออีกสามสมัย ว่าจะก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี แต่ละสมัยเป็นอย่างไร จึงขอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ได้น าเรียนปรึกษาในที่ประชุม เพ่ือลงมติต่อไป 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
ประธานสภาอบต.ปอ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ ในการพิจารณาการก าหนดสมัยประชุม

สามัญ ประจ าปี 2562 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอครับ 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต  :  ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 ดังนี้ 
ส.อบต. หมู่ 9 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2562 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2562 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี จะได้ขอ 
ประธานสภาอบต.ปอ มติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี    : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม    
เลขานุการสภาฯ  
 



๑๐ 

 

 
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 
ประธานสภาอบต.ปอ ผู้ใดจะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอ ของ ส.อบต.ชิงชัย  ยอดมณีบรรพต โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม              : เห็นชอบ 29 เสียง 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการก าหนดสมัย 
ประธานสภาอบต.ปอ ประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 ดังนี้ 
 - สมัยประชุม สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2562 
 - สมัยประชุม สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 
 - สมัยประชุม สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2562 

 5.2 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2563) 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  เรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
ประธานสภาอบต.ปอ  

นายประเวศ  ปงรังษี    : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข 
เลขานุการสภาฯ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป 

และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
ประธานสภาอบต.ปอ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
 สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2563) 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต  : ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2563) เริ่มตั้งแต่  
ส.อบต. หมู่ 9 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาอบต.ปอ หากไม่มี จะได้ลงมติตามท่ี ส.อบต.ชิงชัย  ยอดมณีบรรพต เสนอ ขอให้เลขานุการสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี    : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม    
เลขานุการสภาฯ  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 
ประธานสภาอบต.ปอ (ปี พ.ศ. 2563) ผู้ใดจะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ ส.อบต.ชิงชัย ยอดมณีบรรพต  
 ได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม              : เห็นชอบ 28 เสียง 

 



๑๑ 

 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  เป็นอันว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้ลงมติให้ความเห็นชอบก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาอบต.ปอ สามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2563) เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 

5.3 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ประธานสภาอบต.ปอ ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 6) ขององค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลปอ ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจง 

นายแสน  ลือชา           : ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง 
นายก อบต.ปอ 

จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์ ยาละ  : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
นักวิเคราะห์ฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3)          

พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น       
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม            
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
แท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1 – 5) พร้อมทั้งด าเนินการพิจารณาคัดเลือกแนงาน/โครงการไป
จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพ้ืนที่และ
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นส าคัญ โดยด าเนินการตามหนังสือกรม
ส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2027 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเพ่ือให้โครงการ
ดั งกล่ าวสามารถแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทัน เวลา จึ งมี             
ความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ในกรณี
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ        
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลปอให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46     
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  
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ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนฯ ที่แนบท้ายวาระการประชุม 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด ขอเรียนเชิญสมาชิก 
ประธานสภาอบต.ปอ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ อภิปรายแสดงความคิดเห็น 

นายพจน์ปรีชา  แซย่าง    : ขอสอบถามรายการงบประมาณท่ีบรรจุในร่างแผนฯ ว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไร 
ส.อบต. หมู่ 18 

นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอสอบถามว่าโครงการดังกล่าว เมื่อปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการโดยอุดหนุน         
ส.อบต. หมู่ 12 งบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินการ ขอทราบว่าในปีงบประมาณ 2562  
 โครงการดังกล่าวด าเนินการโดยหน่วยงานใด 

นายเกียรติกุล  พิชัย        : รายการงบประมาณโครงการของบ้านผาแล มีรายการงบประมาณที่ได้ไม่ครบ 20,000 
ส.อบต. หมู่ 6 บาท อาจมีความผิดพลาด ขอให้มีการแก้ไขด้วย 

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์  : ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขที่บรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หัวหน้าส านักงานปลัด (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) นั้น เป็นโครงการที่         

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก าหนดจัดสรรงบประมาณให้ หมู่บ้านละ 20,000 บาท ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 3 โครงการ โดยในปีงบประมาณ 2562        
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกจะใช้วิธีการอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน       
หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการเอง โดยโครงการพระราชด าริ         
ด้านสาธารณสุข ก าหนดให้ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้มีมติเลือกโครงการตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งรายชื่อโครงการ โดยงานสาธารณสุข แจ้งให้หมู่บ้านได้
เสนอลงมติมาให้ จึงได้รวบรวมบัญชีโครงการของหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 โครงการ 
งบประมาณ หมู่บ้านละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
400,000 บาท เพ่ือบรรจุเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เป็นการด าเนินงาน        
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เป็นผู้ด าเนินการตามโครงการ ส าหรับรายการ
งบประมาณโครงการของบ้านผาแล ที่ท่าน ส.อบต.เกียรติกุล  พิชัย ได้อภิปราย           
จะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอขอบคุณ หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาอบต.ปอ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี       

จะได้ลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับ    
 องค์ประชุม 
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นายประเวศ  ปงรังษี      : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม    
เลขานุการสภาฯ  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภาอบต.ปอ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) ขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลปอ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ ผู้ ใดเห็นชอบตามญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอเสนอ         
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม               : เห็นชอบ 28 เสียง 

5.4 ญัตติขอความเห็นชอบด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ แผนงานเคหะ
และชุมชน เพื่อน าเอกสารไปประกอบการขอเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ยื่นญัตติขอความเห็นชอบด าเนินโครงการตาม 
ประธานสภาอบต.ปอ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลปอ แผนงานเคหะและชุมชน เพ่ือน าเอกสารไปประกอบการขอเข้าท าประโยชน์ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจง 

นายแสน  ลือชา          : ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้บรรจุโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแผนงาน
นายก อบต.ปอ เคหะและชุมชน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 แต่เนื่องจากพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการดังกล่าวอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่อิงฝั่งขวาและ  
 ป่าแม่งาว จึงเสนอเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 เพ่ือน าไปประกอบการขอเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อไป โดยมีบัญชี 
 รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
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    บัญชีโครงการก่อสร้าง 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่มีพ้ืนที่ก่อสร้างอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาว และป่าแม่อิงฝั่งขวา 

ที่ต้องขออนุญาตก่อสร้าง ก่อนด าเนินโครงการ 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/รายละเอียด/พื้นที่ก่อสร้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ 10 

ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร 
400,000 

2 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามล าน้ าห้วยคึ หมู่ 11 
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2 ช่องทาง กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร   
ยาว 5.00 เมตร 

300,000 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หมู่ 12 
ก่อสร้างถนน กว้าง 3 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร  

300,000 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรสายหลักใหญ่ หมู่ 13 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร 

300,000 

5 ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรพร้อมวางท่อ หมู่ 15 
งานปรับเกลี่ยถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 7,100 เมตร  
พร้อมงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีต 

400,000 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ป่าสุสาน หมู่ 16 
จุดที่ 1 ขนาดยาว 89 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดยาว 100 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร  

400,000 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ 17 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร 

350,000 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 18 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร 

300,000 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรหมู่ 19 
จุดที่ 1 ขนาดยาว 106 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดยาว 105 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร  

500,000 

10 ก่อสร้างโรงกรองน้ าดื่มเพ่ืออุปโภค-บริโภค ภายในหมู่บ้าน หมู่ 20 
ก่อสร้างอาคารกว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2.50 เมตร  
พร้อมติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ า จ านวน 1 ชุด 

300,000 

11 ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 6 
ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล.ขนาดยาว 225 เมตร ปากกว้าง 0.80 เมตร ก้นกว้าง 
0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร 

400,000 

รวมจ านวน 11 โครงการ 3,950,000 

หมายเหตุ  :  โครงการที่ไม่ปรากฏในบัญชีรายการข้างต้น หมายถึงเป็นโครงการที่ด าเนินการภายในหมู่บ้าน ภายในชุมชน 
ที่ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตก่อสร้าง 

 



๑๕ 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาอบต.ปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อภิปรายสอบถาม หากไม่มีจะได้ลงมติในญัตติ

ดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม     

นายประเวศ  ปงรังษี      : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม    
เลขานุการสภาฯ  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขอความเห็นชอบด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ 
ประธานสภาอบต.ปอ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ  

แผนงานเคหะและชุมชน เพ่ือน าเอกสารไปประกอบการขอเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบ
ตามญัตติท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม               : เห็นชอบ 27 เสียง 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  เนื่องจากในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก 
ประธานสภาอบต.ปอ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 ต าบลปอ (นายทรงเดช  ยอดมณีบรรพต) ได้มาเข้า

ร่วมประชุม จึงขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้าน ได้เสนอน าเรียนให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ 

นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่ีเคารพ ผมมีเรื่องน าเรียนให้ที่ประชุมสภา 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบและฝากน าเรียนถึงนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลปอ ดังนี้ 

 1. เรื่องที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนชม         
ดอกซากุระบาน ณ แหล่งท่องเที่ยวบ้านร่มฟ้าทอง (ภูชี้ฟ้า) และบ้านผาตั้ง เนื่องจาก   
ดอกซากุระเริ่มบานตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2562 แต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ได้น าป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้ง ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ซึ่งมันมีความล่าช้าไม่ทัน
การณ์ สร้างความสับสนแก่นักท่องเที่ยว จึงเห็นควรเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ในปีต่อไปให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมดอกซากุระบาน ในช่วงที่ดอกซากุระ
ก าลังบานอยู่พอดี ทั้งนี้จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมทันเวลา
พอดี เพ่ือที่จะได้มีนักท่องเที่ยวได้เข้ามารชมและประชาสัมพันธ์ได้อย่างแพร่หลายต่อไป 

 2. เรื่องการเตรียมการประกาศพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่นและต าบล
ตับเต่า อ าเภอเทิง เป็นพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ซึ่งรับการคัดค้านจากประชาชน    
ในเขตพ้ืนที่ทั้ง 2 ต าบล เนื่องจากยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และต้องการค าชี้ แจง    
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงสั่งระงับการก าหนดเขตพ้ืนที่
ต าบลปอและต าบลตับเต่าไว้ก่อน ซึ่งหากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอเรื่องให้       
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้พิจารณาในเรื่องการจัดตั้งเขตอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า 
ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณากันอย่างละเอียดด้วย เพราะมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ที่อาศัยในเขตป่าของต าบลปอ จึงอยาก  
น าเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ 

 



๑๖ 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 ต าบลปอที่ได้น าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ประธานสภาอบต.ปอ ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจง 

นายแสน  ลือชา : ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 ต าบลปอ ที่ได้น าเรียนและมีข้อเสนอแนะ  
นายก อบต.ปอ  เรื่องการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมดอกซากุระบานที่ติดตั้งล่าช้านั้น สืบเนื่อง

จากกองการศึกษามีภารกิจที่ปฏิบัติงานมาก ตั้งแต่งานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง         
งานวันเด็กแห่งชาติ งานเที่ยวดอยผาตั้งฯ และการจัดซุ้มนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช ประจ าปี 2562 อาจท าให้การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวล่าช้าไปบ้าง 
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางสื่ออ่ืน เช่น ออกข่าวทางทีวีช่องไทยรัฐ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอนุชิต 
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจ าอ าเภอเวียงแก่น ได้จัดท าข่าวเสนอไปเรียบร้อยแล้ว  
และทุกปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลปอก็ไม่ได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การชม
ดอกซากุระแต่อย่างใด ดังนั้นในปีหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลปอจะได้จัดท า         
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทันกับช่วงดอกซากุระบาน ตามที่ได้เสนอแนะครับ ส าหรับปัญหา
การประกาศจัดตั้งเขตอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ที่เป็นพ้ืนที่ของต าบลปอนั้น ได้พยายาม    
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ได้อธิบายข้อดีข้อเสียของการมี
อุทยานแห่งชาติ  ว่า เป็นอย่างไร เ พ่ือที่จะได้ เป็นข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ          
และตัดสินใจ แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดที่อธิบายได้ชัดเจนว่ามีข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนก็ต้องรับฟังปัญหา
และความต้องการของประชาชนเช่นเดียวกัน 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ชี้แจง ส าหรับสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาอบต.ปอ ส่วนต าบลปอ ก็จะรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนก่อนที่จะตัดสินใจลงมติใน    

สิ่งใดที่กระทบถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ซึ่งต้องคิดให้ละเอียดและ
ไตร่ตรองให้ดีก่อนว่าจะเป็นอย่างไรหากมีการเสนอเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอได้พิจารณา ขณะนี้เวลา 12.00 น. ขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอและขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 
เป็นต้นไป 

 
เวลา 12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น.  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม
ประชุมในภาคบ่าย จ านวน 28 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอน าเข้าสู่วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในภาคบ่าย ตามระเบียบ 
ประธานสภาอบต.ปอ วาระการประชุมต่อไป 

 

 



๑๗ 

 

5.5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 510000 
บาท 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาอบต.ปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 2  

รายการ งบประมาณ 51,000 บาท ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ     
ได้ชี้แจง 

นายแสน  ลือชา : ขอมอบหมายให้ หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เป็นผู้ชี้แจง 
นายก อบต.ปอ 

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
หัวหน้าส านักงานปลัด  งบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 2 รายการ  

งบประมาณ 51,000 บาท เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและอ านวย      
ความสะดวกแก่ประชาชน ดังมีรายละเอียด ดังนี้  
1. แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการจัดหาเก้าอ้ีส านักงาน งบประมาณ 21,000 บาท เป็นการโอนตั้ง
รายการใหม่ 
2. แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
การเกษตร รายการจัดหาเครื่องสูบน้ าแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ จ านวน 
2 ตัว งบประมาณ 30,000 บาท เป็นการโอนตั้งรายการใหม่ 

  รวมงบประมาณที่ขอโอนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 51,000 บาท ในการโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 ทั้งสองรายการดังกล่าวข้างต้นได้โอนลด
งบประมาณหมวดเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล สังกัดส านักปลัด ไปตั้งจ่ายในรายการ
ดังกล่าวข้างต้น จ านวน 51,000 บาท ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอขอบคุณ หัวหน้าส านักงานปลัด ที่ได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหาร
ประธานสภาอบต.ปอ ส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ           

ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม หากไม่มีผู้ใดจะอภิปราย จะได้ลงมติในญัตติ
ดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี      : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม    
เลขานุการสภาฯ  
 
 
 



๑๘ 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ประธานสภาอบต. งบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 2 รายการ  
 งบประมาณ 51,000 บาท ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมติว่า    
 จะอนุมัติตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม               : เห็นชอบ 27 เสียง 

5.6 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 1 รายการ 
งบประมาณ 400000 บาท 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาอบต.ปอ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง) จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 40,000 บาท เรียนเชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจง 

นายแสน  ลือชา : ขอมอบหมายให้ หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจง 
นายก อบต.ปอ 

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
หัวหน้าส านักงานปลัด  ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะผู้บริหารได้ตั้งรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ แผนงาน 

เคหะและชุมชน ประเภทร่ายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดหาเครื่องขยายเสียง 
งบประมาณ 40,000 บาท นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีความจ าเป็นต้อง
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในรายการดังกล่าว เพ่ือความคล่องตัว       
ในการใช้งานและง่ายต่อการบ ารุงรักษา เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 



๑๙ 

 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1 เคหะและ

ชุมชน 
ไฟฟ้าถนน ลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ 
จัดหาเครื่องขยายเสียง 40,000 เครื่องขยายเสียง จ านวน 1 ชุด 

- เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงหรือชุดล าโพงขยายเสียงแบบ
ลากจูงได้ หรือแบบมีขาตั้ง โดยมี
ไมค์ไร้สายอย่างน้อย 2 ตัว บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 
2561 – 2564) หน้า 171 

เครื่องขยายเสียง จ านวน 2 ชุด 
- เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
หรือชุดล าโพงขยายเสียงแบบลากจูง
ได้ หรือแบบมีขาตั้ง โดยมีไมค์ไร้สาย
อย่ างน้อยชุดละ 2 ตัว  บรรจุ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) หน้า 171 

          



๒๐ 

 
 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 
29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอขอบคุณ หัวหน้าส านักงานปลัด ที่ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหาร
ประธานสภาอบต.ปอ ส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ               

ได้อภิปรายสอบถาม หากไม่มีผู้ ใดอภิปรายสอบถาม จะได้ลงมติในญัตติดังกล่าว           
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม          

นายประเวศ  ปงรังษี      : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม    
เลขานุการสภาฯ  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณ
ประธานสภาอบต. รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  

จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 40,000 บาท ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ได้ลงมติว่า จะอนุมัติตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เสนอหรือไม่ 
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม               : เห็นชอบ 27 เสียง 

5.7 ญัตติ ขอความเห็นชอบแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานเชียงราย จ านวน 2 
โครงการ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบแผนงานก่อสร้าง 
ประธานสภาอบต.ปอ โครงการชลประทานเชียงราย จ านวน 2 โครงการ ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลปอ ได้ชี้แจง 

นายแสน  ลือชา  : ขอมอบหมายให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เป็นผู้ชี้แจง 
นายก อบต.ปอ 

นายประเวศ  ปงรังษี      : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอที่เคารพ ด้วยโครงการชลประทานเชียงาย 
ปลัด อบต.ปอ ได้มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนต าบลปอ แจ้งขอความอนุเคราะห์พิจารณาเห็นชอบ 
 แผนงานก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แผนงานก่อสร้างระบบส่งน้ าฝายบ้านหนอง จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงผาตั้ง ความยาว 3,438 เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 200 ไร่ เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ในหมู่บ้านหนอง ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย เกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งได้บรรจุเข้าแผน ปี 2563 (รายละเอียด
ตามหนังสือที่ กษ 0311.09/022 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) 



๒๑ 

 
 

2. แผนงานก่อสร้างฝายบ้านพิทักษ์คีรี พร้อมระบบส่งน้ า จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงห้วยแล้ง ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ความกว้าง 10.00 
เมตร สูง 1.30 เมตร พร้อมระบบส่งน้ า 3,057 เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 180 ไร่      
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนที่ต าบลปอ เกี่ยวกับปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งได้บรรจุเข้าแผนงาน ปี 2563 (รายละเอียดตามหนังสือที่         
กษ 0311.09/024 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) 

จึงขอน าเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบและพิจาณาต่อไป 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อภิปรายสอบถามหรือแสดง
ประธานสภาอบต.ปอ ความคิดเห็น หากไม่มีผู้ใดอภิปรายจะได้ให้มีการลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการ 
 สภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี      : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม    
เลขานุการสภาฯ  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขอความเห็นชอบแผนงานก่อสร้างโครงการ 
ประธานสภาฯ ชลประทานเชียงราย จ านวน 2 โครงการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอผู้ใด   

ให้ความเห็นชอบตามญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอเสนอ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม               : เห็นชอบ 27 เสียง 

5.8 ญัตติขอความเห็นชอบด าเนินโครงการสนับสุนนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว           
เพื่อน าเอกสารไปประกอบการขอเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบด าเนินโครงการ 
ประธานสภาอบต.ปอ สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อน าเอกสารไปประกอบการขอเข้าท าประโยชน์ใน 
 เขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจงรายละเอียด 

 
นายแสน  ลือชา            : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่ีเคารพ  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ ได้รับแจ้งจากกรมทางหลวงชนบทว่า จะด าเนินโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
 การ ท่องเที่ยวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 เส้นทาง คือ ถนนสาย        

ชร.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 1155 – บ้านผาตั้ง ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว ท้องที่  
ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร โดยแขวงทาง
หลวงชนบทเชียงราย ขอส่งเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ        
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือน าไปประกอบการขอเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ (รายละเอียดตามหนังสือ ที่ คค 0703.12/6881 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2561 
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นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด เรียนเชิญสมาชิก 
ประธานสภาอบต.ปอ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อภิปรายสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น หากไม่มี 

จะได้ลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับ
องค์ประชุม          

นายประเวศ  ปงรังษี      : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม    
เลขานุการสภาฯ  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขอความเห็นชอบด าเนินโครงการสนับสนุน 
ประธานสภาอบต.ปอ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อน าเอกสารไปประกอบการขอเข้าท าประโยชน์ใน 

เขตป่าสงวนแห่งชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอผู้ใดจะให้ความเห็นชอบ
ตามญัตติท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอเสนอญัตติ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม               : เห็นชอบ 27 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6:    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุม ได้เสนอ  
ประธานสภา อบต.ปอ  ในวาระนี้ 

จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์ ยาละ :  ขอแจ้งเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ ดังนี้  
นักวิเคราะห์ฯ  1. การด าเนินงานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและ      

การเผาในที่โล่งจังหวัดเชียงราย ปี 2561 – 2562 (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด) 
ตามท่ีกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่ โล่งจังหวัดเชียงราย    
ปี 2561 – 2562 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 งานป้องกันฯ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปี     
พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ืออ านวยการบริหารจัดการปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าในเขต
พ้ืนที่ นอกจากนี้ยังได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้อาสาสมัคร อปพร. ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยาม ณ ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินดังกล่าว จ านวน 2 ผลัด (กลางวันและกลางคืน) เพ่ือช่วยเหลือการ
เคลื่อนที่เร็วดับไฟป่าในพ้ืนที่ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 
2562 โดยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า          
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

2. การประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการค้าและการล าเลียงยาเสพติด
บริเวณชายแดนภาคเหนือ 
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   ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
รายชื่อตามปฏิทินกิจกรรมคัดเลือกบุคคลตามแผนปฏิบัติงานเข้าร่วมในการฝึกอบรม 
(หลักสูตรที่  1)  ตามปฏิทินของกิจกรรม ณ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน         
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัด เชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ           
ได้มีก าหนดการเข้าร่วมการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่  8 – 9 มีนาคม 2562 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 60 คน ประกอบด้วย 

   1. ส่วนราชการในแต่ละอ าเภอ ได้แก่ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอประจ าต าบล 1 
คน ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ 1 คน พัฒนากรประจ าต าบล 1 คน 
เกษตรต าบล 1 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน ท้องถิ่นอ าเภอ และก านันท้องที่ ต าแหน่ง
ละ 1 คน 

   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 1 คน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านละ 1 คน พนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย พนักงานด้านช่าง ด้านแผน และด้านการพัฒนา
ชุมชน รวม 3 คน 

   3. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อาสาพัฒนาหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่มอาชีพ ผู้น าทางสังคม 
ผู้น ากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยงานป้องกันฯ ได้ประสานหมู่บ้านแจ้งรายชื่อผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ จะได้แจ้งให้อ าเภอเวียงแก่น เพ่ือด าเนินการต่อไป ทั้งนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลปอจะได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไปอบรม         
ณ สถานที่ที่อ าเภอเวียงแก่นได้แจ้ง 

3. งานแผนส านักงานปลัด จะได้ด าเนินโครงการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือทราบ
แผนงานโครงการที่จะด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 เ พ่ือรับทราบปัญหา          
ความต้องการประชานและยืนยันหรือแก้ไขแผนงานโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านเสนอ 
เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 
2562 ทั้งนี้จะได้แจ้งก าหนดการออกประชาคมให้หมู่บ้านได้รับทราบ และขอความ
ร่วมมือจากผู้ ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ เข้าร่วมโดย        
พร้อมเพรียงกัน 

นางวิลาวัลย์  โนระ  กองคลังได้จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจ าปีภาษี 2561                              
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ  โดยได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เรียบร้อยแล้ว 

นายประเวศ  ปงรังษี : ขอหารือกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ คณะผู้บริหาร เรื่องการแก้ไข 
ปลัด อบต.ปอ  ปัญหาขยะในพ้ืนที่ต าบลปอ เนื่องด้วยปัจจุบันต าบลปอประสบปัญหามีขยะจ านวนมาก 

และล้นบ่อขยะ ที่เห็นชัดเจนคือ บ่อขยะบ้านห้วยหาน บ้านผาตั้ง ขยะที่ถูกทิ้งส่วนใหญ่   
เป็นขยะประเภท ขวดแก้ว ถุงพลาสติก ประชาชนยังไม่มีการคัดแยกขยะ จึงมีผลท าให้
ขยะที่ถูกท้ิงมีจ านวนมาก และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้พ้ืนที่ทิ้งขยะของหมู่บ้าน 
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