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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่3 ประจ าปี พ.ศ.2561 

วันที่ 25 กันยายน  พ.ศ.๒๕๖1 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

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

10 นายเกียรติกุล    พิชัย ส.อบต หมู่ที่ 6 เกียรติกุล    พิชัย  
11 นางหมาย       แสงงาม ส.อบต หมู่ที่ 6 หมาย       แสงงาม  
12 นายสมชาย     วงศ์นภาไพศาล ส.อบต หมู่ที่ 7 สมชาย     วงศ์นภาไพศาล  
13 นายพงษ์ศักดิ์    ธนาวุฒิชัย ส.อบต หมู่ที่ 8 พงษ์ศักดิ์    ธนาวุฒิชัย  
14 นายชิงชัย       ยอดมณีบรรพต  ส.อบต หมู่ที่ 9 ชิงชัย        ยอดมณีบรรพต  
15 นายยุทธนา    ยอดมณีบรรพต ส.อบต หมู่ที่ 11 ยุทธนา      ยอดมณีบรรพต  
16 นายมนตรี      ยอดมณีบรรพต ส.อบต หมู่ที่ 12 มนตรี        ยอดมณีบรรพต  
17 นายยุทธภูม ิ   เกษตรโสภาพันธ์ ส.อบต หมู่ที่ 12 ยุทธภูม ิ     เกษตรโสภาพันธ์  
18 นายสมชาย     แซ่ย่าง ส.อบต หมู่ที่ 13 สมชาย      แซ่ย่าง  
19 นายกิตติ         ครรลองหรรษา ส.อบต หมู่ที่ 13 กิตติ         ครรลองหรรษา  
20 นายอภิสิทธิ์     รายเรียงศรีอรัญ ส.อบต หมู่ที่ 14 อภิสิทธิ์      รายเรียงศรีอรัญ  
21 นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล ส.อบต หมู่ที่ 14 มนัญชญา ผาบรรพตกุล  
22 นายชาญชัย      ย่างวรกูล ส.อบต หมู่ที่ 15 ชาญชัย      ย่างวรกูล  
23 นายชาย            แซ่ซ้ง ส.อบต หมู่ที่ 15 ชาย          แซ่ซ้ง  
24 นายสุพจน์          เล่าพงศ์สวัสดิ์ ส.อบต หมู่ที่ 16 สุพจน์       เล่าพงศ์สวัสดิ์  
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  
28 นายสิริเชษฐ์  รัตนแสงมณี ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙ สิริเชษฐ์      รัตนแสงมณี  
29 นายสมชาติ  คงแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐ สมชาติ       คงแก้ว  
30 นายเลาจัว         แซ่ว้า ส.อบต หมู่ที่ 20 เลาจัว         แซ่ว้า  
 



๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายปราโมทย์     ขวัญชัยประทาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 16 ลากิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลงช่ือเข้าประชุม หมายเหตุ 
๑ นายแสน              ลือชา นายก อบต.ปอ แสน             ลือชา  
2 นายสมจิต            สิริพุทธาสกุล รองนายก อบต.ปอ สมจิต            สิริพุทธาสกุล  
3 นายศัตราวุธ         นภาวงศ์สกุล เลขานายก อบต.ปอ ศัตราวุธ         นภาวงศ์สกุล  
4 นายประเวศ          ปงรังษี ปลัด อบต.ปอ ประเวศ         ปงรังษี  
5 นางสาวกรรณิการ์   ชัยวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด กรรณิการ์      ชัยวงศ์  
6 นางวิลาวัลย์          โนระ หัวหน้าฝ่ายการเงิน วิลาวัลย์         โนระ  
7 จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์  ยาละ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ไพรสัณฑ์        ยาละ  
8 นายศราวุธ           ทองใบ นายช่างโยธา ศราวุธ           ทองใบ  
9 นางมนธิชา           ลือชา นักจัดการงานทั่วไป มนธิชา          ลือชา  

10 นายรังสรรค์         อยู่ลืม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่สุข รังสรรค์         อยู่ลืม  
11 นายสมจิตร          ตาพิชัย ก านันต าบลปอ สมจิตร           ตาพิชัย  
12 นายเอกภพ          จตุโชคอุดม  ผู้ใหญ่บ้านอยู่สุข เอกภพ           จตุโชคอุดม   
13 นายเจริญ            โกศัย ผอ.ร.ร.บรรพตวิทยา เจริญ            โกศัย  
14 นายองครักษ์         ณ  อุบล รองผอ.ร.ร.บรรพตวิทยา องครักษ์         ณ  อุบล  
 
สรุป 
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓1 คน 
-ผู้มาประชุม          30   คน ผู้ลาประชุม       1  คน    
-ผู้เข้าร่วมประชุม      14   คน  รวมทั้งสิ้น       44   คน 
 
เริ่มประชุมเวลา       :      ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้ว  มีสมาชิกเข้าประชุม 
จ านวน 30 คน ลา 1 คน ถือว่าครบองค์ประชุม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระเพ่ือความเป็นศิริมงคล  

  
ระเบียบวาระท่ี ๑        :     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ในวาระประธานแจ้งให้ทราบ มีดังนี้ 
ประธานสภา ฯ            - แจ้งประกาศอ าเภอเวียงแก่น เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัย

วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 ประกาศลงวันที่ 10 กันยายน   2561 โดยเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 นับ
แตว่ันที่ 16 - 30 กันยายน  2561  
-แจ้งข่าวบิดาของท่านชิงชัย  ยอดมณีบรรพต ได้เสียชีวิตลง  จึงขอแสดงความเสียใจกับท่าน
ชิงชัย ยอดมณีบรรพต ด้วย  
 
 
 
 



๓ 

 

        ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
นายแสน   ลือชา    : ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ดังนี้ 
นายก.อบต.ปอ        -  ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้แจ้งรายงานเกี่ยวกับความช ารุด

เสียหายของไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องแสงสว่างในพ้ืนที่ จึงขอแจ้งผลการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กับประชาชนใน หมู่ 3,หมู่7 ,หมู่ 6 ,หมู่ 
1,หมู่ 14 และ หมู่ 19 เรียบร้อยแล้ว 

- แจ้งการจัดงานแสดงกตเวทิตาจิต เกษียนอายุราชการ ของนายอ าเภอเวียงแก่น นายค ารณ  
ศรีโพธิ์  ในวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน ณ ลานสนามจุด
ผ่อนปรน บ้านแจมป่อง ต าบลหล่ายงาว  ขอให้ทุกท่านได้เข้ารวมงานดังกล่าว เพ่ือแสดง
ความยินดีต่อท่านนายอ าเภอเวียงแก่น ต่อไป  

- งานกีฬาเชียงรายเกมส์  ได้มีการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งซื้อเสื้อเชียงรายเกมส์ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการแข่งขันกีฬาดังกล่าว 

- หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 35 ได้ประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือประสานกับ
หมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลปอ ทั้ง 20 หมู่บ้านแจ้งความประสงค์ความต้องการท่อPVC เพ่ือ
ด าเนินการซ่อมแซมแหล่งน้ าหรือระบบน้ าในพ้ืนที่ให้กับ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 35 ได้น า
ข้อมูลจัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป  

-  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( เพ่ิมเติม) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผาตั้ง หมู่ 14 ต าบลปอ กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,325 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 5,330,000 บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
จ้างออกแบบและขอกันเงินไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายแล้ว 
และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเตา –บ้านห้วยหาน หมู่ 9  กว้าง 6 เมตร ยาว2,390 
เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 9,900,000 บาท 

- ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ได้ก่อเกิดภัยธรรมชาติ เกิดขึ้นจ านวนมาก ตามที่มีการรายงานเข้ามา 
ทั้งดินสไลด์ ดินถล่ม  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้น ารถตักหน้าขุดหลัง ช่วยเหลือปรับ
เกลี่ยดิน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ได้มีถนนหนทางน าสินค้าพืชผลทาง
การเกษตร ออกจากพ้ืนที่เพ่ือจ าหน่าย 

- องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

                               
มติที่ประชุม           : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ :  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจ าปี  
  พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2 )เมื่อวันที ่10 สิงหาคม 2561 และรายงานการประชุมสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปีพ.ศ.๒๕61  เมื่อวันที ่ 
   20  สิงหาคม 2561 

 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ประธานสภา อบต.ปอ       ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ทุกท่านได้รับไปมีผู้ใด 
  ประสงคจ์ะแก้ไขข้อความหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2)ประจ าปี ๒๕๖1 
  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม           :  เห็นชอบรับรองเอกสารรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 จ านวน  30 เสียง  
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประธานสภา อบต.ปอ       ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม 2561 ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลปอ ท่านใดประสงค์จะแก้ไขข้อความหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอให้ที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  
  พ.ศ. ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม           :  เห็นชอบรับรองเอกสารรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญ 
   สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 จ านวน  30 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓: กระทู้ถาม 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ๑.กระทู้ถามท่ัวไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็น 
ประธานสภาอบต.ปอ ค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 ตอบกระทู้ 
 -ไม่มี 
 

 ๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความ 
 สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือ 
 ด าเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓) 

 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔: เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
มตทิี่ประชุม   : -  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕: เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1 ญัตติขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
 สิ่งก่อสร้าง )  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2543ข้อ 27 การโอนงบประมาณ 
 รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
 หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   ญัตติขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
ประธานสภา อบต.ปอ          สิ่งก่อสร้าง ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543 ข้อ 27  การโอน 
 งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
 คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
 จึงขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจงรายละเอียด 
 
นายแสน  ลือชา   :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ           ทุกท่าน ตามรายการเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  โอนครั้งที่
 21/2561  ( หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561  วันที่ 25 เดือนกันยายน 2561 ผู้เสนอ 
 นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย 
 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป 
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 รายการตั้งใหม่และโอนเพิ่ม  จ านวน   5   รายการ  เป็นเงินงบประมาณ  295,400  บาท  
      รายการที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
จ านวน 1 ตัว เพื่อติดตั้งประจ ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน   ตั้งไว้ 16,000 บาท 

  โอนเพิ่ม 20,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ 36,000 บาท  
รายการที่ 2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง   ประเภทรายจ่ายค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก   โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  โอนเพิ่ม 184,000  บาท เป็นเงินงบประมาณ 
184,000  บาท ( ตั้งจ่ายรายการใหม่ ) 
รายการที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว   งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  โครงการจัดท าป้ายบอกเส้นทางและสื่อต่างๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ตั้งไว้ 50,000 บาท  โอนเพ่ิม 17,000 บาท  เป็น
เงินงบประมาณ   67,000 บาท 
 
 
 



๖ 

 

 รายการที่ 4 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
   ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดหาเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  

 ระดับ XVGขนาด 2,500 ANSL Lumens จ านวน 2 เครื่องๆละ 27,700บาท  
 เป็นเงินงบประมาณ 55,400 บาท( ตั้งจ่ายรายการใหม่ ) 

 รายการที่ 5 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
   ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดหาจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 

ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จ านวน 2 จอๆละ 9,500 บาท  โอนเงินเพิ่ม 19,000 บาท
เป็นเงินงบประมาณ 19,000 บาท( ตั้งจ่ายรายการใหม่ ) 

 รายการโอนลด  จ านวน   4  รายการเป็นเงินงบประมาณ  295,400  บาท 
รายการที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดรายจ่าย          
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    เป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ต่างๆ  ตั้งไว้ 20,000 บาท  โอนลด 20,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  0 บาท  
รายการที่ 2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย   งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้ 200,000 บาท  โอนลด 184,000  
บาท งบประมาณหลังโอน 16,000 บาท  
รายการที่ 3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย   งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเชิง
บวกส าหรับเยาวชนต้านยาเสพติด  ตั้งไว้ 20,000 บาท  โอนลด  17,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน 3,000 บาท  
รายการที่ 4  แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่ายค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการจัดท าฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ  ตั้งไว้ 100,000 บาท 
โอนลด 74,400 บาท งบประมาณหลังโอน 25,600 บาท  
       จึงขอชี้แจงรายละเอียดของบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ดังกล่าว 

 
นายประเวศ  ปงรังษี :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ 
เลขานุการสภาฯ       น าเรียนรายละเอียดบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561  ขอชี้แจงเพ่ิมเติม  
  ดังนี้ 

รายการที่ 1  โครงการหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน จ านวน 1 ตัว สืบเนื่องมาจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ได้จัดหารถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้ในการน าเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานออกนอกพ้ืนที่ ที่ต้องใช้บุคลากรจ านวนมาก หรือเป็นหมู่คณะ   เช่นการตรวจรับ
งานจ้าง / การด าเนินการการประชาคมหมู่บ้าน /การออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ซึ่งรถยนต์ส่วนกลาง
ดังกล่าวจะต้องจัดท าโครงหลังคาเพ่ือป้องกันลม ฝน แสงแดดและท าเก้าอ้ีนั่งแบบแถว จ านวน 
2 แถวเพ่ือรองรับการนั่งได้หลายคน และสามารถถอดออก ในกรณีที่ต้องน าอุปกรณ์บรรทุก
ด้วย เช่น เครื่องเจาะคอนกรีต  เป็นต้น  โดยได้จัดตั้งงบประมาณการจัดท าหลังคารถไว้ที่ 
16,000 บาท   มีราคาต่ ากว่าท้องตลาดและทางร้านค้าไม่สามารถจัดท าโครงหลังคารถได้  
จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิมเติมดังกล่าว 



๗ 

 

รายการที่ 2 โครงการปรับปรุงห้องน้ าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สืบเนื่ององค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ เป็นหน่วยราชการที่มีหน่วยงานภาครัฐในระดับส่วนกลาง มาเยี่ยมเยียน
บ่อยครั้ง เช่นพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี เข้ามาเยี่ยมเยี ยนศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลปอ หรือคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา มาเยี่ยมประเมินองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ที่เข้าประกวดรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี พ.ศ.2561 และประชาชนที่
ติดต่อขอรับบริการ จากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงและ
พัฒนาห้องน้ าให้สะอาด มีมาตรฐาน สามารถรองรับการเยี่ยมเยียนของหน่วยงานราชการ
ภายนอกและรองรับให้บริการประชาชนในพื้นท่ีได้มากข้ึน  
รายการที่ 3 โครงการจัดท าป้ายบอกเส้นทางและสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่  สร้างป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ณ ดอยผาตั้ง เพ่ือเป็นจุด
ประชาสัมพันธ์จุดถ่ายรูปให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว  ซึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงมี
ความจ าเป็นโอนงบประมาณเพ่ิม 17,000  บาท  เป็นเงินงบประมาณ   67,000 บาท   

 รายการที่ 4 โครงการจัดหาเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XVGขนาด 2,500 ANSL 
 Lumens จ านวน 2 เครื่องๆละ 27,700บาท  เป็นเงินงบประมาณ 55,400 บาท 
 นั้นมีความจ าเป็นในการจัดหาเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถรองรับการประชุมการ 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ โดยจะติดตั้งเครื่องไว้อย่างถาวร ในห้องประชุมสภาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลปอ จ านวน 1 ตัวและห้องประชุมภูชี้ดาว จ านวน 1 ตัว    
 จึงขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมดังกล่าว 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   ขอบคุณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม  ตามท่ีได้มีการ 
ประธานสภา อบต.ปอ       ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
  ท่านใด จะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายผมจะขอให้ลงมติใน 
  ญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม 
  ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 

นายประเวศ ปงรังษี       :  ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ  
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภา อบต.ปอ  พ.ศ. 2561เป็นเงินงบประมาณ 295,400 บาท ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ปอ ได้ลงมติว่าจะอนุมัติตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ  
 
มติที่ประชุม : อนุมัติ จ านวน  30 เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

5.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่
มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

  
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทีย่ังมิได้ก่อหนี้ 
ประธานสภา อบต.ปอ           ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน  
 การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙  
 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ 
 จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน 
 ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  จึงขอเรียน เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลปอ ได้ชี้แจงรายละเอียด 
 
นายแสน  ลือชา   :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
นายก อบต.ปอ           ทุกท่าน ตามที่ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ครั้งที่21/2561 ในการ 
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561  ตามญัตติท่ี 
 5.1 จึงขอชี้แจงการขออนุมัติกันเงิน กรณีมีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ทีย่ังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้  
  1.โครงการหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 36,000 บาท  

2.โครงการปรับปรุงห้องน้ าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปองบประมาณ 184,000บาท 
3.โครงการจัดท าป้ายบอกเส้นทางและสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่   
   งบประมาณ   67,000 บาท 

 4.โครงการจัดหาเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณ 55,400 บาท 
 5 .โครงการจัดหาจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว  
  จ านวน 2 จอ งบประมาณ 19,000 บาท 

เนื่องด้วยในเดือนกันยายน 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะด าเนินการปิด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  ดังนั้น
โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวจ านวน 5 รายการ ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายใน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดังนั้นน าเรียนมาเพ่ือขอ
อนุมัติกันเงินกรณีมีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไป
ด าเนินการในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ต่อไป  

 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมีรายจ่ายในหมวด 
ประธานสภา อบต.ปอ      ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทีย่ังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังกล่าว มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลปอ ท่านใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม 
 ผมจะขอให้ลงมติในญัตติดังกล่าวขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจ 
 นับองค์ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 
 



๙ 

 

นายประเวศ ปงรังษี       :  ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ  
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตตอินุมัติกันเงินกรณีมีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
ประธานสภา อบต.ปอ สิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามรายการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  เสนอ 

ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะอนุมัติตามที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ  

 

มติที่ประชุม : อนุมัติ จ านวน  30 เสียง 
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  เนื่องด้วยทางเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต.ปอ      ส่วนต าบลปอ ได้รับการแจ้งจากผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา ว่ามีความประสงค์ 
 ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ 
 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นสถาบันการศึกษาบนพ้ืนที่สูงของโรงเรียนบรรพตวิทยา  
 หมู่ 14 ต าบลปอ ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญ   
 สมัยที่ 3  ประจ าปี 2561 ในครั้งนี้   ขอจึงเรียนเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา 
 ไดช้ี้แจงรายละเอียด ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ 
 
นายเจริญ  โกศัย :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ผมนายเจริญ  โกศัย ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ผอ.โรงเรียนบรรพตวิทยา โรงเรียนบรรพตวิทยา ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ 
 โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.จะด าเนินการจัดตั้งศูนย์ไอทีให้กับ 
 โรงเรียนบรรพตวิทยา โดย กสทช.ก าหนดให้โรงเรียนบรรพตวิทยา จัดส่งเอกสารหลักฐานการ 
 จัดตั้งโรงเรียนให้ กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณา  และตามท่ีได้รับทราบมาแต่เดิมโรงเรียน 
 บรรพตวิทยา ได้ก่อสร้างข้ึนในเขตพ้ืนที่ทหาร ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และได้ค้นหา 
 เอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตก่อสร้างในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติซึ่งไม่พบเอกสารแต่อย่าง 
 ใด โรงเรียนบรรพตวิทยา จึงได้ยื่นเรื่องเพ่ือขอใช้ประโยชน์พ้ืนทีใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย โดยส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งใหโ้รงเรียนบรรพตวิทยา ส่งเรื่องให้สภา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขต 
 ป่าสงวนแห่งชาติ ของโรงเรียนบรรพตวิทยา เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย โดยทางโรงเรียนบรรพตวิทยา
ได้น าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
2561  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 แล้ว แต่ยังขาดเอกสารการประชุมประชาคมจาก
หมู่บ้านผาตั้ง หมู่ 14   จึงขอน าเรียนชี้แจงให้กับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับ
ทราบและพิจารณาต่อไป   
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา 
ประธานสภา อบต.ปอ      ได้แจ้งขอให้สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ 
 พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เพื่อใช้เป็นสถาบันการศึกษาบนพ้ืนที่สูง ของโรงเรียนบรรพต 
 วิทยา  หมู่ 14 แต่เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลปอ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 ในครั้งนี้แต่อย่างใด  
 ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย  



๑๐ 

 

นายประเวศ   ปงรังษี:  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภา อบต.ปอ ต าบลปอ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ 37  ญัตติมี 2 อย่าง คือ 
  (๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
  (๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ  

ข้อ ๓๘  วรรค 5  ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชุมสภาท้องถ่ินได้ โดยให้น า
ความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ    
      (๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
       (๒) ขอให้รับรองรายงานอ่ืนๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น  
          (๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
          (๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕  
          (๕) ญัตติตามข้อ ๔๑  
          (๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต  
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจา ตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมคราวนั้น   
 ซึ่งทางโรงเรียนบรรพตวิทยา ได้น าเรียนเรื่องดังกล่าวกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ เนื่องจากสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 จะสิ้นสุด
ลงในวันที่  30 กันยายน 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.2561 
ก าหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 หากไม่บรรจุในระเบียบวาระในคราวการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในครั้งนี้ ต้องไปเสนอญัตติในสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ.2561  เกรงว่าจะล่าช้าไม่ทันการณ์ มีผลกระทบต่อโครงการที่โรงเรียนจะ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กสทช.มีผลเสียต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน จึงเห็นควร
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก่ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 38 วรรคห้า (3) 
  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา ได้น าเสนอญัตติด้วยวาจาขอให้พิจารณาเป็นเรื่อง  
ประธานสภา อบต.ปอ ด่วน  ในการพิจารณาเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เพื่อใช้เป็น 
 สถาบันการศึกษาบนพ้ืนที่สูง ของโรงเรียนบรรพตวิทยา  หมู่ 14 ขอให้สภาองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้บรรจุในวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลปอ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี 2561  หรือไม่  ขอให้เลขานุการสภาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม   
 

นายประเวศ  ปงรังษี      :    ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ   
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ลงมติว่าจะเห็นชอบให้บรรจุในวาระการประชุม  
ประธานสภา อบต.ปอ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 โปรดยกมือ  

   
มติที่ประชุมสภา อบต.ปอ : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เห็นชอบ  จ านวน 16   เสียง งดออกเสียง  
 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 



๑๑ 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขณะนี้เวลา 12.00 นาฬิกา ขอพักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และ  
ประธานสภา อบต.ปอ ขอก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในภาคบ่าย เวลา 13.30 นาฬิกา  

 
เวลา12.00-13.30นาฬิกา : พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
เวลา13.30นาฬิกา  :  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุม 
 จ านวน 25 คน เกินก่ึงหนึ่งครบองค์ประชุม  เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ปอ ด าเนินการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ ตามระเบียบวาระต่อไป  
 
 5.3 ญัตติขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็น 
 สถาบันการศึกษาบนพ้ืนที่สูง ของโรงเรียนบรรพตวิทยา  หมู่ 14  
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ได้มีมติเห็นชอบในบรรจุญัตติขอความเห็นชอบการ 
ประธานสภา อบต.ปอ   ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็น สถาบันการศึกษาบนพ้ืนที่สูง ของ 

โรงเรียนบรรพตวิทยา  หมู่ 14  ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา เสนอในล าดับต่อไป 
ขอเรียนเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา 

 

นายเจริญ  โกศัย     :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  จากการทีก่ระผมได้ยื่นเรื่องขอความเห็นชอบ
ผอ.โรงเรียนบรรพตวิทยา การขอใช้ประโยชน์พ้ืนทีใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นสถาบันการศึกษาบนพ้ืนที่สูงของ 
 โรงเรียนบรรพตวิทยา หมู่ 14 ต าบลปอ จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในคราวการ 
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  
 29 มิถุนายน  2561 แล้ว แต่ยังขาดการประชุมประชาคมหมู่บ้านผาตั้ง ซึ่งในตอนนี้ทาง 
 โรงเรียนบรรพตวิทยา ได้ด าเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านผาตั้ง หมู่ 14 เพ่ือขอความ 
 เห็นชอบจากประชาชนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เด ือนกรกฎาคม 2561 ( โดยมีราย 
 ละเอียดแนบท้าย) และในส่วนของการวัดพ้ืนที่ที่โรงเรียนจัดตั้งนั้น หากได้รับความเห็นชอบ 
 จากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ แล้ว ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย  จะด าเนินการเข้ามารังวัดพื้นที่จัดตั้งของโรงเรียน เพ่ือมิให้เกิด 
 ปัญหาการรุกล้ าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และทับซ้อนพื้นที่ท ากินของประชาชน   และหากทาง 
 โรงเรียนบรรพตวิทยาไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 ในครั้งนี้  มีผลต่อการอนุมัติโครงการให้กับโรงเรียนบรรพตวิทยา ล่าช้าลง ขอชี้แจงมายังสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ รับทราบและพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ทาง 
 การศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลปอ ต่อไป  
 

นายประเวศ  ปงรังษี      :    ในการนี้จะขอชี้แจงตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ     (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๓/1 ในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความ 
 ประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่ง ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือ 
 ประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ 
 ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทาง 
 ราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และในบริเวณดังกล่าว มิใหน้ ามาตรา ๑๔  
 และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จ าเป็นต้อง 
 กระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น 



๑๒ 

 

   การใช้พ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขตทับที่ดิน
ซึ่งบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณ
ที่ทางราชการใช้ประโยชน์นั้นสิ้นสุดลง เมื่อพ้นก าหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ
ก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ 

   การใช้พ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เขา้ประโยชนหรอือยูอาศัยภายในเขตป่าสงวน 

  แหงชาติ พ.ศ. 2548 หมวด 1 การขออนุญาต 
  ข้อ 5 บุคคลใดมีความจ าเป็นและประสงค์จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติให้ยื่นค าขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่า
ไมก้ าหนด ตามแบบ ป.ส.20 (ส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) หรือแบบ ป.ส.21 
(ส าหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทั่วไป) แล้วแต่กรณีท้ายระเบียบนี้พร้อมด้วย
หลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและให้จัดท าค าชี้แจง เกี่ยวกับเหตุผลและ
ความจ าเป็นที่ต้องขออนุญาตประกอบค าขอด้วย 

  ข้อ 8 พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
   (1) ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 

   (2) ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ า มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี  
   ป่าชายเลนและมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวน

แห่งชาติตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้แล้ว หรือผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบัติ ตาม
มาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้  

   (3) ไม่เป็นบริเวณท่ีมีทิวทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว้  
   (4) ไม่เป็นบริเวณท่ีควรรักษาไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  
   (5) ไม่มีปัญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงและต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
        สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่ท่ีป่านั้นตั้งอยู่  
   (6) ต้องมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต่ 50 –100  
    เซนติเมตรขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน 100 
    เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น  
   (7) ต้องมีลักษณะขนาด อาณาเขต และเนื้อที่ เหมาะสมกับกิจการตามวัตถุประสงค์ท่ีขอ 
        และแผนการใช้พื้นท่ีตามโครงการประกอบค าขอ  
   (8) ไม่ขัดกับหลักในการพิจารณาอนุญาตในกรณีต่างๆตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 3 ของ 
        ระเบียบ 

  จึงขอน าเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป  
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ตามญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พ้ืนทีใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็น 
ประธานสภา อบต.ปอ      สถาบันการศึกษาบนพ้ืนที่สูงของโรงเรียนบรรพตวิทยา หมู่ 14 ดังกล่าว มีสมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประสงคจ์ะอภิปรายในญัตติดังกล่าว ขอเรียนเชิญ  
 

นายเกียรติกุล  พิชัย  : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ 
ส.อบต.ปอ ม.6 ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ และตามเอกสารที่ระบุจ านวนพื้นที่ว่ามีก่ีไร่นั้น ผมเกรงว่าจะ 
 มีปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนกับที่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงเรียน จึงขอเสนอว่าไม่ควร 
 ระบุจ านวนพื้นที่ก่ีไร่ ควรพิจารณาเพียงเห็นชอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ ในเขตป่าสงวน 
 แห่งชาติ เพื่อให้โรงเรียนด าเนินการยื่นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 



๑๓ 

 

นายชาญชัย ย่างวรกูล  : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  จากการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 ส.อบต.ปอ ม.15 หมู่บ้านผาตั้งแล้ว ไม่ได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์พ้ืนทีใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
 อยากให้มีการระบุรายละเอียดด้วยว่าพ้ืนที่ของชาวบ้านที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน ห่างจาก 
 โรงเรียนเป็นระยะกี่เมตร เพ่ือป้องกันการทับซ้อนของพ้ืนที่โรงเรียนกับพ้ืนที่ของชาวบ้าน 
 
นายอภิสิทธิ์รายเรียงศรีอรัญ  : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ใคร่ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า 
ส.อบต.ปอ ม.14 ทางโรงเรียนบรรพตวิทยา ได้ร่วมประชุมประชาคม หมู่บ้านผาตั้ง เพ่ือพิจารณาในเรื่อง 
 ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2561 และมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้ให้ความ 
 เห็นชอบ การขอใช้ประโยชน์พ้ืนทีใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามท่ีโรงเรียนบรรพตวิทยาเสนอ 
 ส าหรับพื้นที่ท่ีขอใช้ประโยชน์นั้น ได้มีการตกลงกันแล้วว่า ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการขอ 
 อนุญาตใช้พื้นที่ ด าเนินการรังวัดตามความเป็นจริง และต้องได้รับความเห็นชอบทั้งโรงเรียน 
 บรรพตวิทยาและประชาชนซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันออกรังวัดพร้อมกับ 
 เจ้าหน้าที่อยู่แล้ว 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท  : มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ หาก  
ประธานสภา อบต.ปอ ไม่มีผู้ใดจะอภิปรายอีก ผมจะขอให้ลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม 
 
 

นายประเวศ ปงรังษี       :  ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ  
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตตขิอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวน 
ประธานสภา อบต.ปอ แห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสถาบันการศึกษาบนพื้นที่สูงของโรงเรียนบรรพตวิทยา หมู่ 14 ต าบลปอ  
 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ โปรดยกมือ  
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ  จ านวน  23 เสียง 

 
นายเจริญ  โกศัย     :    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ผอ.โรงเรียนบรรพตวิทยา กระผมขอเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบรรพตวิทยา ขอขอบคุณทางสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลปอ  ที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เพ่ือใช้เป็นสถาบันการศึกษาบนพ้ืนที่สูง ของโรงเรียนบรรพตวิทยา  เพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษาของลูกหลานชาวต าบลปอ  

 
ระเบียบวาระท่ี 6            :   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา อบต.ปอ  ได้เสนอเรื่องในวาระนี้ ขอเรียนเชิญ ครับ 
 
 
 
 



๑๔ 

 

นายธิติพงษ์  กวินดารกา :   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอขอสอบถามในเรื่องของป้ายบอกเส้นทาง 
สมาชิกสภา อบต.ปอ ม.18  ที่ตั้งตรงทางแยกสนามเฮลิคอปเตอร์ เป็นป้ายของกรมทางหลวงจัดท าหรือ กรมทางหลวง 
  จัดท าร่วมกับอ าเภอเทิง  เนื่องด้วยเป็นป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว บอกเส้นทางไปยัง 
  อ าเภอเทิงโดยไม่มีการบอกเส้นทางมายังพ้ืนที่ต าบลปอ แต่อย่างใด จึงขอสอบถามว่าจะ 
  สามารถด าเนินการแก้ไขได้หรือไม ่
 
นายแสน  ลือชา   :    องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ด าเนินการสอบถามแล้วพบว่า เป็นป้ายของกรมทางหลวง 
นายก อบต.ปอ           ที่ได้ด าเนินการจัดท าขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ท าหนังสือสอบถามให้หมวดการทาง  
 อ าเภอเทิง เพ่ิมเติมข้อมูลบอกเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลปอแล้ว 
 
นายมนตรี  ยอดมณีบรรพต  :  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอเสนอเรื่องในวาระอ่ืนๆจ านวน 4 เรื่องดังนี้ 
นายก อบต.ปอ                  1.เนื่องจากมีฝนตกหนัก ก่อเกิดดินสไลด์ ลงทับพื้นที่เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่งในช่วงนี้มีพืชผล 
  ทางการเกษตร ใกล้เก็บเกี่ยว จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ น ารถไถไปปรับเกลี่ย 
  พ้ืนที่ดังกล่าวให้สามารถน าพืชผลทางการเกษตรออกมาจ าหน่ายได้ 
  2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มฟ้าหลวง มีความช ารุด จึงขอแจ้งให้ 
  กองช่างติดตามแก้ไขงานก่อสร้างดังกล่าวด้วย 

3.โครงการที่พัฒนาพ้ืนที่ในแหล่งท่องเที่ยว ของหมู่ 11,12 ,14,  ขอให้ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอรีบด าเนินการก่อนเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว 
4. ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 12 บ้านร่มฟ้าหลวง มีดินสไลด์ จึงขอให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ น ารถไถไปปรับเกลี่ยให้ด้วย 

 
นายวุฒิชัย   อุสาใจ   :   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ขอแจ้งเรื่องอ่ืนๆดังนี้  
สมาชิกสภา อบต.ปอ หมู่ 2   1.หมู่บ้านปางหัด มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรช ารุด จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลปอ  ด าเนินการน ารถไถไปปรับเกลี่ยพื้นที่ เพ่ือให้ประชาชนสามารถน า 
  พืชผลการเกษตรข้าวโพดออกมาจ าหน่ายได้ 
  2.ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จัดซื้อกระสอบเพื่อน าไปท าฝายกั้นน้ า  
  เพ่ือป้องกันมิให้น้ าไหลเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรของประชาชนด้วย 
  3.ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ก่อสร้างนั้น ไม่ค่อยมีความคงทนแข็งแรง ช ารุดง่าย  
  จึงขอให้ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ ด าเนินการโครงการท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  ให้มีมาตรฐาน แข็งแรง คงทน   

 
นายประเวศ ปงรังษี       :  เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จัดท า  
เลขานุการสภา อบต.ปอ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้น าเสนอต่อนาย 
  อ าเภอเวียงแก่น ได้พิจารณาอนุมัติ  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  และนายกองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงนามและประกาศใช้ วันที่ 19 กันยายน 2561  โดยมีผลบังคับใช้ 
  นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป โดยได้แจกเล่มข้อบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับทุกท่านเพื่อน าไปศึกษาเพ่ือวาง 
  แนวทางการบริหารจัดการวางแผนการปฎิบัติงานต่อไป  
 
 
 



๑๕ 

 

นายแสน  ลือชา  :     1.ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปอ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหากระสอบเพื่อจัดท าฝายกั้นน้ า 
นายก อบต.ปอ  2. ส าหรับการขอใช้รถไถนั้น  ขอประสานงานกับช่างโยธาด าเนินการปรับเกลี่ยพ้ืนที่ 
        การเกษตร ของหมู่บ้านร่มฟ้าหลวง อย่างเร่งด่วน 

3.องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง น ารถไปปรับพ้ืนที่
การเกษตรของหมู่บ้านปางหัด และบ้านบริวารบ้านพิทักษ์คีรี ต่อไป 
4. ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ ได้ร่วมมือร่วมใจกัน ในการพัฒนาท้องถิ่นต าบลปอ ตลอด
ระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา 
5.ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นต าบลปอ  ที่มี
งบประมาณพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน หมู่บ้าน กลุ่มอสม.,กลุ่มผู้สูงอายุ ,
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในการจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทุกวัย เพ่ือให้มีความรู้แนวทางปฏิบัติให้สุขภาพดี  
6.กรณีท่ีเกิดภัยธรรมชาติ ขอให้ทุกท่านช่วยดูแลสอดส่องความเดือดร้อนของประชาชน หาก
เกิดสาธารณภัยให้ทุกท่านรายงานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลปอ อย่างเร่งด่วน เพ่ือ
หาทางแก้ไขให้กับประชาชนได้ทันท่วงที 
 

นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์   : กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นต าบลปอ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาองค์การ
หัวหน้าส านักปลัด  บริหารส่วนต าบลปอ ทุกท่านไปตรวจสอบหมู่บ้านของท่านว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
  จากกองทุนฯหรือไม่ หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ให้รีบด าเนินการตามโครงการพร้อม 
  รายงานผลมายัง กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นต าบลปอ  หากกองทุนหลักประกัน 
  สุขภาพท้องถิ่นต าบลปอ  เข้าตรวจสอบบัญชีฝากเงินของทางหมูบ่้าน หากไม่มีการเบิก 
  จ่ายเงินเพื่อด าเนินการตามโครงการดังกล่าว จะขอเงินคืน  หากมีการเบิกจ่ายเงินในบัญชีของ 
  หมู่บ้านจะให้ด าเนินการรายงานผลมายังกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นต่อไป 
 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ นี้ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านใดจะเสนออีก 
ประธานสภา อบต.ปอ  หรือไม่ หากไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ คณะผู้บริหาร 

ท้องถิ่นและข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖1 ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ในครั้งนี้ 

  ขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00น. 
ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

               (นายประเวศ  ปงรังษี) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 

- ตรวจถูกต้องแล้ว- 
 
(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายค าปัน   แสงงาม) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๓ 
 
 



๑๖ 

 

 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายวุฒิชัย   อุสาใจ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๒ 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายเกียรติกุล  พิชัย  ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๖ 
 
 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายค าจันทร์ ธิวงศ์) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๑ 
 
 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางมริวรรณ์    ถาวงศ์) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๕ 

 
 ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมในวันที่ .......................................................  
 
 
    (ลงชื่อ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายนรเศรษฐ์  กมลาสน์กมุท ) 
        ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 


