




๑ 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่  6  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
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     ถาวงศ ์ 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 -  
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 -  
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 นายปราโมทย์      ขวัญชัยประทาน ส.อบต หมู่ที่ 16 ปราโมทย์    ขวัญชัยประทาน  
26 นายชัยสิทธิ์         เจนพบชีวนั ส.อบต หมู่ที่ 17 ชัยสิทธิ ์      เจนพบชีวัน  
27 นายพจน์ปรีชา     แซ่ย่าง ส.อบต หมู่ที่ 18 พจน์ปรีชา   แซ่ย่าง  
28 นายธิติพงศ์         กวินดารกา ส.อบต หมู่ที่ 18 ธิติพงศ์       กวินดารกา  
29 นายสิริเชษฐ์   รัตนแสงมณี ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙ สิริเชษฐ์      รัตนแสงมณี  
30 นายสมชาติ   คงแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐ สมชาติ      คงแก้ว  
 



๒ 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายมนตรี      ยอดมณีบรรพต 
2. นายกิตติ        ครรลองหรรษา 
 
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        ปงรังษ ี  
5 นางวิลาวัลย์         โนระ หัวหน้าฝ่ายการเงิน วิลาวัลย์       โนระ  
6 นางสาวกรรณิการ์   ชัยวงศ์ หัวหน้าส านักงานปลัด กรรณิการ์     ชัยวงศ์  
7 นายศราวุธ           ทองใบ นายช่างโยธา ศราวุธ         ทองใบ  
8 นายไพรสัณฑ์        ยาละ นักวิเคราะห์ฯ ไพรสัณฑ์      ยาละ  
9 นางสาวณัฐรินีย์     เขียวสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ณัฐรินีย์        เขียวสิทธิ์  

10 นายชัยนิรันดร์      ปิยวัฒน์หิรัญ ประธานสภา อบต.ตับเต่า ชัยนิรันดร์      ปิยวัฒน์หิรัญ  
11 นายหาญศักดิ์       หาญบุญศรี รองประธานสภาฯ อบต.

ตับเต่า 
หาญศักดิ์       หาญบุญศรี  

12 นายเสรี              หมั่นพัฒนาการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 เสรี             หมั่นพัฒนาการ  
13 นายสมจิตร         ตาพิชัย ก านันต าบลปอ สมจิตร         ตาพิชัย  
14 นายนิคม            วิบุญศรีวีโรจน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 10 นิคม            วิบุญศรีวีโรจน์  
 
 
สรุป 

-สมาชิกสภา อบต.ปอ  มีทั้งหมด  ๓0   คน 
-ผู้มาประชุม          28   คน ผู้ลาประชุม     2    คน    
-ผู้เข้าร่วมประชุม      14   คน  รวมทั้งสิ้น     42    คน 
 
เริ่มประชุมเวลา        :     ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้ว  ครบองค์ประชุม  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์
ไหว้พระเพ่ือความเป็นสิริมงคล  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  
ประธานสภา อบต.ปอ พ.ศ. 2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้ด าเนินการนับองค์ประชุมแล้ว  

ดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีทั้งหมด 30 คน มาประชุม 28 คน     
ลาประชุม 2 คน องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอน าเข้า 
สู่วาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๑        :      เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในวาระประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต.ปอ          ต าบลปอ ได้รับทราบ ดังนี้ 

 (1)  ขอแสดงความยินดีต้อนรับก านันสมจิต  ตาพิชัย  ก านันต าบลปอ ที่ได้ให้เกียรติ    
เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอในครั้งนี้  

 (2)  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในเดือน
กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 

   - วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 การแข่งขันกีฬาปอคัพสัมพันธ์ต้านยาเสพติด    
ณ สนามโรงเรียนปอวิทยา 

   - วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ร่วมงานถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาล
เข้าพรรษา ประจ าปี 2562 

   - วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ร่วมงานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ณ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งมีตัวแทนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอเข้าร่วม ประกอบด้วย         
ส.อบต.สมชาติ  คงแก้ว, ส.อบต.หมาย  แสงงาม, ส.อบต.มริวรรณ์  ถาวงศ์ 

   - วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2562 ณ ห้องประชุมอ าเภอเวียงแก่น 

 (3)  แจ้งการลาออกต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 ของ นายเลาจัว  แซ่ว้า ส.อบต. หมู่ 20 ได้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายอ าเภอเวียงแก่น 

โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

 (4)  ขอแสดงความยินดีต้อนรับประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า        
 และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมสังเกตการณ์

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม            : รับทราบ 
 
        เรื่องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งใหท้ราบ 

นายแสน   ลือชา      : ขอแจ้งเรื่องที่ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนสิงหาคม  
นายก อบต.ปอ         2562  ดังนี้ 
  (1)  ขอแสดงความยินดีต้อนรับก านันต าบลปอ นายสมจิต  ตาพิชัย  ที่ได้เข้าร่วมประชุ ม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในครั้งนี้ 
  (2)  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาทุจริต 

และประพฤติมิชอบของ ปปช. 
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  (3)  โรงพยาบาลเวียงแก่นได้น าเสนอสินค้าไม่ปลอดภัย ปนเปื้อนสารพิษ ได้แก่  ผักสด 

ผลไม้สด ที่บริโภคในเขตอ าเภอเวียงแก่นมีสารปนเปื้อนเป็นจ านวนมาก จึงรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปลูกผัก เพ่ือบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษสร้างความ
ปลอดภัยร่วมกัน 

  (4)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เสนอขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ าระยะไกลจาก
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับ
ประชาชน หากยังมีภัยแล้งเกิดขึ้นอีก 

  (5)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จัดซื้อสารยาปราบศัตรูพืช แมลงเจาะข้าวโพด        
ที่ระบาดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลปอ โดยได้แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ที่ ได้รับความเสียหาย           
ได้ไปด าเนินการป้องกันโรคเรียบร้อยแล้ว 

  (6)  การโยกย้ายสุกร (หมูป่า) กรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศแจ้งห้ามมิให้มีการโยกย้ายและ
น าออกมาจ าแหน่ายโดยเด็ดขาดในช่วงนี้ 

  (7)  ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ กระบือ วัว ในพ้ืนที่ให้ระมัดระวังมิให้สัตว์เลี้ยงที่อยู่ใน
การครอบครอง ออกมาเพ่นพ่านถนนทางหลวง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุรถยนต์ที่สัญจรไปมา
ตามถนนทางหลวง 

  (8) งานเทศกาลส้มโอและของดีอ าเภอเวียงแก่น ประจ าปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 
สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 โดยในเบื้องต้นนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
มอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบจัดซุ้มนิทรรศการและจัดท ารถขบวนส้มโอ และในวันนี้ทาง
อ าเภอเวียงแก่น ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลส้มโอและของดีอ าเภอเวียงแก่น 
ปี 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอเวียงแก่น 

 
มติที่ประชุม                : รับทราบ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอเรียนเชิญท่านก านันต าบลปอ (นายสมจิต  ตาพิชัย) 
ประธานสภา อบต.ปอ       ได้ชี้แจงเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ เนื่องจากก านันต าบลปอมี

ภารกิจต้องไปราชการที่อ าเภอขอเรียนเชิญครับ 

นายสมจิต  ตาพิชัย : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ก านันต าบลปอ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก านันต าบลปอมีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
  (1)  ด้วยชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอเวียงแก่น ได้จัดให้มีการชกมวยศึกวันส้มโอ 
  เวียงแก่นไฟท์ 62 ในวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 20.00 น. ณ สนามมวยชั่วคราว 

หน้าที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่น จ าหน่ายบัตรใบละ 500 บาท เพ่ือหารายได้เป็นสวัสดิการ
แก่ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอเวียงแก่น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยจัดซื้อบัตร
มวยการกุศลดังกล่าว จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอทุกท่าน ๆ ละ 500 บาท 
ช าระค่าบัตรมวยในวันที่ 20 สิงหาคม 2562  
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  (2)  การปรับปรุงการท างานฝ่ายปกครองท้องที่ต าบลปอ ขณะนี้ได้มีการประชุมเพ่ือจะร่าง

ระเบียบข้อบังคับข้ึนมา เพื่อให้การปฏิบัติงานฝ่ายปกครองท้องที่ต าบลปอ สามารถท างาน
ร่วมกันทุกฝ่ายได้ด้วยดี 

  (3)  การอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต าบลปอ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
จัดขึ้นในวันที่  8 สิ งหาคม 2562 ทางฝ่ายปกครองท้องที่จะได้ เข้าร่ วมอบรม              
โดยพร้อมเพรียงกัน 

  (4)  ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้สนับสนุนโครงการเร่งด่วน โครงการ
ธนาคารน้ าใต้ดิน ที่อ าเภอแจ้งให้หมู่บ้านจัดท าโครงการ โดยกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอได้จัดท าแบบประมาณการโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  (5)  การขอขยายเขตพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมโครงการหลวงห้วยแล้งและโครงการหลวงผาตั้ง    
ได้เสนอให้ หมู่ 1, 7, 8, 9 ต าบลปอ เข้าร่วมโครงการหลวงดังกล่าว ทั้งนี้จะได้เสนอเรื่อง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้พิจารณาต่อไป 

  (6)  การใช้สารยาก าจัดศัตรูพืช (ยาฆ่าหญ้า) ต่อไปจะมีการอบรมการใช้สารก าจัดศัตรูพืช
ดังกล่าวก่อนที่จะน าไปใช้ในพื้นที่ 

  (7)  งานเทศกาลส้มโอและของดีอ าเภอเวียงแก่น ประจ าปี 2562 โดยทางอ าเภอ     
เวียงแก่นจะได้แจ้งให้หมู่บ้านส่งมวลชนเข้าร่วมในงานพิธีเปิด ส าหรับรายละเอียดต่างๆ 
คาดว่าจะได้รับการชี้แจงในช่วงบ่ายของวันนี้ 

     ขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอที่ได้ให้โอกาสมาชี้แจงข้อประชุมในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอครั้งนี้ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจง 
ประธานสภา อบต.ปอ        

นายแสน  ลือชา : ขอขอบคุณก านันต าบลปอที่ได้น าเรียนแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือร่วมมือกัน 
นายก อบต.ปอ  ท างานในเขตพ้ืนที่และขอเรียนเชิญก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมการอบรม

โครงการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองต าบลปอ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยพร้อม
เพรียงกัน เพ่ือน าไปสู่การท างานที่ร่วมมือกันด้วยดี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยวิสามัญ ที่ 2 
   ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที ่14 มิถุนายน 2562 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
ประธานสภา อบต.ปอ       สมัยวิสามัญที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยจัดส่งไป   

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่า ว  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ
ครับ 
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มติที่ประชุม               :  รับรอง 25 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓        : กระทู้ถาม 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ๑. กระทู้ถามท่ัวไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี            
ประธานสภา อบต.ปอ ข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) มีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอตอบกระทู ้

 - ไม่มี 

 ๒. กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่ นหรือ เหตุฉุ ก เฉินที่ มี ความจ า เป็นรีบด่ วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือ
กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง     
ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือด าเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓) 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔       : เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕       : เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

5.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับการเสนอญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วน   
ประธานสภา อบต.ปอ ต าบลปอ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ จึงขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ได้ชี้แจงให้สภาได้รับทราบและพิจารณาต่อไป 

นายแสน  ลือชา           : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
นายก อบต.ปอ ปอ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลปอจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น     
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปอจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวโนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะผู้บริหารจะขอรายงานบันทึกหลักการ
และเหตุ ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณรายรับไว้รวมทั้งสิ้น 97,100,000 บาท 
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และได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 97,100,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้จัดส่ง
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้พิจารณาแล้ว โดยคณะผู้บริหารขอรายงาน 
ดังนี้ 

 

 

                         บันทกึหลักการและเหตุผล 
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,557,420 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 570,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

     แผนงานการศึกษา 34,649,167 

     แผนงานสาธารณสุข 764,000 

     แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 195,600 

     แผนงานเคหะและชุมชน 16,299,784 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,075,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

     แผนงานการเกษตร 675,000 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน  

     แผนงานงบกลาง 20,149,029 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 97,100,000 
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  ส าหรับรายละเอียดการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ประมาณการ 
 รายรับ ประมาณการรายจ่าย ประกอบกับค าแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองคลัง ได้เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดแทน 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอเรียนเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี้แจง 
ประธานสภา อบต.ปอ 

นางวิลาวัลย์  โนระ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอที่เคารพ ขอน าเรียนรายละเอียด   
รักษาการ ผอ.กองคลัง  สถานะทางการคลัง การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ประมาณการ 

รายรับ ประมาณการรายจ่าย ประกอบค าแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สถานะคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานการเงิน ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 103,145,405.96 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  43,666,483.37 บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 25,776,304.00 บาท 
 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0  
 โครงการ รวม 0.00 บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 14 โครงการ 
รวม  1,188,186.00 บาท 

       1.2 เงินคงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  
      พ.ศ.2562 
      (1) รายรับจริง จ านวน 88,456,947.60 บาท ประกอบด้วย 
           หมวดภาษีอากร    จ านวน    420,703.45  บาท 
           หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน    158,618.00  บาท 
           หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน    598,316.34  บาท 
           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน     0.00  บาท 
           หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน       21,570.00  บาท 
           หมวดรายได้จากทุน   จ านวน     0.00  บาท 
           หมวดภาษีจัดสรร      จ านวน 29,726,938.81 บาท 
           หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน 57,530,801.00 บาท 
       (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  47,800.00 บาท 
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       (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  59,061,909.78  บาท ประกอบด้วย 
            งบกลาง     จ านวน 15,112,531.83 บาท 
            งบบุคลากร    จ านวน 17,459,412.00 บาท 
            งบด าเนินการ    จ านวน 15,612,755.95 บาท 
            งบลงทุน     จ านวน   1,265,210.00 บาท 
            งบรายจ่ายอื่น    จ านวน                 0.00 บาท 
            งบเงินอุดหนุน    จ านวน   9,612,000.00 บาท 

     (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน      
     47,800.00 บาท 
    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน 1,296,400.00 บาท 
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 0.00 บาท 
    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน 0.00 บาท 
 
 
 
        ค าแถลงงบประมาณ 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

                              องค์การบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
 

รายรับ รายรับจริง ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 
รายได้จัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร 355,386.63 310,000.00 445,196.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 164,814.40 166,600.00 258,600.00 
    หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 786,079.30 930,000.00 802,000.00 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,100.00 4,000.00 31,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,310,380.33 1,410,600.00 1,536,796.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

     หมวดภาษีจัดสรร 35,295,933.18 31,533,483.00 35,390,000.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

35,295,933.18 31,533,483.00 35,390,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 54,447,161.00 58,055,917.00 60,173,204.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 54,447,161.00 58,055,917.00 60,173,204.00 

รวม 91,053,474.51 91,000,000.00 97,100,000.00 
 

 
  

 



๑๐ 

 

 

 

    ค าแถลงงบประมาณ 
  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายจ่าย รายรับจริง ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    

    งบประมาณ 15,629,013.35 18,298,641.00 20,149,029.00 

    งบคุลากร 20,512,680.88 26,876,529.00 27,553,633.00 

    งบด าเนินการ 15,756,840.69 24,520,730.00 26,462,038.00 

    งบลงทุน 8,434,880.00 11,633,100.00 13,155,300.00 

    งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 15,000.00 15,000.00 

    งบเงินอุดหนุน 10,488,212.22 9,656,000.00 9,765,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 70,832,627.14 91,000,000.00 97,100,000.00 

รวม 70,832,627.14 91,000,000.00 97,100,000.00 

 

 

จึงขอน าเรียนชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอและผู้อ านวยการกองคลังที่ได้น าเรียน 
ประธานสภา อบต.ปอ       ชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลปอได้ชี้แจง 

นายแสน  ลือชา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ส าหรับรายละเอียดการตั้งงบประมาณ   
นายก อบต.ปอ  รายจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

ตามแผนงานทั้ง 10 แผนงานนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอมอบหมาย
หัวหน้าส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละแผนงานได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ในแต่ละ
แผนงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบและพิจารณาต่อไป 
 

         จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบ ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต่ละแผนงานให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบและพิจารณา ประกอบด้วย 

 

 



๑๑ 

 

 

 

1. นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์  หัวหน้าส านักงานปลัด ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงาน
สาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร แผนงานสังคม
สงเคราะห์ และแผนงานงบกลาง 

 2. นางวิลาวัลย์  โนระ หัวหน้าฝ่ายการเงินรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจง 
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งานบริหารงานคลัง 

 3. นายประเวศ  ปงรังษี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอรักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
แผนงานการศึกษา แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

4. นายศราวุธ  ทองใบ  นายช่างโยธาอาวุโสรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน 

5. นายแสน  ลือชา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้น าเรียนชี้แจง 
ประธานสภา อบต.ปอ       รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต่ละแผนงานให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ได้รับทราบและพิจารณา ขณะนี้เวลา 12.00 นาฬิกา ขอพักการประชุม เพ่ือพัก
รับประทานอาหารกลางวัน และขอนัดประชุมในภาคบ่าย เวลา 13.00 นาฬิกา 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น.  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกจ านวน  
  23 คน เกินก่ึงหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอน าเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประธานสภา อบต.ปอ       ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในภาคบ่าย ซึ่งอยู่ในวาระการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้แถลงเหตุผลความจ าเป็น ประมาณการรายรับ รายจ่าย 
ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้ง
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ในแต่ละแผนงานแล้ว ในล าดับต่อ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอได้รับทราบและพิจารณาต่อไป 

 
 
 



๑๒ 

 

 
 
 
นายประเวศ  ปงรังษี : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอที่เคารพ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภาฯ  ต าบลปอได้เสนอญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ได้รับทราบและพิจารณาในวันนี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอขอน าเรียน
ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 (วรรคสาม) ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง 
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

     ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ประธานสภา อบต.ปอ       ที่เก่ียวข้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ ในล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเรียนเชิญครับ 

นายเกียรติกุล  พิชัย : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอเรียนสอบถามรายการเงินเดือน  
ส.อบต. หมู่ 6  (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้ตั้งไว้ เมื่อเทียบ 

กับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เหตุใดจึงเพ่ิมสูงขึ้น 
400,000 บาท และขอเรียนสอบถามรายการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เหตุใดถึงมีการตั้ง
งบประมาณไว้หลายแผนงาน ไม่ทราบว่าเป็นการตั้งงบประมาณไว้มากเกินความจ าเป็น
หรือไม่ และเป็นการไม่ประหยัดงบประมาณ 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเรียนสอบถามในแผนงานการศึกษา รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
ส.อบต. หมู่ 9  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการตรวจสอบดูในร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 ไม่มี     
  การจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน ขอทราบว่าเหตุใดถึงไม่จัดสรรให้  

และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
ประเพณีลอยกระทง ซึ่งได้ตรวจสอบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 
2562 แล้ว ที่ตั้งไว้เพียง 150,000 บาท แต่ปีงบประมาณรายจ่าย 2563 ได้ตั้งไว้ 
จ านวน 250,000 บาท ขอทราบเหตุผลถึงการเพิ่มงบประมาณในรายการดังกล่าว 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
ประธานสภา อบต.ปอ       ได้น าเรียนชี้แจงตามประเด็นที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้อภิปราย 
  สอบถาม 
 



๑๓ 

 

 
 
 
นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ : ขอน าเรียนชี้แจงตามท่ีท่านเกียรติกุล  พิชัย  ส.อบต. หมู่ 6 ได้อภิปรายสอบถาม ดังนี้ 
หัวหน้าส านักงานปลัด   
  - รายการเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ได้ตั้งไว้ 2,974,920 บาท 
ตั้งไว้รองรับ เป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 32 คน     
เมื่อเทียบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 ได้ตั้งรายการ
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตั้งไว้ 3,700,680 บาท รองรับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 40 คน ซึ่งปีงบประมาณ 2563 ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าวลดลง จ านวน 725,760 บาท ดังนั้นข้อมูลที่ท่าน
น ามาอภิปรายอาจคลาดเคลื่อน จึงขอน าเรียนชี้แจง 
- ส าหรับกรณีรายการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ได้น าเรียนสอบถามว่า เหตุใดถึงได้ตั้ง
งบประมาณไว้หลายแผนงาน ต้องขอน าเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ มีส่วนราชการในสังกัด ประกอบด้วย ส านักงานปลัด กองคลัง กองการศึกษาฯ และ
กองช่าง ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงานเอกสารเป็นด้วยความคล่องตัว ท างานได้
ด้วยความรวดเร็ว จึงได้ตั้งงบประมาณเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไว้ส าหรับงานราชการ
ไว้ทุกกอง คือ 4 กอง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

นางวิลาวัลย์  โนระ : ขอน าเรียนชี้แจงตามประเด็นที่ท่านชิงชัย  ยอดมณีบรรพต  ส.อบต. หมู่ 8 สอบถาม
รักษาการ ผอ.กองคลัง  รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน ซึ่งจากการตรวจสอบ 

ข้อมูลแล้ว ปรากฏว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
ไปแล้ว จ านวน 2 เครื่อง ในปีงบประมาณ 2562 ดังนั้นจึงไม่ได้ตั้งงบประมาณจัดสรรให้
ในปีงบประมาณ 2563 แต่อย่างใด 

นายแสน  ลือชา : ขอน าเรียนชี้แจงข้อมูลการตั้งงบประมาณโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณี 
นายก อบต.ปอ  ลอยกระทง ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 250,000 บาท  

เนื่องจากประเพณีลอยกระทงถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทย ถือว่าเป็นการตั้งไว้ส าหรับ
การส่งเสริมประเพณีในภาพรวมของต าบล ต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านได้
มาร่วมกิจกรรมในประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงดังกล่าว เพ่ือสืบสานประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่  
ประธานสภา อบต.ปอ       ขอเรียนเชิญครับ 

นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์: ขอเรียนสอบถามแผนงานบริหารทั่วไป โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
ส.อบต. หมู่ 12  ที่ตั้งงบประมาณไว้เพียง 50,000 บาท ที่เป็นรายจ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ สัมมนาทางวิชาการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล อยากสอบถามว่างบประมาณที่ตั้งไว้จะเพียงพอหรือไม่ 
เนื่องจากอาจมีผู้แสดงความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจ านวนมาก และเสีย
โอกาสไม่ได้รับการอบรม เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย 



๑๔ 

 

 

 

นายพจน์ปรีชา  แซ่ย่าง : ขอเรียนสอบถามแผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก 
ส.อบต. หมู่ 18  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ได้ตั้งงบไว้ จ านวน 200,000 บาท  

อยากทราบรายละเอียดโครงการว่าด าเนินการอย่างไร และโครงการฝึกอบรมการ 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกันระงับอัคคีภัย ที่ได้ตั้งงบไว้ จ านวน 20,000 บาท 
ต้องการให้ด าเนินโครงการให้มีการฝึกอบรมประชาชนในพ้ืนที่สายบนดอย ที่เสี่ยงต่อ    
การเกิดเหตุอัคคีภัยและดินโคลนถล่ม ว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 

นายธิติพงศ์  กวินดารกา  : ขอเรียนสอบถามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการเที่ยวดอยผาตั้ง 
ส.อบต. หมู่ 18  ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ที่ได้ตั้งงบไว้ 150,000 บาท 

ไม่ทราบว่าเป็นการตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไปหรือไม่ เพราะเป็นการจัดงานเพียงจ านวน 1 
วัน 1 คืน เท่านั้น 

นางสาวกรรณิการ์  ชัยวงศ์ : ขอน าเรียนตอบข้ีแจงตามข้ออภิปรายของ ส.อบต.ยุทธภูมิ  เกษตรโสภาพันธ์ ที่ได้สอบถาม 
หัวหน้าส านักงานปลัด  ถึงงบประมาณโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ตั้งไว้ จ านวน 50,000 บาท  
  ว่าจะเพียงพอหรือไม่ ขอเรียนว่าโครงการที่ตั้งไว้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล โดยเป็นการจัดฝึกอบรมหรือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เฉพาะด้าน ส่วนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น 
หากได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เช่น กรณีของพนักงานส่วนต าบล ต้องได้รับอนุมัติ
จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องได้รับอนุมัติจากประธานสภา
ท้องถิ่น อนุมัติให้เดินทางไปราชการอบรม และได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้า
รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ตั้ง
ไว้ จ านวน 350,000 บาท ดังเช่นเมื่อคราวที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ เดินทางไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น        
ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ส าหรับข้อซักถาม
ของ ส.อบต.พจน์ปรีชา  แซ่ย่าง  ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสา
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและฟ้ืนฟูกิจกรรมของอปพร.
ในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันได้มีสมาชิกลาออก และที่ยังคงอยู่ก็มิได้รับการฝึกอบรบทบทวน ดังนั้น
จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่ได้ 
ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว สามารถตัดชุดเครื่องแบบสนับสนุนสมาชิกอปพร.ได้  ส าหรับ
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันระงับอัคคีภัย เป็นโครงการ
ที่ตั้งไว้เพ่ือฝึกอบรมให้สมาชิกอปพร. และประชาชนได้มีความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ส าหรับข้อเสนอของสมาชิกท่ีเสนอ จะได้น าข้อมูลที่เสนอมาปรับปรุงโครงการให้ครอบคลุม
พ้ืนที่สายบนดอย รวมทั้งอาจจะขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในการอบรมให้ความรู้ดินโคลนถล่มด้วย 

 
 
 



๑๕ 

 

 
 
 
นายแสน  ลือชา : ขอเรียนชี้แจงตอบข้อซักถามโครงการเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน 
นายก อบต.ปอ  สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ที่ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 150,000 บาท โดยโครงการ

ดังกล่าว เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของต าบลปอ และจัดขึ้นทุกปี เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือ ดอยผาตั้ง 
ซึ่งจะมีผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ ส าหรับข้อเสนอของท่านสมาชิกที่ได้
อภิปรายจะได้เน้นย้ ากับผู้รับผิดชอบโครงการให้ใช้จ่ายงบประมาณโดยการประหยัดและ
คุ้มค่า 

นายพจน์ปรีชา  แซ่ย่าง : ขอเรียนสอบถามแผนงานสาธารณสุข รายการเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง 
ส.อบต. หมู่ 18  ปัจจุบัน อบต.ปอ มีเครื่องพ่นหมอกควันจ านวนกี่เครื่อง และเสนอให้เพ่ิมงบประมาณการ

พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยให้มีการพ่นหมอกควันป้องกันโรค
ก่อนที่จะมีโรคไข้เลือดออกระบาด ซึ่งปัจจุบันต้องรอให้มีโรคไข้เลือดออกระบาดเสียก่อน 
จึงจะพ่นหมอกควันได้ และขอเรียนสอบถามการตั้งงบประมาณโครงการต่อเติมส านักงาน
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ซึ่งได้มีการต่อเติมในพ้ืนที่เดิมที่อาคารคับแคบ     
อยู่แล้ว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปอมีพนักงานปฏิบัติงานและมีประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการเป็นจ านวนมาก จึงเสนอให้พิจารณาทุบอาคารหลังเดิม แล้วก่อสร้างอาคาร
ใหม่เป็น 2 ชั้น เพ่ือรองรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาติดต่องานได้รับ      
ความสะดวกสบาย 

นายแสน  ลือชา : ขอเรียนชี้แจงต่อข้อสอบถามของ ส.อบต.พจน์ปรีชา  แซ่ย่าง  เรื่องเครื่องพ่นหมอกควัน 
นายก อบต.ปอ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น 3 เครื่อง สืบเนื่องจากพ้ืนที่

ต าบลปอ มีพ้ืนที่หลายหมู่บ้าน หากเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ต้องขอยืมเครื่อง
พ่นหมอกควันจากหน่วยงานอ่ืน จึงเสนอขอตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันเพ่ิม
อีก 1 เครื่อง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ ส าหรับค าถามการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต. เนื่องจากส านักงาน
ปลัดมีความคับแคบของพ้ืนที่ในการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ เช่น 
งานพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุข จึงขอเสนอต่อเติมอาคารดังกล่าว 

นายประเวศ  ปงรังษี : น าเรียนชี้แจงต่อข้อเสนอให้เพ่ิมงบประมาณการพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ปลัด อบต.ปอ  โดยให้มีการพ่นหมอกควันก่อนที่จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกนั้น ตามหลักวิชาการ

ที่งานสาธารณสุข ได้ปฏิบัติงานคือต้องให้มีการเกิดโรคไข้ เลือดออกระบาดขึ้น            
โดยโรงพยาบาลเวียงแก่นจะเป็นผู้รายงานและฉีดพ่นหมอกควันในรัศมี 100 เมตร      
เป็นหน่วยงานแรก จากนั้นเป็นหน้าที่ของ อบต.ปอ ในการพ่นหมอกควันซ้ าในวันที่ 2, 3, 
5 ในรัศมี 100 เมตร เพ่ือควบคุมโรคไข้เลือดออก และมีการประสานการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของ รพ.สต.ในพ้ืนที่ เพื่อควบคุมผู้ป่วยดังกล่าวมิให้เคลื่อนย้ายไปจุดใด เพ่ือควบคุม
โรคจนกว่าจะรักษาโรคให้หายขาด หากมีการพ่นหมอกควันก่อนที่จะมีการระบาดของ     
โรคไข้เลือดออกแล้ว จะส่งผลเสียมากกว่าผลดี ดังนี้ 

 



๑๖ 

 

 
 

  (1)  ประชาชนจะมีความเชื่อว่าได้รับความปลอดภัยจากการพ่นหมอกควันดังกล่าว       
ไม่ระมัดระวังตัวเองในการป้องกันมิให้ถูกยุงกัด หรือก าจัดลูกน้ ายุงลายในเขตพ้ืนที่ของ
ตัวเอง ซึ่งจะมีผลเสียต่อการสร้างพฤติกรรมการรับรู้และการช่วยเหลือตัวเอง ในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

  (2)  การพ่นหมอกควัน เป็นวิธีที่ด าเนินการในขั้นตอนสุดท้ายของการป้องกัน             
โรคไข้เลือดออก และยุงไม่ได้ถูกก าจัดทั้งหมด อีกทั้งยุงสามารถปรับตัวต่อยาที่พ่นต้องเพ่ิม
ปริมาณความเข้มข้นของการฉีดพ่น ซึ่งไม่คุ้มค่า สิ้นเปลืองงบประมาณ และเป็นอันตราย
ต่ออาสาสมัครผู้ฉีดพ่นหมอกควันมากขึ้น ควรแล้วที่ประชาชนจะมาช่วยกันป้องกัน 
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนกับทางราชการ เช่น การก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
การนอนในมุ้ง ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด เป็นต้น 

นายเกียรติกุล  พิชัย : ขอน าเรียนเสริมการพ่นหมอกควันไล่ยุง ทางบ้านผาแล ได้ด าเนินการพ่นหมอกควัน โดยใช้ 
ส.อบต. หมู่ 6  น้ ามันของชาวบ้านแต่น้ ายาขอรับการสนับสนุนจาก อบต.ปอ ผลปรากฏว่าเมื่อพ่นไปแล้ว 

(พ่นที่ถ้ าผาแล) ปรากฏว่าก็ยังคงมียุงอยู่เป็นจ านวนมากเช่นเดิม จึงเห็นว่าการพ่นหมอก
ควันไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ และขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอที่ได้ตั้ง
งบประมาณโครงการจัดท าแนวกันไฟเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 200,000 บาท 

นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล : ขอเรียนสอบถามแผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ส.อบต. หมู่ 7  ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 งบประมาณ 550,200 บาท ที่มีรายละเอียดก าหนดจุดก่อสร้าง  

จุดที่ 1- 3 ไม่ทราบว่าทางกองช่างได้ข้อมูลจากผู้ใด เนื่องจากสมาชิกสภา อบต. ไม่ได้รับ
การประสานงานในการเข้าส ารวจพื้นที่โครงการจากองช่างเลย  

นายศราวุธ  ทองใบ  : กองช่างได้ออกส ารวจพื้นที่เพ่ือจัดท ารายละเอียดโครงการ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
นายช่างโยธาอาวุโส  หลังจากการปลูกป่าบ้านปางปอ หมู่ 1 เสร็จแล้ว โดยผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

น าชี้พ้ืนที่ เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านติดภารกิจ แต่ก็ขอยอมรับว่าไม่ได้แจ้งให้สมาชิกสภา อบต. 
เข้าร่วมแต่อย่างใด 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: เรื่องการออกส ารวจพื้นที่โครงการ หรือการตรวจรับงานหรือแจ้งผู้รับจ้างเข้าไปด าเนินการ 
ประธานสภา อบต.ปอ       ในพ้ืนที่ ขอให้แจ้งสมาชิกสภา อบต. ที่อยู่ในหมู่บ้านทุกครั้งด้วย และได้เน้นย้ ามา 

โดยตลอด ต่อไปขอให้กองช่างได้แจ้งให้สมาชิกสภา อบต. ในหมู่บ้านได้รับทราบและ 
เข้าร่วมด้วยทุกครั้ง เพ่ือให้โครงการที่ด าเนินการออกมาได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย 

นายเสรี หมั่นพัฒนาการ : ขอแสดงความคิดเห็นในการตั้งงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน โครงการติดตั้ง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7  ปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจ าหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลปอ ที่ตั้งไว้ 150,000 บาท  

ซึ่งต าบลปอมีหลายหมู่บ้าน หากเครื่องเสียงประจ าหอกระจายข่าวช ารุด ก็จะกระทบต่อ
การประชาสัมพันธ์งานของทางราชการและอบต.ปอ เช่น การประชาสัมพันธ์การจ่าย   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การป้องกันเหตุไฟป่าและหมอกควัน จึงเสนอให้มีการเพ่ิมงบประมาณ
ให้มากขึ้น จากที่ตั้งไว้ 150,000 บาท เกรงว่าจะไม่เพียงพอ 

 
 



๑๗ 

 

 
 
นายพจน์ปรีชา  แซ่ย่าง : ขอน าเสนอให้เพิ่มงบประมาณโครงการกีฬาปอสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เนื่องจาก 
ส.อบต. หมู่ 18  ในการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นท่ีได้ออกก าลังกาย โดยการเล่นกีฬา ห่างไกล       
  ยาเสพติด 

นายประเวศ  ปงรังษี : ขอน าเรียนชี้แจง การตั้งงบประมาณโครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจ า 
ปลัด อบต.ปอ  หมู่บ้านในพื้นที่ต าบลปอ ที่ตั้งไว้จ านวน 150,000 บาท เป็นการตั้งงบประมาณรองรับไว้ 

ส าหรับหมู่บ้านที่รายงานว่า เครื่องเสียงประจ าหมู่บ้านได้ช ารุดเสียหาย ต้องการได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้ และการตั้งงบประมาณดังกล่าวไม่ระบุว่าจัดสรรให้
หมู่บ้านใดเป็นการเฉพาะ เป็นการตั้งไว้ในภาพรวมของต าบลปอ ที่ทราบมาขณะนี้มี
รายงานแจ้งขอความช่วยเหลือจาก อบต.ปอ ในการปรับปรุงเครื่องเสียงประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน 3 หมู่ คือ หมู่ 2, 7 และ 19 ต าบลปอ หากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอเพียง     
คณะผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็นก็สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพ่ิมได้ โดยได้ รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 ซึ่งสามารถกระท าได้
อยู่แล้ว 

นายแสน  ลือชา : ขอเรียนชี้แจงถึงการตั้งงบประมาณโครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจ าหมู่บ้าน
นายก อบต.ปอ  ในพ้ืนที่ต าบลปอ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับรายงานจากหมู่บ้านต่างๆ ว่า 

เครื่องขยายเสียงประจ าหมู่บ้านที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้เกิด
การช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้ จึงได้รวบรวมปัญหาดังกล่าว และด าเนินการ      
ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามโครงการดังกล่าว ส าหรับข้อเสนอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่เสนอให้เพ่ิมงบประมาณโครงการกีฬาปอสัมพันธ์ต้านยา
เสพติดนั้น จะรับข้อเสนอของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือไปด าเนินการ
ตามโครงการต่อไป จึงขอน าเรียนชี้แจงได้รับทราบ  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
ประธานสภา อบต.ปอ  และหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ที่ได้ตอบชี้แจงตามประเด็นการอภิปรายซักถามของ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอต่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ลงมติในญัตติดังกล่าวต่อไป ขอให้เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ 

นายประเวศ  ปงรังษี : ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีผู้อยู่ในที่ประชุม จ านวน 23 ท่าน เกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบ 
เลขานุการสภา อบต.ปอ  องค์ประชุม 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในล าดับต่อ เป็นการลงมติในญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา อบต.ปอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ขอให้สภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอเสนอหรือไม่ 
โปรดยกมือ 

 



๑๘ 

 

 

 

มติที่ประชุม  : เห็นชอบ  21  เสียง 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้มีมติให้ความเห็นชอบรับหลักการวาระท่ี 1  
ประธานสภา อบต.ปอ  ของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

ในล าดับต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ าย  ประจ าปี ง บประมาณ พ .ศ .  2563 จ านวนกี่ คน  ซึ่ ง ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 101 (1) ก าหนดให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 
คน ขอเรียนเชิญครับ 

นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์: ขอเสนอควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 4 คน 
ส.อบต. หมู่ 12 

นายเกียรติกุล  พิชัย : ขอเสนอควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน 
ส.อบต. หมู่ 6 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต  : ขอเสนอควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 
ส.อบต. หมู่ 9 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ลงมติ  
ประธานสภา อบต.ปอ  ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้ตรวจนับองค์ประชุม ว่าครบองค์ 
  ประชุมหรือไม่ 

นายประเวศ  ปงรังษี : ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีผู้อยู่ในที่ประชุม จ านวน 23 ท่าน เกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบ 
เลขานุการสภา อบต.ปอ  องค์ประชุม 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่านใด จะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ  
ประธานสภา อบต.ปอ  นายยุทธภูมิ  เกษตรโสภาพันธ์  ที่เสนอให้มีจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 4 คน  
  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  1  เสียง 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่านใด จะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ  
ประธานสภา อบต.ปอ  นายเกียรติกุล  พิชัย  ที่เสนอให้มีจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน  
  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  13  เสียง 

 

 



๑๙ 

 

 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่านใด จะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ  
ประธานสภา อบต.ปอ  นายชิงชัย  ยอดมณีบรรพต  ที่เสนอให้มีจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน  
  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  4  เสียง 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: เป็นอันว่า ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้มีมติเห็นชอบจ านวน 
ประธานสภา อบต.ปอ  คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน ในล าดับต่อ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลปอ ได้เสนอชื่อสมควรท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายค าจันทร์  ธิวงศ์ : ขอเสนอ นายเกียรติกุล  พิชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 6 
ส.อบต. หมู่ 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 1 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา อบต.ปอ   

นายค า  วงศ์ผา : ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู่ 1 

นางหมาย  แสงงาม : ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู่ 6 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภา อบต.ปอ  จะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ว่าสมควรให้ 

นายเกียรติกุล  พิชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 6 เป็นกรรมการ    
แปรญัตติในครั้งนี้  ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับ       
องค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี  : ได้ตรวจนับแล้ว มีผู้อยู่ในที่ประชุม จ านวน 23 คน เกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในล าดับต่อ เป็นการลงมติว่า สมควรให้ นายเกียรติกุล  พิชัย ส.อบต.หมู่ 6 เป็น  
ประธานสภา อบต.ปอ  คณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  19  เสียง 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอ นายค าจันทร์  ธิวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 1 
ส.อบต. หมู่ 9  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 2 
 
 
 



๒๐ 

 

 
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา อบต.ปอ   

นายอภิรักษ์  แซ่ฟุ้ง : ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู่ 4 

นายชาย  แซ่ซ้ง : ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู่ 15 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภา อบต.ปอ  จะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ว่าสมควรให้ 

นายค าจันทร์  ธิวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 1 เป็นกรรมการ    
แปรญัตติในครั้งนี้  ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับ       
องค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี  : ได้ตรวจนับแล้ว มีผู้อยู่ในที่ประชุม จ านวน 23 คน เกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในล าดับต่อ เป็นการลงมติว่า สมควรให้ นายค าจันทร์  ธิวงศ์  ส.อบต.หมู่ 1 เป็น  
ประธานสภา อบต.ปอ  คณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  17  เสียง 

นายเกียรติกุล  พิชัย : ขอเสนอ นายค าปัน  แสงงาม  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ส.อบต. หมู่ 6  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 3 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา อบต.ปอ   

นายวิชัย  แสงงาม : ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู่ 2 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู่ 9 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภา อบต.ปอ  จะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ว่าสมควรให้ 

นายค าปัน  แสงงาม  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เป็นกรรมการ      
แปรญัตติในครั้งนี้  ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับ       
องค์ประชุม 
 
 



๒๑ 

 

 
 

นายประเวศ  ปงรังษี  : ได้ตรวจนับแล้ว มีผู้อยู่ในที่ประชุม จ านวน 23 คน เกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในล าดับต่อ เป็นการลงมติว่า สมควรให้ นายค าปัน  แสงงาม  รองประธานสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต.ปอ  บริหารส่วนต าบลปอ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  20  เสียง 

นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ: ขอเสนอ นางมริวรรณ์  ถาวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 5 
ส.อบต. หมู่ 14  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 4 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา อบต.ปอ   

นายยุทธนา ยอมณีบรรพต : ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู่ 11 

น.ส.มนัญชญา ผาบรรพตกุล: ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู่ 14 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภา อบต.ปอ  จะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ว่าสมควรให้ 

นางมริวรรณ์  ถาวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 5 เป็นกรรมการ      
แปรญัตติในครั้งนี้  ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับ       
องค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี  : ได้ตรวจนับแล้ว มีผู้อยู่ในที่ประชุม จ านวน 23 คน เกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในล าดับต่อ เป็นการลงมติว่า สมควรให้ นางมริวรรณ์ ถาวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต.ปอ  ส่วนต าบลปอ หมู่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  19  เสียง 

นายเกียรติกุล  พิชัย : ขอเสนอ นายอภิสิทธิ์  รายเรียงศรีอรัญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 14 
ส.อบต. หมู่ 6  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 5 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา อบต.ปอ   
 
 
 



๒๒ 

 

 
 

นายพจน์ปรีชา  แซ่ย่าง : ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู่ 18 

นายสมชาย  แซ่ย่าง : ขอรับรอง 
ส.อบต. หมู่ 13 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภา อบต.ปอ  จะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ว่าสมควรให้ 

นายอภิสิทธิ์  รายเรียงศรีอรัญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 14 เป็น
กรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับ       
องค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี  : ได้ตรวจนับแล้ว มีผู้อยู่ในที่ประชุม จ านวน 23 คน เกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในล าดับต่อ เป็นการลงมติว่า สมควรให้ นายอภิสิทธิ์  รายเรียงศรีอรัญ  สมาชิกสภา 
ประธานสภา อบต.ปอ  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่ 14 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  20  เสียง 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ให้ความเห็นชอบกับสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต.ปอ  บริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

  1. นายเกียรติกุล พิชัย 
  2. นายค าจันทร์ ธิวงศ ์
  3. นายค าปัน แสงงาม 
  4. นางมริวรรณ์ ถาวงศ ์   
  5. นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ 

  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในล าดับต่อ เป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประธานสภา อบต.ปอ  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)          
  พ.ศ. 2554 ข้อ 49 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้เสนอ 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอว่าควรก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน คือวันที่ 7 – 9  
ส.อบต. หมู่ 9  สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. 
 
 
 



๒๓ 

 

 
 
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภา อบต.ปอ  จะได้ลงมติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับ 
  องค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี : ได้ตรวจนับแล้ว มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จ านวน 23 คน เกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตามข้อเสนอของ 
ประธานสภา อบต.ปอ  นายชิงชัย  ยอดมณีบรรพต  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับข้อเสนอของ 
  นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  20 เสียง 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ 
ประธานสภา อบต.ปอ ค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน คือวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. 
        ส าหรับการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งแรกนั้น ขอให้เลขานุการสภาองค์การ 
        บริหารสว่นต าบลปอ เป็นผู้นัดประชุมและด าเนินการตามระเบียบ หากคณะกรรมการ 
        แปรญัตติ ได้ด าเนินการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แล้วขอให้คณะกรรมการ 

     แปรญัตติ ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
มีความประสงค์ จะเสนอค าแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับทราบและด าเนินการตามระเบียบด้วย ส าหรับการ        
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในวันที่ 15 
สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. โดย จะได้มีหนังสือแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับการจัดส่งรายงานและบันทึกความเห็นการ
พิจารณาข้อเสนอค าแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ของ
คณะกรรมการแปรญัตติที่รายงานเสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบตามระเบียบ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

นายประเวศ  ปงรังษี    :    ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก ในวันนี้หลังจากเลิกการประชุมสภา 
เลขานุการสภา อบต.ปอ  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
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ข้อ 5.2   ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2562    

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ยื่นญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้  
ประธานสภา อบต.ปอ  ผูกพันและขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2562  
  ให้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลปอได้เรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป  

นายแสน  ลือชา  :     ขอมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายการเงินรักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง ได้เป็น 
นายก.อบต.ปอ  ผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นางวิลาวัลย์   โนระ     :     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน   เงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
  พ.ศ. 2548 ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้   
  ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข

ในวรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี  ต่อสภาท้องถิ่นหรือ
กรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

     โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ที่ต้องเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาดังนี้  

1. ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 18 โครงการ คือ  
 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 ต าบลปอ งบประมาณ 40,000 
บาท 
 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่หมู่บ้าน หมู่  10 ต าบลปอ งบประมาณ 
400,000 บาท 
 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หมู่ 12 ต าบลปอ งบประมาณ 
300,000 บาท 
 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 13 ต าบลปอ งบประมาณ 
300,000 บาท 
 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่ศาลเจ้าประจ าหมู่บ้าน หมู่ 14 ต าบลปอ 
งบประมาณ 500,000 บาท 
 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่ป่าสุสาน หมู่ 16 ต าบลปอ งบประมาณ 
400,000 บาท 
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 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ 17 ต าบลปอ งบประมาณ 
350,000 บาท 
 8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 18 ต าบลปอ งบประมาณ 
300,000 บาท 
 9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่  2 ต าบลปอ งบประมาณ 
500,000 บาท 
 10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 19 ต าบลปอ งบประมาณ 
500,000 บาท 
 11.  โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 470,000 
บาท 
 12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 ต าบลปอ งบประมาณ 
500,000 บาท 
 13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต าบลปอ งบประมาณ 
400,000 บาท 
 14. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ างาว หมู่ 5 ต าบลปอ งบประมาณ 
500,000 บาท 
 15. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. เข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 6 ต าบลปอ 
งบประมาณ 400,000 บาท 
 16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 ต าบลปอ งบประมาณ 
500,000 บาท 
 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 ต าบลปอ งบประมาณ 
500,000 บาท 
 18. โครงการติดตั้งระบบกรองน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคที่ท าการ อบต.ปอ งบประมาณ 
350,000 บาท 

   เหตุผล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ด าเนินการจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ที่จ าเป็นต้องมีรูปแบบรายการของโครงการ
ก่อสร้างและจะต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค(กวจ.) 1405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และหนังสือด่วนที่สุด     
ที่ กค (กวจ.)0404.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ พ่ึงจะได้รับการส่งมอบงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างดังกล่าว เมื่อเดือนกรกฎาคม 
2562 ดังนั้นในการด าเนินโครงการในระยะเวลาที่เหลือในปีงบประมาณ 2562 (30 
กันยายน 2562) คาดว่าไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ได้ 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ยื่นค าขอใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ต่อ
จังหวัดเชียงราย มีโครงการที่ยื่นค าขอใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ 
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 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่หมู่บ้าน หมู่  10 ต าบลปอ งบประมาณ 
400,000 บาท 
 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หมู่ 12 ต าบลปอ งบประมาณ 
300,000 บาท 
 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 13 ต าบลปอ งบประมาณ 
300,000 บาท 
 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่ป่าสุสาน หมู่ 16 ต าบลปอ งบประมาณ 
400,000 บาท 
 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ 17 ต าบลปอ งบประมาณ 
350,000 บาท 
 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 18 ต าบลปอ งบประมาณ 
300,000 บาท 
 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 19 ต าบลปอ งบประมาณ 
500,000 บาท 

   ซึ่ งองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ต้องรอให้ เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 
(เชียงราย) ที่ได้รับการแต่งตั้งออกมาตรวจสภาพป่า เพ่ือรายงานจังหวัดเชียงรายพิจารณา
ด าเนินการก่อนที่จะด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติในเรื่อง 
ประธานสภา อบต.ปอ  ดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี : ได้ตรวจนับแล้ว มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จ านวน 23 คน เกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.ปอ  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในล าดับต่อไป ขอให้สมาชิกได้ลงมติว่าจะอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
ประธานสภา อบต.ปอ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่นายก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปอเสนอหรือไม่ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม : อนุมัติ  21  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6           :   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในวาระอ่ืนในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอในวันนี้ ทางสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต.ปอ    ส่วนต าบลปอ ได้รับเกียรติจาก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า และรอง 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า ได้ให้เกียรติมาสังเกตการณ์การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในวันนี้ทั้งวัน จึงขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตับเต่า และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า ได้กล่าวพบปะ
แลกเปลี่ยนกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอเรียนเชิญครับ   
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นายชัยนิรันดร์ ปิยวัฒน์หิรัญ: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา อบต.ตับเต่า  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่าต้องขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลปอในวันนี้ ท าให้ได้รับทราบถึงระบบการท างานและวิธีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ ทั้งนี้จะได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการสังเกตการณ์
การประชุมในวันนี้ ได้น าไปปรับใช้ในการท างานของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า
ต่อไป 

นายหาญศักดิ์ หาญบุญศรี : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
รองประธานสภา อบต.ตับเต่า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า  

ต้องขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ให้เกียรติและต้อนรับเป็นอย่างดี 
และขอตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ดังนี้ 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลปอมีงบประมาณท่ีก้าวหน้า กระโดดมากจากสถิติปี  
2560 – 2563 มีเงินงบประมาณเพ่ิมข้ึนตามล าดับ 
(2) ได้รับทราบถึงศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล ที่รักความสามัคคี ท างานเพ่ือชุมชน มีความก้าวหน้าอย่างเป็น
รูปธรรม 
(3) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน ภูผาหม่น จนเป็นที่รู้จักและนักท่องเที่ยว
นิยมมาเที่ยวกันจ านวนมาก 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า ที่ได้ให้เกียรติ 
ประธานสภา อบต.ปอ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอในวันนี้ และหวังเป็น 

อย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าคงจะได้รับความร่วมมือด้วยดียิ่งขึ้นไปอีก ส าหรับในวาระนี้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอหารือจากสมาชิกว่าตามที่ก านันต าบลปอ 
แจ้งขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรมวยการกุศลของชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอ   
เวียงแก่น ในวันที่ 1 กันยายน 2562 บัตร 500 บาท ว่า สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องที่ก านันต าบลปอขอความร่วมมือจ าหน่ายบัตร
มวยการกุศลดังกล่าว 
  
   จากนั้นที่ประชุมได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย 
และมอบหมายให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้น าข้อหารือของสมาชิก   
เพ่ือน าเรียนให้ก านันต าบลปอได้รับทราบต่อไป ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในการอบรม
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ต าบลปอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

นายธิติพงศ์  กวินดารกา : ขอเรียนสอบถามกระจกโค้งท่ีได้เสนอความต้องการเพ่ือติดตั้งในชุมชนที่มีจุดเสี่ยงต่อ 
ส.อบต. หมู่ 18  การเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ไม่ทราบว่าได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง 
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จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์  ยาละ : ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับรายงานความต้องการกระจกโค้ง เพ่ือติดตั้ง
นักวิเคราะห์ฯ  ในชุมชนที่มีจดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ     

ทางงานป้องกันได้เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบและได้พิจารณา
อนุมัติให้ด าเนินการจัดหากระจกโค้งเพ่ือติดตั้งในชุมชน ดังนี้ 

   หมู่ 3  จ านวน   3  จุด 
   หมู่ 4  จ านวน   1  จุด 

        หมู่ 5  จ านวน   5  จุด 
     หมู่ 7  จ านวน   4  จุด 
     หมู่ 9  จ านวน   3  จุด 
     หมู่ 10  จ านวน   3  จุด 
     หมู่ 13  จ านวน   3  จุด 
     หมู่ 18  จ านวน   3  จุด 
     หมู่ 19  จ านวน   3  จุด 
     รวมทั้งสิ้น จ านวน  28  จุด 

  ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อตามระเบียบฯ หากได้ด าเนินการเสร็จแล้ว จะได้
ติดตั้งตามท่ีชุมชนร้องขอไป 

นายเกียรติกุล  พิชัย : ขอเรียนสอบถามข้อมูลกระจกโค้งที่หมู่ 6 เสนอขอรับการสนับสนุนมายังองค์การบริหาร 
ส.อบต. หมู่ 6  ส่วนต าบลปอ และไม่มีข้อมูลในการจัดหาดังกล่าวตามท่ีแจ้ง 

นายประเวศ  ปงรังษี : หมู่บ้านได้เสนอข้อมูลมาล่าช้า ทั้งนี้จะได้รวบรวมและรายงานขอจัดซื้อในคราวต่อไป 
ปลัด อบต.ปอ 

นายสมจิต สิริพุทธาสกุล : ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
รองนายก อบต.ปอ  ความร่วมมือชายแดนไทย – สปป.ลาว โดยได้มีเรื่องขอความร่วมมือจากโครงการของให้ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาในการขนสิ่งผิด
กฎหมาย และหนีเข้าเมือง หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ขอให้รายงานกับทางราชการ
ด้วย 

นายธนวัฒน์  อุสาใจ : อ าเภอเวียงแก่นแจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ณ วันที่ 1 – 10 
รองนายก อบต.ปอ  ของทุกเดือน ณ ที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่น จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ปอ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 

นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์: ขอน าเรียนให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ก าชับการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มาปฏิบัติ 
ส.อบต. หมู่ 12  หน้าที่เข้าเวรรับเด็กในตอนเช้าให้ตรงเวลาด้วย เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครอง 
  ว่าครูมาปฏิบัติงานสาย ท าให้ต้องมาส่งเด็กที่ศูนย์ จึงขอให้ได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่  15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
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     ถาวงศ ์ 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 -  
22 นายชาญชัย        ย่างวรกูล ส.อบต หมู่ที่ 15 ชาญชัย       ย่างวรกูล  
23 นายชาย            แซ่ซ้ง ส.อบต หมู่ที่ 15 -  
24 นายสุพจน์          เล่าพงศ์สวัสดิ์ ส.อบต หมู่ที่ 16 สุพจน์         เล่าพงศ์สวัสดิ์  
25 นายปราโมทย์      ขวัญชัยประทาน ส.อบต หมู่ที่ 16 ปราโมทย์    ขวัญชัยประทาน  
26 นายชัยสิทธิ์         เจนพบชีวนั ส.อบต หมู่ที่ 17 ชัยสิทธิ ์      เจนพบชีวัน  
27 นายพจน์ปรีชา     แซ่ย่าง ส.อบต หมู่ที่ 18 พจน์ปรีชา   แซ่ย่าง  
28 นายธิติพงศ์         กวินดารกา ส.อบต หมู่ที่ 18 ธิติพงศ์       กวินดารกา  
29 นายสิริเชษฐ์   รัตนแสงมณี ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙ สิริเชษฐ์      รัตนแสงมณี  
30 นายสมชาติ   คงแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐ สมชาติ      คงแก้ว  
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวมนัญชญา  ผาบรรพตกุล 
2. นายชาย   แซ่ซ้ง 
 
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        ปงรังษ ี  
5 นางวิลาวัลย์         โนระ หัวหน้าฝ่ายการเงิน วิลาวัลย์       โนระ  
6 นางสาวกรรณิการ์   ชัยวงศ์ หัวหน้าส านักงานปลัด กรรณิการ์     ชัยวงศ์  
7 นายศราวุธ           ทองใบ นายช่างโยธา ศราวุธ         ทองใบ  
8 นายไพรสัณฑ์        ยาละ นักวิเคราะห์ฯ ไพรสัณฑ์      ยาละ  
9 นางสาวณัฐรินีย์      เขียวสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ณัฐรินีย์        เขียวสิทธิ์  

10 นายสนิท             หอมนาน หัวหน้าอุทยานภูชี้ฟ้า สนิท           หอมนาน  
11 นายกิตติกร          หมั่นไร่ เจ้าหน้าที่อุทยานภูชี้ฟ้า กิตติกร         หมั่นไร่  
12 นายอิทธิรนณ์        บุรีแก้ว เจ้าหน้าที่อุทยานภูชี้ฟ้า อิทธิรนณ์       บุรีแก้ว  
13 นายวัชรินทร์         ชัยยะ เจ้าหน้าที่อุทยานภูชี้ฟ้า วัชรินทร์        ชัยยะ  
14 นายนพรัตน์          รุ่งโรจน์ถาวร เจ้าหน้าที่อุทยานภูชี้ฟ้า นพรัตน์         รุ่งโรจน์ถาวร  
15 นายชนัชฐภูมิ         ชิโนชัย เจ้าหน้าที่อุทยานภูชี้ฟ้า ชนัชฐภูมิ        ชิโนชัย  
16 นายประสิทธิ์          พิชัย ผู้ใหญ่บ้านผาแล ม.6 ประสิทธิ์         พิชัย  
17 นายธนภัทร์           จรัสจ ารูญกร ผู้ใหญ่บ้านผาตั้ง ม.14 ธนภัทร์          จรัสจ ารูญกร  
18 นายทรงเดช        ยอดมณีบรรพต ผู้ใหญ่บ้านร่มโพธิ์ทอง ม.18 ทรงเดช        ยอดมณีบรรพต  
 
 
สรุป 

-สมาชิกสภา อบต.ปอ  มีทั้งหมด  ๓0   คน 
-ผู้มาประชุม          28   คน ผู้ลาประชุม     2    คน    
-ผู้เข้าร่วมประชุม      18   คน  รวมทั้งสิ้น     46    คน 
 
เริ่มประชุมเวลา        :     ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์
ไหว้พระเพ่ือความเป็นสิริมงคล  
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นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี  
ประธานสภา อบต.ปอ พ.ศ. 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้ด าเนินการนับองค์ประชุม  

แล้ว ดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีทั้งหมด 30 คน มาประชุม 28 คน     
ลาประชุม 2 คน องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอน าเข้า 
สู่วาระการประชุม 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑        :      เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในวาระประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต.ปอ          ต าบลปอ ได้รับทราบ ดังนี้ 

 (1)  แจ้งการลาออกของนายเลาจัว  แซ่ว้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ   
หมู่  20 ต าบลปอ ได้ขอลาออกจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 และ
นายอ าเภอเวียงแก่น ได้อนุญาตแล้ว     

 (2)  แจ้งขอรับบริจาคเงินเพ่ือสมทบจัดซื้อนมให้กับบุตรของ นายต้ง  แซ่มือ  ราษฎร 
 บ้านทรายทอง หมู่ 7 ที่ภรรยาป่วยไม่สามารถให้นมกับเด็กทารกได้ ประกอบกับครอบครัว

มีฐานะยากจน จึงขอความช่วยเหลือจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ร่วมกัน
บริจาคตามจิตศรัทธา ในการจัดซื้อนมให้กับเด็กดังกล่าว 

 (3)  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอ าเภอเวียงแก่น 

 (4)  แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554    
ข้อ 63 ที่ก าหนดว่า “สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ให้ยกมือพ้นศีรษะ เมื่อประธานท้องถิ่นอนุญาตแล้ว จึงกล่าวได้โดยให้ยืนกล่าว    
ณ ที่ของตน ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น” ดังนั้นเพ่ือให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ
ได้รับทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการอภิปรายของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ ต่อไป 

มติที่ประชุม            : รับทราบ 
 
        เรื่องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งใหท้ราบ 

นายแสน   ลือชา      : ผู้บริหารท้องถิ่น มีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้รับทราบ ดังนี้ 
นายก อบต.ปอ         (1)  ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ และพนักงานส่วน

ต าบล ที่ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 
สิงหาคม 2562 ณ ที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่น  
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  (2)  แจ้งการจัดงานเทศกาลส้มโอและของดีอ าเภอเวียงแก่น ประจ าปี 2562 มีดังนี้ 
     - วันที่ 30 สิงหาคม 2562  
     เวลา 13.30 น.   ตั้งขบวนแห่ ณ ลานหน้าโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 
     เวลา 15.30 น.   พิธีเปิดการจัดงานโดยนายอ าเภอเวียงแก่น เป็นประธาน 
          ในพิธีเปิด 
     เวลา 16.00 น.    กิจกรรมประกวดการจัดท าอาหารจากส้มโอ 
     เวลา 19.00 น.     กิจกรรมประกวดธิดาส้มโอ ประจ าปี 2562 
     - วันที่ 31 สิงหาคม 2562 
     เวลา 17.00 น.    กิจกรรมประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่องทีมนักเรียน 
          เยาวชน 
     เวลา 19.00 น.    กิจกรรมการประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่องทีมองค์กร 
          ปกครองส่วนท้องถิ่น และก านันผู้ใหญ่บ้าน 
     - วันที่ 1 กันยายน 2562 
     เวลา 18.00 น.    การแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
     เวลา 19.00 น.    ชมการแข่งขันชกมวยการกุศลศึกวันส้มโอเวียงแก่น 
           ไฟท์ 62 
     - วันที่ 2 กันยายน 2562 
     เวลา 13.00 น.    การแข่งขันตระกร้อเวียงแก่นคัพ 
           - ชมฟรีศิลปิน บัว กมลทิพย์ 
     - วันที่ 3 กันยายน 2562 
     เวลา 13.00 น.     การแข่งขันตระกร้อเวียงแก่นคัพ 
           - ชมฟรีศิลปิน Top Star 
     - วันที่ 4 กันยายน 2562 
     เวลา 13.00 น.     การแข่งขันตระกร้อเวียงแก่นคัพ 
           - ชมฟรีศิลปิน สาวสองพัน 
     - วันที่ 5 กันยายน 2562    
            - ชมศิลปิน จินตหรา  พูนลาภ 

  การเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลส้มโอและของดีอ าเภอเวียงแก่น ประจ าปี 2562 ในพิธี
เปิดการแต่งกายชุดม่อฮ่อม ส าหรับการส่งนักร้องลูกทุ่งชาย -หญิง พร้อมหางเครื่อง      
เข้าประกวดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทางคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ปอ หัวหน้าส่วน
ราชการ และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบเป็นค่าเช่าชุด การแต่งกาย 
เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบให้เบิกจ่ายได้ และปี 2562 นี้  
มีการร้องเพลงโชว์ของนายกองค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง ร้องในวันดังกล่าว
ด้วย ดังนั้นจึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ และร่วมกิจกรรม 
โดยพร้อมเพรียงกัน 
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  (3)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัด
เข้าร่วมการอบรม จ านวน 84 คน โดยมีวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงราย 

  (4)  การประชุมชี้แจงและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ นตาม
กฎหมายใหม่ โดยส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดประชุมชี้แจงในวันที่ 28 
สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลม่วงยาย จึงขอ
แจ้งน าเรียนให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ 

มติที่ประชุม                : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ ที่ 3 
   (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ได้รับแจ้งจากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ว่าการจัดท ารายงานการประชุม 
ประธานสภา อบต.ปอ       สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2562     

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาดังกล่าว 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับรองในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม               :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓        : กระทู้ถาม 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ๑. กระทู้ถามท่ัวไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี            
ประธานสภา อบต.ปอ ข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) มีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอตอบกระทู ้

 - ไม่มี 

 ๒. กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่ นหรือ เหตุฉุ ก เฉินที่ มี ความจ า เป็นรีบด่ วนเพราะเป็นภัยสา ธารณะหรือ
กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง     
ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือด าเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓) 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔       : เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๕       : เรื่องท่ีเสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

5.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา อบต.ปอ      สมัยสามัญท่ี 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้ 

ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ไปแล้วนั้น และในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติในวันนี้ จึงขอเรียน
เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเสนอรายงานและบันทึกความเห็นการพิจารณา
ข้อเสนอค าแปรญัตติงบประมาณตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ต่อไป 

นายค าปัน  แสงงาม เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่ีเคารพ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ      ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้มีมติคัดเลือกข้าพเจ้านายค าปัน แสงงาม              
 รองประธานสภาฯ พร้อมด้วย นายค าจันทร์  ธิวงศ์ สมาชิกสภาฯ นายเกียรติกุล  พิชัย  
 สมาชิกสภาฯ, นายอภิสิทธิ์  รายเรียงศรีอรัญ สมาชิกสภาฯ และ นางมริวรรณ์  ถาวงศ์  
 สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ แปรญัตติงบประมาณ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 

      คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติ              
ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดได้
ยื่นเสนอค าแปรญัตติ ที่คณะกรรมการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณา  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยละเอียดถี่ถ้วน
แล้ว   และได้มีมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ไม่ขอแก้ไข เห็นชอบให้
คงไว้ตามร่างเดิม 

      ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 50 และ
ข้อ 110 คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอส่งรายงานและบันทึกความเห็นการพิจารณา
ข้อเสนอค าแปรญัตติงบประมาณ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณา
ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
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นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้น าเสนอรายงานและบันทึกความเห็น 
ประธานสภา อบต.ปอ      การพิจารณาข้อเสนอค าแปรญัตติงบประมาณตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในล าดับต่อไปขอ
เรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมาย 

นายประเวศ  ปงรังษี       : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่ีเคารพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภา อบต.ปอ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ 

ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
     ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ 
หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ หรือญัตติขอเปลี่ยนแปลง
มตินั้นอีก 
    ดังนั้น เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้น าเสนอรายงานและบันทึกความเห็น
การพิจารณาข้อเสนอค าแปรญัตติงบประมาณตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอแล้ว ปรากฏว่า 
ไม่มีผู้ใดยื่นเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยละเอียดแล้ว  
ได้มีมติว่ามีความครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ไม่ขอแก้ไข เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม ดังนั้น 
ในการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ประธานควรเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ได้ลงมติในวาระท่ี 2 ต่อไป 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ประธานสภา อบต.ปอ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ ในล าดับต่อไปจะเป็นการลงมติ          
 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับ
องค์ประชุม 

นายประเวศ  ปงรังษี       : ได้ตรวจนับแล้วมีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จ านวน 28 คน เกินก่ึงหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ประธานสภา อบต.ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ปอ ได้ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติหรือไม่ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม                 : เห็นชอบ  24  เสียง 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เป็นเวลา 15 นาที และขอเรียนเชิญ 
ประธานสภา อบต.ปอ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เข้าประชุมเวลา 10.41 นาฬิกา 
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เวลา 10.41 น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามี 
 สมาชิกเข้าประชุม จ านวน 27 คน เกินก่ึงหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม        

 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 วาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอน าเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ซึ่งอยู่ในการประชุมพิจารณา 
ประธานสภา อบต.ปอ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 3  
 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ปอ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย        

นายประเวศ  ปงรังษี       : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอท่ีเคารถ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภา อบต.ปอ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ 
 ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร  
       ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
 หรือไม่ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
ประธานสภา อบต.ปอ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลปอได้ตรวจนับองค์ประชุม เพ่ือจะได้ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้ลงมติ
ต่อไป 

นายประเวศ  ปงรังษี       : ได้ตรวจนับแล้วมีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จ านวน 27 คน เกินก่ึงหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม
เลขานุการสภา อบต.ปอ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในล าดับต่อไป เป็นการลงมติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ประธานสภา อบต.ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอให้สภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบให้ 
 ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม                 : เห็นชอบ  25  เสียง 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต.ปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติเสร็จ 
 เรียบร้อยแล้ว ขอฝากถึงคณะผู้บริหารได้ด าเนินการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหา อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และใช้จ่าย 
 งบประมาณโดยประหยัด คุ้มค่า เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนต าบลปอ ต่อไป 
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นายแสน   ลือชา         : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
นายก อบต.ปอ        ส่วนต าบลปอ ที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนส าเร็จเรียบร้อยลงด้วยดี คณะผู้บริหารจะได้ร่วมกันบริหาร 
 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ออ านวยประโยชน์แก้ไขปัญหา 

ให้กับประชาชนตามที่ประชาคมหมู่บ้านได้น าเสนอโครงการให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ ได้รับทราบและจัดท าเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ทั้งนี้หาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศใช้และมีผล
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แล้ว คณะผู้บริหารจะได้เร่งรัดจัดท าแผนด าเนินงาน
และตรวจสอบรายละเอียดโครงการในแผนงานเคหะและชุมชนที่มีโครงการก่อสร้างต้อง
ขอเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 
13 ทวิต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลปอต้องรอให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายและส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) จัดส่ง
เจ้าหน้าที่ออกมาด าเนินการตรวจสภาพป่า เพ่ือรายงานให้จังหวัดเชียงรายพิจารณาต่อไป 
จึงขอน าเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ เพ่ือจะได้เข้าใจร่วมกัน
ต่อไป 

 5.2 การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าอุทยานภูชี้ฟ้า ท่านสนิท  หอมนาน ครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ  

นายสนิท  หอมนาน        : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านรองนายก ท่านปลัด
หัวหน้าอุทยานภูชี้ฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลปอ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอและ 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายสนิท  หอมนาน นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ       
ท าหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ขอน าเรียนจะแจ้งที่ประชุมรับทราบ อุทยาน
แห่งชาติภูชี้ฟ้ามีค าสั่งให้ผมมาเดินแนวเขต เพ่ือผนวกพ้ืนที่ป่าที่สมบูรณ์ ที่เป็นป่าต้นน้ า ได้
เดินแนวเขตกับผู้น าท้องถิ่น 10 ต าบล ซึ่งอปท.ทั้ง 10 อปท. ต้องให้ความเห็นชอบ      
ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จึงมาแจ้งที่ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปอทราบ 
คือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชี้เป้าในท้องที่มีมีป่าสมบูรณ์
ประมาณ 2 แสนกว่าไร่ ที่เดินแนวเขตไม่มีที่ท ากินและไม่ทับซ้อนกับโครงการหลวงและ
หน่วยราชการที่ใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และไม่ทับซ้อนกับป่าชุมชนที่มีการจัดตั้งของ
ส านักสงฆ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ จากการเดินแนวเขตที่ส ารวจตั้งแต่ปลายปี 2561 และส าเร็จ
ในต้นปี 2562 หลังจากเดินแนวเขตเสร็จแล้วก็มีพ้ืนที่แสนกว่าไร่ มีการปรับลดพ้ืนที่
อุทยานจากแสนกว่าไร่ เหลือ 6 หมื่นกว่าไร่โดยรวมพ้ืนที่ของวนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า
ด้วย จ านวน 2,800 กว่าไร่ บริเวณท้องที่ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น ประมาณ 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 
 
 
 
 

 1,499.68 ไร่ ประมาณ 2.4 ตารางกิโลเมตร ส่วนมากต าบลปอจะเป็นหน่วยจัดการต้น
น้ า และแนวเขตหมู่บ้านกับแนวเขตสิ่งปลูกสร้างของรีสอร์ทจะอยู่นอกเขตวนอุทยาน
แห่งชาติ 1,400 กว่าไร่ คือพ้ืนที่ที่ท่านสมาชิกเห็นจากจอโปรเจกเตอร์ตอนนี้นะครับ 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:   ขอบคุณหัวหน้าอุทยานภูชี้ฟ้าครับที่ได้น าเสนอข้อมูลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบต.ปอ      ต าบลปอได้รับทราบ คือวันนี้ท่านมาขอมติจากสภาฯ แจ้งให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบว่าใน 

พ้ืนที่ต าบลปอ มีพ้ืนที่กี่ไร่ที่จะขึ้นเป็นอุทยาน พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่อ่ืนมากกว่า เช่น 
ต าบลครึ่ง ต าบลบุญเรือง ต าบลยางฮอม ฝากถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ
ให้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้ด้วยว่าต่อไปจะข้ึนเป็นอุทยานแห่งชาติ  ถ้าชาวบ้านไป
ท าอะไรนอกเขต  คงต้องระมัดระวังกัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หรือทาง
ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้เข้าประชุมทุกท่าน ที่สงสัยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับอุทยานขอเรียนเชิญ
ครับ ขอเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านทรงเดช ยอดมณีบรรพต ครับ 

นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต:   เรียนท่านประธานสภาฯ นายกฯ ปลัดฯ ข้าราชการ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 นายทรงเดช  ยอดมณีบรรพต ผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 ต าบลปอ จะขอถามเรื่อง 

หนังสือรับรองแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า เป็นการประชุมชี้แจงท าความเข้าในการ
จัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า เมื่อวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.   
กระผมเป็นผู้น าหมู่บ้าน บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 กระผมไม่ได้รู้เรื่องการประชุมเลย และ
ลายมือชื่อในหนังสือรับรองไม่ได้มีชาวบ้านในหมู่บ้านรับรองด้วย คนที่เซ็นรับรองคือ 
หัวหน้าสนิท  หอมนาน ตามที่พาดพิงในหนังสือว่าได้ท าความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชน  
ซึ่งกระผมคิดว่าเป็นการแอบอ้างว่าพ่ีน้องประชาชนเห็นด้วยแล้วประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติ ในส่วนนี้ผมไม่เห็นด้วยในความไม่ชอบธรรมดังกล่าว ผมขอแนะน าว่าขอให้
หัวหน้าสนิท  หอมนาน หัวหน้าอุทยานภูชี้ฟ้า ให้ท าความเข้าใจกับประชาชน มีการ
ประชาคมก่อนจะน าไปประกาศเป็นอุทยาน ควรชี้แจงว่ามีข้อดีตรงไหน ข้อเสียคืออะไร   
พ่ีน้องประชาชนจะได้รับผลประโยชน์อย่างไร พ่ีน้องประชาชนจะอยู่อย่างไร กระผมอยาก
ให้ท างานแบบบูรณาการจริงๆ ขอชี้แจงแค่นี้ก่อนครับ 
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทรงเดช ยอดมณีบรรพต กระผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต.ปอ      บริหารส่วนต าบลปอได้น าเสนอท้ังหมดแล้วจะให้หัวหน้าสนิท  หอมนาน หัวหน้าอุทยาน 

ภูชี้ฟ้า ได้มาตอบข้อซักถามของทุกท่านครับ ขอเชิญท่านธิติพงศ์ กวินดารกา ครับ 

นายธิติพงศ์ กวินดารกา      เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
ส.อบต. หมู่ 18       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตถาม 

หัวหน้าสนิท  หมอนาน ดังนี้ 
1. รายชื่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งท างานร่วมกับหน่วยป่าไม้นี้ ทุกคนทราบหรือไม่ว่าได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะท างาน  
2. ผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าไทย ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างานต าบลตับเต่า หมู่ 12 ท่านได้
ทราบเรื่องหรือไม่ว่าได้เป็นคณะท างาน เพ่ือท างานในพ้ืนที่  
 



๑๑ 

 

 
 
3. ส าหรับหนังสืออ้างถึงหมู่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 ต าบลปอ ขอสอบถามหัวหน้า 
สนิท  หอมนาน ว่าได้เข้ามาประชุมประชาคมแล้วหรือยัง  
กระผมคิดว่าถ้าไม่มีการประชาคมจะเป็นการปิดกั้นความคิดเห็นของประชาชน แล้วจะ
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้าได้อย่างไร ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ควรจะท างาน
อย่างโปร่งใส ผมขอยกตัวอย่างข้อความหนึ่งซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาล 
ที่ 9 ว่า 
“...กฎหมายมีไว้ส าหรับให้มีความสงบสุขในบ้านเมือง มิใช่ว่ากฎหมายมีไว้ส าหรับบังคับ
ประชาชน ถ้ามุ่งหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเป็นเผด็จการ กลายเป็นสิ่งที่บุคคลหมู่
น้อยจะต้องบังคับกับบุคคลหมู่มาก ในทางตรงกันข้าม กฎหมายมีไว้ส าหรับให้บุคคล
ส่วนมากมีเสรีและอยู่ได้ด้วยความสงบ...” 
บางทีกฎหมายก็มาได้ด้วยวิธีการซึ่งมากจากต่างประเทศ เพราะกฎหมายเป็นวิชาการที่
กว้างขวาง หากไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ในป่าสงวนซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่าเป็น
ป่าสงวนหรือป่าจ าแนก แต่ประชาชนอยู่ในป่านั้นแล้ว แต่เอากฎหมายไปบังคับกับคนอยู่
ในป่าให้เป็นป่าสงวนที่มีคนอยู่แล้ว ท าให้มีปัญหาเกิดขึ้นประชาชนที่อยู่ในนั้นกลายเป็น
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย บุคคลที่อยู่ในป่านั้นก่อนเขามีสิทธิในการเป็นมนุษย์ หมายความว่า    
ทางราชการบุกรุกบุคคล และเอากฎหมายมาบังคับ โดยไม่สอบถามความคิดเห็นของคน 
ในพ้ืนที่ชุมชน ผมว่าต้องไปศึกษาให้ดีเพื่อจัดการบริหารที่ถูกต้องเป็นธรรม 

 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอเชิญท่านชิงชัย ยอดมณีบรรพต ครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ       

นายชิงชัย ยอมณีบรรพต  :      เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านนายกฯ ปลัด รองนายกฯ เจ้าหน้าที่  
ส.อบต. หมู่ 9 สมาชิกฯ ทุกท่าน ผมมีเรื่องสอบถาม ดังนี้ 

1. ตามหนังสือรับรองแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คิดว่า
หนังสือนี้ไม่ได้มีการประชาคมกับชุมชนอย่างแท้จริง ไม่ได้มีการลงนามโดยคนในชุมชน 

 2. ตามที่หัวหน้าสนิท  หอมนาน  ประกาศการจัดตั้งอุทยานภูชี้ฟ้าว่าจะไม่กระทบพ้ืนที่ท า
กินของหมู่บ้าน แต่ก่อนจะประกาศควรจะมีการแจ้งให้พ่ีน้องประชาชนได้ทราบว่า  

ท าอะไร ท าอย่างไร ท าท่ีไหน ท าเม่ือไหร่ ท าเพ่ือใคร  

 ผมคิดว่าเมื่อประกาศเป็นอุทยานไปแล้วผลกระทบคือ นักท่องเที่ยว จะท าให้มี
นักท่องเที่ยวน้อยลงจากการเก็บเงิน อย่างเช่นที่ผมเคยไปที่อุทยานภูหินร่องกล้า จังหวัด
พิษณุโลก มีการเก็บเงินนักท่องเที่ยว รถคันละ 200 บาท ผู้โดยสารคนละ 20 บาท 
ร้านค้าในอุทยานเก็บเงินหมด ผมว่ามีผลกระทบแน่นอนครับ ผมขอคัดค้านครับ ถ้าจะท า
ผมแนะน าว่าให้มีการประชาคมในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอเชิญท่านพจน์ปรีชา  แซ่ย่าง ครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ       

 

 



๑๒ 

 
 

 

นายพจน์ปรีชา   แซ่ย่าง :       เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านนายก ท่านปลัด และสมาชิก 

ส.อบต. หมู่ 18       สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอปอทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 และ 

ท่านชิงชัย  ยอดมณีบรรพต ในเรื่องหนังสือรับรองแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ไม่ได้มี
การลงนามโดยคนในชุมชน และขอให้มีการประชาคม การประชุมกับชาวบ้าน           
การประกาศเป็นอุทยานไม่ใช่ว่าพวกผมจะไม่เห็นด้วยเลยทีเดียว แต่ในการปฏิบัติต้องท า
ให้ถูกต้องเพราะมีทั้งผลดีและผลเสียครับ 

 
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านผาแล ท่านประสิทธิ์  พิชัย ครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ       

นายประสิทธิ์  พิชัย   :      เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านนายก ท่านปลัด และสมาชิก 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6       ผมมีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับวนอุทยานถ้ าผาแล สอบถามขอบเขตของวัดป่า ส านักสงฆ์ และ 

ฝั่งตะวันตกได้แบ่งขอบเขตไว้ตรงไหน การประกาศผมยินดีสนับสนุนแต่ขอให้มีแนวเขตที่
ชัดเจน และพร้อมจะช่วยกันดูแลครับ ขอบคุณครับ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าทอง ท่านทรงเดช  ยอดมณีบรรพต ครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ       

นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต:   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ผมขอซักถามหัวหน้าสนิท  หอมนาน 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 เกี่ยวกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า เนื่องจากผมดูแผนที่นี้แล้วเปรียบเทียบในปี 
2542 มีแนวเขตเพ่ิมขึ้น จึงขอให้ชี้แจงท าความเข้าใจว่า ขยายแนวเขตตั้งแต่เมื่อไหร่ 
อย่างไร  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  สมาชิกท่านอื่นครับ ขอเชิญท่านเกียรติกุล พิชัย ครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ       

นายเกียรติกุล  พิชัย : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านนายกฯ ท่านปลัด หัวหน้าอุทยาน 

ส.อบต. หมู่ 6  และสมาชิกทุกท่านครับ เกี่ยวกับกรณีบ้านผาแล ขอชี้แจงหัวสนิท หอมนาน ซึ่งตอนนั้น
ทางหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ที่ไปเดินจับพิกัดแต่ไม่ได้ให้คณะกรรมการหมู่บ้านไปร่วมด้วยว่า
ที่ตรงไหนบ้าง ท าให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องแนวเขต ผมขอคัดค้านไว้ก่ อน เพราะ
ผลกระทบเมื่อประกาศเป็นอุทยานแล้วการที่จะพัฒนาก็ล าบาก ชาวบ้านก็เดือดร้อนหา
ของป่าไม่ได้ ขอบคุณครับ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิก แค่คนละ 1 ครั้งนะครับ เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเชิญ 
ประธานสภา อบต.ปอ      ท่านธิติพงศ์  กวินดารกา ครับ 

 

 

 

 



๑๓ 

 
 

 

นายธิติพงศ์  กวินดารกา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ วันนี้ผมขออนุญาตรอบ 2 ครับ 
ส.อบต. หมู่ 18 จากประสบการณ์ในเรื่องของป่าไม้ในอดีต ผมขอให้ความเห็นว่า การเป็นข้าราชการไป

ไหนต้องพัฒนา ต้องมีความเป็นมนุษยธรรม ให้ความเป็นธรรมในพ้ืนที่ ร่วมกันบูรณาการ 
ต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเห็นชอบร่วม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ถึงจะท าให้เกิด
ความสงบเรียบร้อย 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ผมว่าเราอภิปรายมาพอสมควรแล้ว คงจะเปิดโอกาสให้หัวหน้าสนิท  หอมนาน ได้มาตอบ 
ประธานสภา อบต.ปอ      ข้อซักถามผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขอเรียนเชิญหัวหน้า 

  สนิท  หอมนาน ครับ 

นายสนิท  หอมนาน        : 1. อันดับแรกผมขอตอบท่านผู้ใหญ่ทรงเดช ยอดมณีบรรพต  ผมขอชี้แจงการเดินแนวเขต 

หัวหน้าอุทยานภูชี้ฟ้า ส ารวจพื้นที่ป่าเพ่ือเตรียนมประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้านั้น ทางจังหวัดได้แต่งตั้ง 

 คณะกรรมการโดยทางจังหวัดเป็นคนออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบและติดตาม 

 การด าเนินงานการส ารวจพื้นที่ป่าเพ่ือเตรียมการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า  

 ระดับอ าเภอโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายอ าเภอเป็นคนตั้งผู้ใหญ่บ้าน  
แต่ทางผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 นายทรงเดช  ยอดมณีบรรพต ได้ขอถอนชื่อออกจาก
คณะท างาน ซึ่งท าให้ท่านไม่ได้เข้าร่วมเดินแนวเขตดังกล่าว และขอชี้แจงจุดประสงค์ของ
การจัดตั้งอุทยานภูชี้ฟ้าคือ เป็นการท างานร่วมกันของกรมป่าไม้กับกรมอุทยาน ตามแนว
เขตท่ีเห็นในแผนที่นั้น ผมชี้แจงว่าเราใช้แนวเขตเดิมไม่ได้มีการขยายไปแต่อย่างใด โดยผม
ปรับลดลงอีกหลายร้อยไร่ จาก 3,500 ไร่ ไปควบคุมฝั่งถนน พ้ืนที่ท ากิน รีสอร์ท ออกไป
จากแนวเขตเดิมเหลืออยู่ 2,800 กว่าไร่ การส ารวจโดยการใช้เทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่
แนวเขตไม่มีพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้านเลย จะไม่กระทบต่อความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่มี
ส่วนใดทับซ้อน จุดประสงค์ของการจัดตั้งอุทยานก็คือ การเก็บพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่สมบูรณ์ไว้
เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของป่า  

2. ผมขอตอบท่านชิงชัย  ยอดมณีบรรพต เรื่องการจัดตั้งอุทยานและมีการเก็บเงินนั้น 
ไม่ได้เป็นรายได้ส่วนตัวของผม ซึ่งในส่วนของอุทยานมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือน ามา
บ ารุงสถานที่และคืนสู่ อปท.ที่มีส่วนร่วมต่อไป 

3. ขอตอบท่านเกียรติกุล  พิชัย ส าหรับบ้านผาแล ไม่ได้ผนวกเป็นอุทยานครับ ในการ
จัดตั้งอุทยานผมยอมรับว่ามีบ้างที่จะต้องกระทบสิทธิ์บางอย่าง ส่วนการลงนามในหนังสื อ
รับรองนั้น เป็นการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของผมเอง 

ขอขอบคุณค าชี้แนะจากทุกท่าน เราก็ท าเพ่ือผลประโยชน์ของชาติ แต่มาแจ้งให้ทราบถึง
แนวเขตว่ามีเท่าใดและตัวผมเซ็นรับรองเพ่ือจะมาแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ 
 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอขอบคุณหัวหน้าสนิท  หอมนาน ที่ได้ตอบค าถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต.ปอ      ต าบลปอและผู้ใหญ่บ้าน ขอเชิญผู้ใหญ่ทรงเดช  ยอดมณีบรรพต 

 

 



๑๔ 

 
 

 

นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต: เรียนหัวหน้าสนิท  หอมนาน ผมดูแผนที่ตรงนี้คือมีแนวเขตสองเส้น  คือแนวเขตเดิม 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18  เมื่อสมัยหัวหน้าอุทยานภูชี้ฟ้าคนแรก หัวหน้าอริยะ ผมได้ไปชี้แนวเขตท่ีมีปัญหาคือที่ 
 ไร่ภูฟ้า ผมว่าแนวเขตมันกว้างขึ้นถึงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ จึงขยายขอบเขตมาถึงตรงนี้สมัย

หัวหน้าอริยะมีการส ารวจตั้งแต่ไร่ภูฟ้าขึ้นไป ล าห้วยหม่น ตรงด้านซ้ายทางลงห้วยหาน
และสนามฮอลิคอปเตอร์ของพระองค์ท่าน แต่ตามท่ีผมดูในแผนที่ขอคุยกันก่อนว่าแนวเขต
ที่แท้จริงถึงตรงไหน 

นายสนิท  หอมนาน   : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ผมขอฉายภาพแผนที่ทางโปรเจคเตอร์ 
หัวหน้าอุทยานภูชี้ฟ้า  เพ่ืออธิบายครับ 

  จากนั้นทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้อธิบายถึงแนวเขตแผนที่บนจอโปรเจกเตอร์ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ท่านหัวหน้าสนิท  หอมนาน ได้ชี้แจงแล้ว มีท่านใดจะสอบถามอีก เชิญท่านมนตรี ครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ   

นายมนตรี  ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านนายก ท่านปลัด และสมาชิกสภา 
ส.อบต. หมู่ 12 องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ผมขอสอบถามหัวหน้าสนิท  หอมนาน ท่านบอกว่าวันนี้ท่าน 
 มาขอเสนอการจัดตั้งอุทยานภูชี้ฟ้าต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอหมายความว่ายังไง 

ท่านก็จะประกาศเป็นอุทยานแน่นอนใช่หรือไม่ครับ จริงๆ แล้วผมอยากจะให้หัวหน้าสนิท  
หอมนานและคณะเจ้าหน้าที่ช่วยแบ่งแนวเขตให้ชัดเจน เพ่ือให้คนในพ้ืนที่ ผู้ใหญ่บ้าน    
หมู่ 18 และคณะกรรมการได้รับรู้และเข้าใจให้ชัดเจนว่าจุดไหนเป็นจุดไหน ตามที่ดูแผนที่
จากเอกสารยังไม่มีความชัดเจน อยากให้หัวหน้าและคณะไปร่วมรังวัดกับผู้ใหญ่บ้านกับ 
คนในพ้ืนที่กับสถานที่จริงจะได้ไม่เกิดข้อกังขาและการเข้าใจผิดกันครับ 

 
นายค าปัน  แสงงาม : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
รองประธานสภา อบต.ปอ ผมว่าเรื่องนี้จ าเป็นต้องมีการขยายความ ตามท่ีท่านมนตรี  ยอดมณีบรรพต ได้แนะน าว่า 

ให้ทางหัวหน้าและคณะไปร่วมกันรังวัดกับผู้ใหญ่บ้านและคนในพ้ืนที่อีกทีหนึ่งจะได้จบ
ปัญหาเรื่องแนวเขตว่าอยู่ตรงไหน ขอบคุณครับ 

นายสนิท  หอมนาน : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ผมขออนุญาตตอบครับ คือแนวเขต 
หัวหน้าอุทยานภูชี้ฟ้า  ผมใช้แนวเขตเดิมมาเพ่ือแจ้งให้สภาทราบ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  จากที่ผมเข้าใจ เอกสารของหมู่บ้านนั้นเป็นเอกสารท่านส ารวจมาเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ 
ประธานสภา อบต.ปอ แล้วตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่ท่านเสนอเข้าจังหวัดแล้วและวันนี้มาเพ่ือแจ้งให้สมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบว่าแนวเขตอุทยานอยู่ตรงไหน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่อง 
 ละเอียดอ่อน ซึ่งผมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้อภิปรายได้ 
 สอบถามให้เข้าใจร่วมกัน ไม่อยากให้เกิดภาพของขัดแย้งกันในพ้ืนที่นะครับ ไม่อย่างนั้น 

การท างานก็จะล าบาก ถ้าเกิดไม่เข้าใจกันกับชาวบ้านหรือคนในพ้ืนที่ในจุดนั้น ดังนั้นผมจึง
เปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 

 



๑๕ 

 

 
 
 
 

นายทรงเดช  ยอดมณีบรรพต: ผมขออนุญาตท่านประสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ คืออยากสอบถามหัวหน้า 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 :  สนิท  หอมนาน ว่าท่านมาประชุมหมู่บ้านเมื่อไหร่ ตอนนี้ท่านมาชี้แจงต่อสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลปอว่าแนวเขตก าหนดชัดเจนแล้ว เพียงแต่รอประกาศ ผมอยากให้ท่าน 
   ชี้แจง 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ให้ท่านหัวหน้าสนิท  หอมนาน ได้ชี้แจงให้ทุกท่านได้เข้าใจ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.ปอ   

นายสนิท  หอมนาน : ผมโทรศัพท์หาพ่อหลวงทรงเดช เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือนัดไปดูแนวเขต
หัวหน้าอุทยานภูชี้ฟ้า  แต่ยุติไปเพราะพ่อหลวงไม่ให้ความร่วมมือ ผมจึงแจ้งว่างั้นผมขอใช้แนวเขตเก่า  

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท:  ขอเรียนถามหัวหน้าสนิท  หอมนาน ว่าเป็นไปได้ไหมว่าทางอุทยานภูชี้ฟ้าและทางผู้ใหญ่ 
ประธานสภา อบต.ปอ บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 จะเข้าร่วมกันตรวจสอบแนวเขตอีกครั้งหนึ่งเพ่ือแก้ปัญหานี้  
 ถ้าหากประกาศเป็นอุทยานไปแล้วทางหัวหน้าสนิท ก็ล าบากใจเหมือนกันเพราะคงจะไม่ได้ 
 รับความร่วมมือจากคนในพื้นท่ีนะครับ ดังนั้นเรื่องท่ีเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ปอได้รับทราบถึงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ขอให้ท่านได้ระงับปัญหาตรงนี้ไว้ก่อน  

และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอในการประชุมครั้งนี้จะยังไม่มีการลงมติในเรื่อง
ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ขอแนะน าให้ด าเนินการออกส ารวจแนวเขตพ้ืนที่ร่วมกันระหว่าง
อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า และประชาชนบ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 18 ต าบลปอ เพ่ือจะได้ข้อสรุป 
ที่ชัดเจนและมีความเข้าใจในเรื่องแนวเขตร่วมกันด้วยดี เพ่ือลดความขัดแย้งในการท างาน
ในพ้ืนที่ และให้หัวหน้าสนิท  หอมนาน ได้เสนอเรื่องการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งภายหลังที่ได้ด าเนินการออก
ส ารวจแนวเขตร่วมกับประชาชนบ้านร่มฟ้าทองเรียบร้อยแล้ว 

นายแสน  ลือชา           : ขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ท่านสมาชิกฯ ผมขอแนะน า 
นายก อบต.ปอ  ท่านหัวสนิท  หอมนาน ว่าถ้ามีปัญหาควรจะมีการส ารวจใหม่ โดยเอาเฉพาะป่าที่มี     

ความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ ตามที่ท่านมาเสนอวันนี้ไม่ได้ขอมติ เนื่องจากมาเสนอแนะ
น าเสนอให้สภาทราบ และทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 18 และสมาชิกที่ไม่เห็นด้วย อ้างถึงอ านาจ
หน้าที่ 3 ข้อ ดังนี้ 

  1. ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและให้ค าแนะน าในการด าเนินงานการ
ส ารวจพื้นที่ป่า  

  2. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่ ได้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องอย่างแท้จริง 

  3. ให้มีการจัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ  

 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 
 

  ที่ส าคัญคือข้อ 3 ให้มีการจัดประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ อย่างเช่นวันนี้ ก็มีอุปสรรค คือการไม่ยอมกันในเรื่องแนวเขตที่ไหนเป็นที่
ไหน จึงอยากให้หัวหน้าสนิท พร้อมด้วยหน่วยงานของท่านร่วมกับหมู่บ้านในพ้ืนที่ของบ้าน
หมู่ 18 และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ออกส ารวจร่วมกัน เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหากับชาวบ้านในพื้นที ่

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขณะนี้เวลา 12.30 น. ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและขอนัด 
ประธานสภา อบต.ปอ ประชุมภาคบ่าย เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

เวลา 12.30 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.30 น.  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม 
 ประชุมภาคบ่าย จ านวน 27 คน เกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอน าเข้าสู่วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอในภาคบ่าย ตามระเบียบ 
ประธานสภา อบต.ปอ วาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6           :   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประธานสภา อบต.ปอ    คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้น าเรียนเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ ก่อนอื่นประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลปอขอหารือการมีส่วนร่วมบริจาคเงินสมทบการจัดกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เข้าร่วมงานเทศกาลส้มโอและของดีอ าเภอเวียงแก่น 
กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย–หญิง การประกวดธิดาส้มโอ การประกวดหางเครื่อง 
จึงหารือกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอว่าจะช่วยเหลือคนละเท่าไหร่ 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต  : ขอเสนอควรสมทบช่วยเหลือ คนละ 100 บาท  
ส.อบต. หมู่ 9 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีก็สรุปว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต.ปอ ต าบลปอ ช่วยสนับสนุนคนละ 100 บาท ส่งเงินภายในวันนี้ หรือวันที่ 30 สิงหาคม 

2562 วันเดินขบวนในพิธีเปิดงานเทศกาลส้มโอ ขอเรียนเชิญสมาชิกและคณะผู้บริหารได้
เสนอในวาระนี้ ขอเรียนเชิญครับ 

นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน: ขอเสนอให้มีการจัดท าเอกสารคู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
ส.อบต. หมู่ 16 การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แจกจ่ายให้กับสมาชิกด้วยครับเพ่ือเป็นคู่มือในการ

ปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
 

นายสมชาย  แซ่ย่าง         : ขอเรียนสอบถามเรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดของหมู่ 13 ที่ได้ 
ส.อบต. หมู่ 13 รายงานความเสียหายจากการระบาดของโรคหนอนเจาะข้าวโพด และได้รายงานมาให้

องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จ านวน 6 ราย ว่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง 

นายชาญชัย  ย่างวรกุล     : ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับปากกับหมู่ที่ 15 จะส่งรถตักหน้าขุดหลัง 
ส.อบต. หมู่ 15 และรถแทรกเตอร์ เพ่ือปรับปรุงเส้นทางการขนส่งพืชผลการเกษตรตามเงื่อนไขที่ได้ตกลง

กันไว้ อยากทราบว่าเมื่อใดจะส่งรถเข้าไปท างานในพ้ืนที่ และขอแจ้งไฟกิ่งของหมู่บ้าน
ช ารุด จ านวน 1 จุด 

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเครื่องเสียงและไมค์ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ส.อบต. หมู่ 9 ต าบลปอ โดยเสนอให้จัดหาไมค์ลอยเพ่ือสะดวกต่อการยืนขึ้นอภิปรายตามที่ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลปอได้แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอด าเนินการตาม
ระเบียบข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ต่อไป 

นายธิติพงศ์  กวินดารกา   : เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 บ้านร่มฟ้าทอง ร่วมกับส่วนราชการในพ้ืนที่ได้ท าพิธี 
ส.อบต. หมู่ 18 จุดเทียนชัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2562 ณ พลับพลาทรงงาน ได้เกิดการช ารุด

ของพ้ืนพลับพลาทรงงานดังกล่าว จึงขอแจ้งรายงานให้หน่วยงานได้ตรวจสอบและ
ซ่อมแซมต่อไป 

นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต: ขอเรียนเสริมว่าพลับพลาทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 บรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เกิดการช ารุด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 และได้ท าเรื่อง

รายงานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้พิจารณาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อไป 

นายเกียรติกุล  พิชัย       : อยากเรียนสอบถามและเสนอแนะคณะผู้บริหาร ดังนี้ 
ส.อบต. หมู่ 6 - โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้าง

คลองส่งน้ า คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตรของหมู่ 6 ได้ทราบว่าได้ด าเนินการหาผู้รับจ้างแล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอได้ผู้รับจ้างเป็นใครที่เป็นคู่สัญญากับองค์การริหารส่วนต าบล
ปอ 

 - โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมาด าเนินการก่อสร้าง
ไว้ที่บ้านผาแล ปัจจุบันเกิดการช ารุด ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รายงานไป
ยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้แจ้งให้ผู้รับจ้างได้แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมด้วย 
ก่อนที่จะมีการเกิดความเสียหายมากกว่านี้ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้ตอบค าถามและชี้แจงสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต.ปอ บริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 
 

นายแสน  ลือชา           : ขอน าเรียนชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ ดังนี้ 
นายก อบต.ปอ 1. โครงการแผงโซล่าเซลล์ ได้ส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนไปแล้ว 
 2. ผู้บริหารได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งน้ าแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค  
 บริโภค ประกอบด้วย 
       - โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าปาน หมู่ 8, 10, 17 ต าบลปอ 
      - โครงการน้ าสะอาด เพ่ือชุมชนท้องถิ่น ขอรับการสนับสนุนขอเจาะบ่อน้ าบาดาล 
 พ้ืนที่กลาง หมู่บ้านละ 1 จุด จ านวน 20 หมู่บ้าน 
      - โครงการน้ าบาดาลสะอาดในโรงเรียน ขอรับการสนับสนุนขอเจาะบ่อบาดาลใน 
 โรงเรียนต าบลปอ จ านวน 10 แห่งๆ ละ 1 บ่อ 

      โดยจัดส่งโครงการในนามศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอเวียงแก่น  
แจ้งขอรับการสนับสนุนไปยังผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 1 จังหวัด
ล าปางและผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 จังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้ว 
3. ขอน าเรียนชี้แจงตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้สอบถาม ดังนี้ 

- กรณีรายงานความเสียหายการระบาดโรคหนอนเจาะข้าวโพดของ หมู่ 13 ให้ไปติดต่อ
งานเกษตรส านักปลัด เนื่องจากได้จัดซื้อยาปราบศัตรูพืชไว้แจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ที่
ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคไปแล้ว 

- กรณีการปรับปรุงถนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 13 ขณะนี้รถตักหน้าขุดหลังได้ปฏิบัติงาน
อยู่ที่ หมู่ 12 หากเสร็จแล้วจะได้ด าเนินการย้ายเครื่องจักรกลไปพัฒนาถนนของ หมู่ 15 
ต่อไป เรื่องไฟกิ่งช ารุดจะได้แจ้งกองช่างออกซ่อมบ ารุงต่อไป 

- กรณีการเสนอปรับปรุงเครื่องเสียง จะได้ด าเนินการต่อไปตามข้อเสนอ 

- กรณีพลับพลาทรงงาน หมู่ 18 ที่เกิดการช ารุดเสียหาย ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก่อน
ว่าพลับพลาทรงงานดังกล่าว หน่วยงานผู้สร้างเดิมได้ถ่ายโอนทรัพย์สินให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอหรือไม่ จะได้มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ตรวจสอบ
ก่อนว่าองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับการถ่ายโอนทรัพย์สินหรือยัง หากยังไม่ได้รับการ
ถ่ายโอนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลปอก็ยังไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ 

- กรณีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ที่ได้ด าเนินการหาผู้รับจ้าง 
ตามระเบียบของทางราชการ มีดังนี้ 

      (1) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 6 ได้สรรหา 
ผู้รับจ้างคือ หจก.สะสมทรัพย์ อยู่ระหว่างแจ้งให้มาท าสัญญา 
      (2) โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้สรรหาผู้รับจ้างคือ 
หจก.สะสมทรัพย์ อยู่ระหว่างแจ้งให้มาท าสัญญา 
      (3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 ได้สรรหาผู้รับจ้างคือ  
ร้านกังวานพาณิชย์ อยู่ระหว่างแจ้งให้มาท าสัญญา 
 
 



๑๙ 

 

 
 
 
 

     (4) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ างาว หมู่ 5 ได้สรรหาผู้รับจ้างแล้ว    
แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว ต้อยื่นเรื่องของอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อน หากได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะแจ้งให้ผู้รับจ้างมาท าสัญญาต่อไป 

ส าหรับโครงการเรียงหินป้องกันตลิ่ง หมู่ 6 งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะได้
แจ้งกองช่างท าหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือแจ้งให้ผู้ รับจ้างได้แก้ไข
ต่อไป 

4. การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมในอนาคตอันใกล้นี้ คณะผู้บริหารได้ตระหนักถึงภัยแล้งที่
เกิดขึ้นที่ผ่านมา โดยจะขอแก้ไขปัญหาโดยการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าไว้เพ่ือให้บริการแก่
ประชาชนหรือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งดังกล่าว ทั้งนี้จะได้ด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายประเวศ  ปงรังษี      : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ปลัด อบต.ปอ มีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ ดังนี้ 

 1. ภายหลังจากท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้มีมติให้ความเห็นชอบกับร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว ต่อไป
งานกิจการสภาและงานแผน ส านักปลัด จะได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอขออนุมัติต่อ
นายอ าเภอเวียงแก่นตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เมื่อนายอ าเภอ      
เวียงแก่นได้พิจารณาแล้ว และอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว จะได้ส่งร่างดังกล่าวให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ได้ประกาศใช้บังคับต่อไปเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

2. ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอได้ยื่นค าขอใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ต่อส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 9 โครงการ ดังนี้ 

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ 10 งบประมาณ 
400,000 บาท 
(2) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามล าห้วยคึ หมู่ 11 งบประมาณ 300,000 บาท 

 (3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หมู่ 12 งบประมาณ 
300,000 บาท 

 (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 13 งบประมาณ 
300,000 บาท 

 
 
 



๒๐ 

 

 
 

 
 
 (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่ป่าสุสาน หมู่ 16 งบประมาณ 

400,000 บาท 
 (6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ 17 งบประมาณ 

350,000 บาท 
 (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 18 งบประมาณ 

300,000 บาท 
 (8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 19 งบประมาณ 

500,000 บาท 
 (9) โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตรพร้อมวางท่อ หมู่ 15 งบประมาณ 

400,000 บาท 

       ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับแจ้งจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายแจ้งว่า จังหวัดเชียงรายได้ออกค าสั่ งแต่งตั้ งให้                
นายมงคล  หงส์สามสิบเจ็ด ต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2(เชียงราย) เพื่อด าเนินการตรวจสภาพป่าที่ขออนุญาต ดังนั้นจึงขอแจ้ง
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้รับทราบ และทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอจะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว เพ่ือออกตรวจสภาพป่าและ
จะได้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ หมู่บ้านดังกล่าวข้า งต้น 
ร่วมตรวจสภาพป่าพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งจะได้ประสานงานกันต่อไป 

 3. จากการที่พ้ืนที่หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปอส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าแม่งาว และป่าแม่อิงฝั่งขวา ดังนั้นในการด าเนินงานโครงการก่อสร้างต่างๆ   
ที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลปอและส่วนราชการต่างๆ ต้องยื่นเรื่อง     
ขอเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ    
พ.ศ. 2507 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เมื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้แล้ว คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จะได้น า
ข้อมูลโครงการก่อสร้างแผนงานเคหะและชุมชนออกมาตรวจสอบรายละเอียด เพ่ือเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอให้ความเห็นชอบการขอเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย        
ได้พิจารณาด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ  
ประธานสภา อบต.ปอ       เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สมัยสามัญ  
  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันนี้ ผมขอปิดประชุม 

 



๒๑ 

 

 
 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 

ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
               (นายประเวศ  ปงรังษี) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
 
 

- ตรวจถูกต้องแล้ว- 
 

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

 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายวุฒิชัย   อุสาใจ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๒ 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายเกียรติกุล  พิชัย  ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ม.๖ 
 

 
 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายค าจันทร ์ 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 


