เริ่มประชุม 09.00 น.
ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้
ประธานสภาฯ
นำยทรงกฤช วังแปง ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
วัน ศุกร์ ที่ 5 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2560 เพื่อจะได้ดำเนินกำรประชุมไปตำม
ระเบียบวำระ ที่กำหนด ครั้งนี้มีสมำชิกเข้ำร่วมประชุมทั้งหมด 19 ท่ำน ลำ 3
ท่ำน คือ 1.นำงกรรณิกำ บุญตัน สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1
2.นำยอนุภำพ ชื่นพงศ์ธรรม สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7
3. นำยประเวก ชื่นปัญญำนิมิต สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7
และขำดกำรประชุม 1 ท่ำน คือ นำยกรภัทร์ ทะนันไชย
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ
นำยทรงกฤช วังแปง

ประธานสภาฯ
นำยทรงกฤช วังแปง

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ครั บ ก่ อ นอื่ น ผมขอแจ้ ง ให้ กั บ สมำชิ ก สภำฯได้ รั บ ทรำบเกี่ ย วกั บ ที่ ท ำงคณะ
ผู้บริหำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ได้พ้นสภำพจำกคณะผู้บริหำรไปแล้ว
ตำมคำสั่งหนังสือที่อ้ำงถึงจังหวัดเชียงรำย แจ้งคำสั่งที่ 1642/2560 ลงวันที่ 24
เมษำยน 2560 เรื่องให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่ งผำ พ้นจำกตำแหน่ง
และอำศัยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 85/2557 เรื่องกำรได้มำซึ่ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ข้อ 11 ในกรณี ที่ผู้บริหำรท้องถิ่นครบ
วำระหรือว่ำงลงให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดัง นั้นจึง แจ้งให้สมำชิกสภำฯ ทรำบว่ำ ขณะนี้ปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ได้ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ
1.1 แนะนำข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำงย้ำยมำใหม่
กองช่ำง
- นำยสมพงษ์ อินต๊ะหล้ำ ตำแหน่ง นำยช่ำงโยธำชำนำญงำน
- นำยจีระศักดิ์ คักกันหำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ
กองคลัง
- นำงสำวนันธิดำ นันไชย ตำแหน่ง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติกำร
- นำงสุทธำสินี ฑีฆำยุ
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติงำน
- นำงสำวปทิตตำ ปัญญำใจ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
ครับ ต่อไปผมจะได้ขอเชิญข้ำรำชกำรและพนัก งำนย้ำยมำใหม่ได้แนะนำตัว แต่ละ
ท่ำน ขอเชิญครับ

นายช่างโยธาฯ
นำยสมพงษ์ อินต๊ะหล้ำ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ผมรู้สึกยินดีที่ได้ย้ำยมำทำงำนในพื้นที่ ต.โป่งผำ
ผมได้โอนย้ำยมำจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งงำม และได้มำปฏิบัติหน้ำที่ใน
พื้นที่ ต.โป่งผำ ได้ประมำณเดือนแล้ว ในตัวผมก็จะใช้ประสบกำรณ์ที่ได้ทำงำนมำ
ช่วยกันพัฒนำพื้นที่ ต.โป่งผำ ให้เจริญต่อไป.

-2ผู้ช่วยช่างโยธาฯ
นำยจี ระศั ก ดิ์ คั ก กั น หำ

ประธานสภาฯ
นำยทรงกฤช วังแปง

เรีย นท่ ำนประธำนสภำฯที่ เคำรพ ผมรู้สึ ก ยิ น ดี ที่ ไ ด้ ย้ ำยมำท ำงำนในพื้ น ที่
ต. โป่งผำ ผมเป็นคนอำศัยอยู่บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4 ต.โป่งผำ บรรจุและแต่งตั้ง
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2560 ผมจะทำหน้ำที่ให้ดีที่สุดครับ
ครับ รู้สึกดีใจที่ได้นำยช่ำงโยธำ และผู้ช่วยช่ำงโยธำ ทั้งสองท่ำนได้เข้ำมำร่วมงำน
ในพื้น ที่ ตำบลโป่งผำ ที่ จะเข้ ำมำช่ว ยดูแ ลโครงสร้ำงพื้ น ฐำนต่ ำงๆในพื้ น ที่ต ำบล
โป่งผำ ต่อไปขอเชิญข้ำรำชกำรกำรคลังที่ย้ำยเข้ำมำใหม่ได้แนะนำตัว ขอเชิญครับ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ
นำงสำวนันธิดำ นันไชย เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้ย้ำยมำทำงำนในพื้นที่ ต.โป่งผำ
ดิฉนั ขอสัญญำว่ำจะทำหน้ำที่ให้ดีที่สุด
นักวิชาการพัสดุฯ
นำงสุทธำสินี ฑีฆำยุ

เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้ย้ำยมำทำงำนในพื้นที่ ต.โป่งผำ
ดิฉันเป็นข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ค่ะ

เจ้าพนักงานธุรการฯ
นำงสำวปณิตำ ปัญญำใจ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้ย้ำยมำทำงำนในพื้นที่ ต.โป่งผำ
ดิฉันย้ำยมำจำก อบต.ศรีค้ำ มีควำมยินดีมำกที่ได้มำปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่ตำบล
โป่งผำ
ประธานสภาฯ
นำยทรงกฤช วังแปง
ครั บ ต่อ ไปแจ้ งผลรำยงำนกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำสำมปี ข อง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ครั้งที่ 1 เมษำยน ประจำปี พ.ศ.2560 ตำมที่ได้
มีห นั งสื อแจกให้กั บ สมำชิ ก สภำฯ ทุ ก ท่ ำน เป็ นรำยงำนกำรผลกำรติด ตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี ว่ำปีที่ผ่ำนมำทำงคณะผู้บริหำรและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโป่งผำ ได้ดำเนินกำรโครงกำรและติดตำมประเมินผลอะไรบ้ำง เพื่อแจ้ง
ให้ทรำบ
ระเบี ย บวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
นำยทรงกฤช วังแปง

ทบทวนและรับ รองรำยงำนกำรประชุ ม สภำสมั ย สำมั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ง ที่ 1
เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2560
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งผำได้ทำกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อ วันจันทร์ ที่
10 เดื อ น เมษำยน พ.ศ. 2560 สมำชิ ก สภำฯท่ ำนใดมี ข้ อแก้ไ ขรำยงำนกำร
ประชุม ขอเชิญได้

-3ประธานสภาฯ
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ประธานสภาฯ
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ท่ำ นใดจะมี ข้อ เสนอแนะ แก้ไ ข หรือ ขำดตกบกพร่ องที่ จ ะเพิ่ มเติ ม แล้ วลอง
ดูบันทึกกำรประชุมว่ำถูกต้องหรือไม่ หำกไม่ถูกต้องจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ท่ำนใดจะมีข้อเสนอแนะ แก้ไข ถ้ำ
ไม่มีสมำชิกสภำฯเสนอแนะแก้ไข ต่อไปจะขอมติที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำร
ประชุม สภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อ วันจันทร์ ที่ 10 เดือน เมษำยน
พ.ศ. 2560 ขอมติยกมือครับ

มติที่ประชุม :

กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อ วัน
จันทร์ ที่ 10 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2560 มีมติดังนี้
-รับรอง 18 เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง
-ลำ 3 เสียง คือ 1.นำงกรรณิกำร บุญตัน สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1
2.นำยประเวก ชื่นปัญญำนิมิต สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7
3.นำยอนุภำพ ชื่นพงศ์ธรรม สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7
-ขำดประชุม 1 เสียง คือ นำยกรภัทร์ ทะนันไชย สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
3.1.1 โครงกำรก่อสร้ำงศำลำที่พักและลำนเอนกประสงค์ คสล. บริเวณฌำปน
สถำน บ้ำนนำปง หมู่ที่ 8 งบประมำณ 350,000 บำท
3.1.2 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล.พร้อมฝำปิด-เปิด คสล
บ้ำนจ้องเด่น หมู่ที่ 10 งบประมำณ 350,000 บำท
3.1.3 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. พร้อมผำปิด-เปิด คสล.บ้ำนน้ำจำ
กลำง หมู่ที่ 12 งบประมำณ 350,000 บำท
3.1.4 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้ำนจ้อง หมู่ที่ 1 งบประมำณ
350,000 บำท

ประธานสภาฯ
นำยทรงกฤช วังแปง

ครับ เกี่ยวกับข้อ 3.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน 4 โครงกำร
ที่ทำงคณะผู้บริหำรได้เสนอมำเพื่อให้ทำงสภำฯได้พิจ ำรณำอนุมัติ อย่ำงไรก็ดีต่อไป
ผมจะได้ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรเป็นผู้กล่ำวชี้แจงรำยละเอียดต่อไป

-4ปลัด อบต.โป่งผา ปฏิบัติหน้าที่แทน นายก อบต.โป่งผา
นำงสำวกอบแก้ว แก้วคำ เรี ย นท่ ำ นประธำนสภำฯที่ เคำรพ เกี่ ย วกั บ ญั ต ติ ดั ง กล่ ำ ว ซึ่ ง เป็ น ของคณะ
ผู้บริหำรชุดก่อนที่ยังไม่พ้นจำกตำแหน่ง ได้เสนอไว้เพื่อให้ทำงสภำฯได้ พิจำรณำ
แต่ ต อนนี้ ค ณ ะผู้ บ ริ ห ำรได้ พ้ น สภำพไปกะทั น หั น จึ ง ท ำให้ ดิ ฉั น ในฐำนะ
ปลั ด องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ วนต ำบลโป่ ง ผำ ได้ ม ำปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทน ตำมที่ ท ำงท่ ำ น
ประธำนสภำฯได้แจ้ง ให้ที่ประชุมได้รับทรำบ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบั บที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 29 กำรแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงคำชี้ แ จงงบประมำณ
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
ดั ง นั้ น เพื่ อให้ ก ำรบริ ห ำรงำน ขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว น ต ำบลโป่ ง ผำ
มีประสิทธิภำพและพัฒนำตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2560
จึ ง ขออนุ มั ติ จ ำกสภำองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลโป่ ง ผำ เปลี่ ย นแปลงค ำชี้ แ จง
รำยละเอียดดังนี้
3.1.1 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักและลานเอนกประสงค์ คสล. บริเวณฌาปณ
สถาน บ้านนาปง หมู่ที่ 8 ตั้งงบประมาณไว้ 350,000.-บาท
ข้อความเดิม
-โครงกำรก่อสร้ำงศำลำที่พักและลำนเอนกประสงค์ คสล. บ้ำนนำปง หมู่ที่ 8
ตั้งงบประมำณไว้ 350,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงศำลำที่พักและลำน
เอนกประสงค์ คสล. บ้ำนนำปง หมู่ที่ 8 บริเวณฌำปณสถำนบ้ำนนำปง หมู่ที่ 8
1.ศำลำที่พัก กว้ำง 12.00 ม. ยำว 16.00 ม. สูง 5.00 ม.
2.ลำนเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 14.00 ม. ยำว 18.00 ม.
พื้นที่ 252.00 ตร.ม. ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน และปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมปีของ อบต.โป่งผำ พ.ศ. 2560 –2562 ยุทธศำสตร์
ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร แนว
ทำงกำรพัฒนำด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิกถนนสะพำน อำคำร
อเนกประสงค์ ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 42 หน้ำ 163
ข้อความใหม่
-โครงกำรก่อสร้ำงศำลำที่พักและลำนเอนกประสงค์ คสล. บ้ำนนำปง หมู่ที่ 8
ตั้งงบประมำณไว้ 350,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงศำลำที่พักและลำน
เอนกประสงค์ คสล.บ้ำนนำปง หมู่ที่ 8 บริเวณฌำปณสถำนบ้ำนนำปง หมู่ที่ 8
1.ศำลำที่พัก กว้ำง 12.00 ม. ยำว 16.00 ม. สูง 5.00 ม.
2.ลำนเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 14.00 ม. ยำว 30.00 ม.พื้นที่
420.00 ตร.ม. ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและ

-5กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปีของอบต.
โป่งผำ พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒ นำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
สำธ ำรณู ป โภ คและ สำธำรณู ป ก ำร แน ว ท ำงก ำรพั ฒ น ำด้ ำ น ก่ อ สร้ ำ ง
/ป รั บ ป รุ ง /ซ่ อ ม แ ซ ม /บุ ก เบิ ก ถ น น ส ะ พ ำน อ ำค ำร อ เน ก ป ร ะ ส ง ค์
ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 42 หน้ำ 163
3.1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. พร้อม ฝาปิด-เปิด คสล.
บ้านจ้องเด่น หมู่ที่ 10 ตั้งงบประมาณไว้ 350,000.-บาท
ข้อความเดิม
-โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. พร้อม ฝำปิด-เปิด คสล.บ้ำนจ้องเด่น หมู่ที่
10 ตั้งงบประมำณไว้ 350,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
คสล. พร้อมฝำ ปิด-เปิด คสล. ขนำดควำมกว้ำงเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม.
ยาว 155 ม. บริเวณ ซอย 3 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน และปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมปีของ อบต.โป่งผำ พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศำสตร์ ที่ 4 กำร
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรแนวทำงกำรพัฒนำ
ด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน สะพำน อำคำรอเนกประสงค์
ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 16 หน้ำ 176
ข้อความใหม่
-โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. พร้อม ฝำปิด-เปิด คสล.บ้ำนจ้องเด่น หมู่ที่
10 ตั้งงบประมำณไว้ 350,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำค
สล. พร้อมฝำปิด-เปิด คสล. ขนำดควำมกว้ำงเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม.
ยาว 233 ม. บริเวณ ซอย 3 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำงำน ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน และปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมปีของ อบต.โป่งผำ พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำร
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร แนวทำงกำรพัฒนำ
ด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิกถนน สะพำน อำคำรอเนกประสงค์
ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 16 หน้ำ 176

-63.1.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. พร้อม ฝาปิด-เปิด คสล.บ้านน้้าจ้า
กลาง หมู่ที่ 12 ตั้งงบประมาณไว้ 350,000.-บาท
ข้อความเดิม
-โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. พร้อม ฝำปิด-เปิด คสล.บ้ำนน้ำจำ
กลำง หมู่ที่ 12 ตั้งงบประมำณไว้ 350,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล.พร้อมฝำปิด-เปิด คสล. ขนำดควำมกว้ำง
เฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม. ยาว 155 ม. บริเวณซอย 3
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปีของ
อบต.โป่งผำ พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศำสตร์ ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรแนวทำงกำรพัฒนำ
ด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน สะพำน อำคำร
อเนกประสงค์ ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 16 หน้ำ 176
ข้อความใหม่
-โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. พร้อม ฝำปิด-เปิด คสล.บ้ำนน้ำจำ
กลำง หมู่ที่ 12 ตั้งงบประมำณไว้ 350,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. พร้อมฝำปิด-เปิด คสล. ขนำดควำมกว้ำง
เฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม. ยาว 233 ม. บริเวณซอย 3 ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุน ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำน
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปีของอบต.
โป่งผำ พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรแนวทำงกำรพัฒนำด้ำน
ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน สะพำน อำคำรอเนกประสงค์
ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 16 หน้ำ 176
3.1.4 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจ้อง หมู่ที่ 1
ตั้งงบประมาณไว้ 350,000.-บาท
ข้อความเดิม
-โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจ้อง หมู่ที่ 1 ตั้งงบ
ประมำณไว้ 350,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 134.30 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมประตูรั้ว
ขนำด 5.50×2.00 เมตร บริเวณระบบผลิตน้ำประปำ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุน ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำงำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพื้นฐำน และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปีของ อบต.
โป่งผำ พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง

-7พื้นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน
ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิกถนน สะพำน อำคำร
เอนกประสงค์ ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 1 หน้ำ 151
ข้อความใหม่
-โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจ้อง หมู่ที่ 1 ตั้งงบประมำณ
ไว้ 350,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริม ยาว
134 เมตร สูง 2.00 เมตรพร้อมประตูรั้วขนำด 5.50×2.00 เมตร
และเทลานคอรนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร จ้านวน 407
ตารางเมตร บริเวณระบบผลิตน้ำประปำ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุน ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำงำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพื้นฐำน และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปีของ อบต.
โป่งผำ พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร แนวทำงกำรพัฒนำ
ด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิกถนน สะพำน อำคำร
เอนกประสงค์ ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 1 หน้ำ 151 ทั้งหมดนี้
คือรำยละเอียดของญัตติดังกล่ำว
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง

ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง

ครับ สรุปว่ำปรับขนำดโครงสร้ำงพื้นบำนให้ได้ปริมำณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์
ของชำวบ้ำน ตำมที่ทำงช่ำงโยธำได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ดีขึ้น ได้ปริมำณเพิ่มมำกขึ้น
และที่ ส ำคั ญ คื อ งบประมำณเท่ ำ เดิ ม จึ ง เสนอสภำฯเพื่ อ พิ จ ำรณำขออนุ มั ติ
จะมีสมำชิกสภำท่ำนใดมีข้อซักถำมหรือจะอภิปรำยเกี่ยวกับญัตติ ข้อ 3.1 ญัตติ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
3.1.1 โครงกำรก่อสร้ำงศำลำที่พักและลำนเอนกประสงค์ คสล. บริเวณ
ฌำปนสถำน บ้ำนนำปง หมู่ที่ 8 งบประมำณ 350,000 บำท
3.1.2 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล.พร้อมฝำปิด-เปิด คสล.
บ้ำนจ้องเด่น หมู่ที่ 10 งบประมำณ 350,000 บำท
3.1.3 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. พร้อมผำปิด-เปิด คสล.
บ้ำนน้ำจำกลำง หมู่ที่ 12 งบประมำณ 350,000 บำท
3.14 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจ้อง หมู่ที่ 1
งบประมำณ 350,000 บำท
ครับ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนอื่นอีกหรือไม่ที่จะซักถำม เพิ่มเติม หรืออภิปรำย
เกี่ยวกับญัตติ 3.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน 4 รำยกำร
อีกหรือไม่
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นำยทรงกฤช วังแปง
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง

มติที่ประชุม :

ประธานสภาฯ
นำย ทรงกฤช วังแปง

หำกไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อซักถำมหรือจะอภิปรำยอีก ต่อไปผมจะได้ขอมติ
ครับ สมำชิกสภำฯท่ำนใดเห็นสมควรอนุมัติ ข้อ 3.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ชี้แจง
3.1.1 โครงกำรก่อสร้ำงศำลำที่พักและลำนเอนกประสงค์ คสล. บริเวณฌำปนสถำน
บ้ำนนำปง หมู่ที่ 8
3.1.2 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล.พร้อมฝำปิด-เปิด คสล.บ้ำนจ้องเด่น
หมู่ที่ 10
3.1.3 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. พร้อมผำปิด-เปิด คสล.บ้ำนน้ำจำกลำง
หมู่ที่ 12
3.1.4 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้ำนจ้อง หมู่ที่ 1 ขอมติยกมือครับ
กำรลงมติเห็นชอบ ข้อ 3.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
3.1.1 โครงกำรก่อสร้ำงศำลำที่พักและลำนเอนกประสงค์ คสล. บริเวณฌำปนสถำน
บ้ำนนำปง หมู่ที่ 8
3.1.2 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล.พร้อมฝำปิด-เปิด คสล.บ้ำนจ้องเด่น
หมู่ที่ 10
3.1.3 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. พร้อมผำปิด-เปิด คสล.บ้ำนน้ำจำกลำง
หมู่ที่ 12
3.1.4 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนจ้อง หมู่ที่ 1
- มีมติเห็นชอบอนุมัติ 18 เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง
-ลำ 3 เสียง คือ 1.นำงกรรณิกำร บุญตัน สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1
2.นำยประเวก ชื่นปัญญำนิมิต สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7
3.นำยอนุภำพ ชื่นพงศ์ธรรม สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7
-ขำดประชุม 1 เสียง คือ นำยกรภัทร์ ทะนันไชย สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1
3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
(ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่)
ครับ เกี่ยวกับข้อ 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2560 (ตั้งจ่ำยจำกรำยกำรใหม่)ที่ทำงคณะผู้บริหำรได้เสนอมำเพื่อให้ทำงสภำ
ได้พิจำรณำอนุมัติ อย่ำงไรก็ดีต่อไปผมจะได้ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรเป็นผู้กล่ำวชี้แจง
รำยละเอียดต่อไป

-9ปลัด อบต.โป่งผา ปฏิบัติหน้าที่แทน นายก อบต.โป่งผา
นำงสำวกอบแก้ว แก้วคำ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ เกี่ยวกับญัตติดังกล่ำว ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27
กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ที่ทำให้ลักษณะปริมำณ คุณภำพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ
มีประสิทธิภำพและพัฒนำตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.
2560 จึงขออนุมัติจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำโอนงบประมำณ
ตำมรำยละเอียดดังนี้
3.2.1 โอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด้าเนินงาน
- โอนลดงบประมำณ ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
งบประมาณอนุมัติ 506,900.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
321,461.-บาท โอนลดงบประมาลงครั้งนี้ 6,000.-บาท คงเหลือ
315,461.-บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน(รำยเดือน)พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่ำงโยธำ/ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร/ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ ประเภท
ค่ำตอบแทน(รำยเดือน)พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป จำนวน 2
อัตรำ ฯลฯ ตั้งตำมกรอบแผนอัตรำกำลัง 3 ปี และเป็นไปตำมหนังสือซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ทั้งนี้
ให้จ่ำยตำมคำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงำน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชนงำนบริหำรงำนทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน และปรำกฏ ในแผนพัฒนำสำมปี ของอบต.โป่งผำ พ.ศ.2560 –
2562 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี แนวทำงกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำบริหำรงำนบุคคล คุณธรรมจริยธรรม ควำมโปร่งใสใน
กำรบริหำรรำชกำร ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 1 หน้ำ 186
โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
- จัดซื้อโต๊ะเหล็กส้านักงาน ขนาด 5 ฟุต จ้านวน 1 ตัว โอนงบประมาณ
เพิ่ม ครั้งนี้ 6,000.-บาท (จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดเนื่องจำกไม่ปรำกฏ
ตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2560)ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงำน ขนำด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ใช้ในกองช่ำง อบต.
โป่งผำปรำกฏ ในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี
ของ อบต.โป่งผำ

-10พ.ศ.2560– 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี แนว
ทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำบริหำรงำนบุคคล คุณธรรม จริยธรรม
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3.2.2 โอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด้าเนินงาน
- โอนลดงบประมำณ ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงประเภทค่ำตอบแทนพนักงำน
จ้ำง งบประมาณอนุมัติ 506,900.-บาท งบประมาณเหลือก่อนโอน
315,461.-บาท โอนงบประมาณลดลงครั้งนี้ 2,500.-บาท คงเหลือ
312,961.-บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน(รำยเดือน)พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่ำงโยธำ/ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร/ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ
ประเภทค่ำตอบแทน(รำยเดือน)พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป
จำนวน 2 อัตรำ ฯลฯ ตั้งตำมกรอบแผนอัตรำกำลัง 3 ปี และเป็นไปตำม
หนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ให้จ่ำยตำมคำสั่งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อน
ระดับของพนักงำน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและ
ชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน และปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำม ปี ของ อบต. โป่งผำ พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศำสตร์
ที่ 5 กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
พัฒนำบริหำรงำนบุคคล คุณธรรมจริยธรรม ควำมโปร่งใสในกำร รำชกำร
บริหำร ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 1 หน้ำ 186
โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
-จัดซื้อเก้าอี้ส้านักงาน พนักพิงต่้า ขาเหล็ก จ้านวน 1 ตัว
โอนงบประมาณเพิ่มครั้งนี้ 2,500.-บาท(จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด
เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2560)ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน พนักพิงต่ำ ขำเหล็ก จำนวน
1 ตัว ใช้ในกองช่ำง อบต.โป่งผำ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ และ
ปรำกฏใน แผนพัฒนำสำมปี ของ อบต.โป่งผำ พ.ศ. 2560– 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน
กำรส่งเสริมพัฒนำบริหำรงำนบุคคล คุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใสใน
กำรบริกำรรำชกำร ปีงบประมำณ 2560 ลำดับ
ที่ 5 หน้ำ 187

-113.2.3 -3.2.7 โอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง งบด้าเนินงาน
-โอนลดงบประมำณเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)ประเภทเงินเดือน
พนักงำน งบประมาณอนุมัติ 1,319,760.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
747,834.32 บาท โอนลดงบประมาณลงครั้งนี้ 62,000.-บาท คงเหลือ
685,834.32 บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่
ผู้อำนวยกำรกองคลัง / เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี / เจ้ำพนักงำนธุรกำร /
นักวิชำกองคลัง / นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ / นักวิชำกำรพัสดุ ฯลฯ ตั้งตำมกรอบ
แผนอัตรำกำลัง 3 ปี และเป็นไปตำมหนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ให้จ่ำยตำมคำสั่งกำร
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงำน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง และปรำกฏในแผนพัฒนำสำม
ปี ของ อบต.โป่งผำ พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำบริหำรงำน
บุคคล คุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใสในกำรบริหำร
รำชกำร ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 1 หน้ำ 186
โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) ดังนี้
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
1.จัดซื้อชั้นวำงแฟ้ม 40 ช่อง ขนำด 92.1×31.1×176 cm. จำนวน 2 ชุดๆละ
5,000.-บำท จำนวนเงิน 10,000.-บำท
2.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำนเปิด ขนำด 91.4×45.7×183 cm. จำนวน
5 หลังๆละ 5,500.-บำท จำนวนเงิน 27,500.-บำท
3.จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำนหุ้มหนัง ขนำด 620×720×1,140 mm. จำนวน 1
ตัวๆละ 3,000.-บำท จำนวนเงิน 3,000.-บำท
4.จัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก 5 ฟุต ขนำด 1,540×780×753 mm. จำนวน 1
ตัวๆละ 7,500.-บำท จำนวนเงิน 7,500.-บำท
5.จัดซื้อตู้บำนเลื่อน ขนำดสูง 3 ฟุต กว้ำง 4 ฟุต จำนวน 4 หลังๆละ 3,500.บำท จำนวนเงิน 14,000.-บำท
โอนงบประมาณเพิ่มครั้งนี้ 62,000.-บาท (จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดเนื่องจำก
ไม่ปรำกฏตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2560)ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำจัดซื้อชั้นวำงแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 ชุด , จั ดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2
บำนเปิด จำนวน 5 หลัง ,จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำนหุ้มหนัง จำนวน 1 ตัว ,จัดซื้อโต๊ะ
ทำงำนเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว และจัดซื้อตู้บำนเลื่อน จำนวน 4 หลัง เพื่อใช้
ในกองคลัง อบต.โป่ ง ผำ ปรำกฏในแผนงำนบริห ำรงำนทั่ วไป งำนบริห ำรงำน
คลัง งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ และปรำกฏใน แผนพัฒนำสำมปี ของ อบต.โป่งผำ
พ.ศ. 2560– 2562 ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 5 กำรบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี

แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำบริหำรงำนบุคคล คุณธรรมจริยธรรม
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3.2.8 โอนลดงบประมาณ แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป
งบด้าเนินงาน
-โอนลดงบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง งบประมาณอนุมัติ 300,000.บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,300.- บาท โอนงบประมาณลดลง
ครั้งนี้ 3,000.-บาท คงเหลือ 97,300.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำร เลือกตั้งนำยก อบต.และสมำชิกสภำ อบต.
เมื่อครบวำระกำรดำรงตำแหน่งและเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งว่ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน กกต.ประจำท้องถิ่น กปน. แบบพิมพ์กำรเลือกตั้ง
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี
ของ อบต. โป่งผำ พ.ศ. 2560 - 2561 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกิจกรรมกำร
มีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 2 หน้ำ 185
โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส้านักปลัด)
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
-จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จ้านวน 1 เครื่อง โอนงบประมาณเพิ่ม
ครั้งนี้ 3,000.-บาท (จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2560)ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 1 เครื่อง ปรำกใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ และปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมปี ของ อบต.โป่งผำ พ.ศ. 2560– 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนปีงบประมำณ 2560
ลำดับที่ 5 หน้ำ 187
3.2.9 โอนลดงบประมาณ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งบด้าเนินงาน
-โอนลดงบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประจำ ตำบล
โป่งผำ งบประมาณอนุมัติ 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
200,000.- บาท โอนลดงบประมาณลงครั้งนี้ 32,000.-บาท คงเหลือ
168,000.-บาท เพื่อสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
ค่ำอุปกรณ์ ค่ำของขวัญ ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสินกีฬำประเภทต่ำงๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร งำนกีฬำ
และนันทนำกำร และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี ของ อบต.
โป่งผำ พ.ศ. 2560–2561 ยุทธศำสตร์ที่ 2กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตทรัพยำกร
มนุษย์ แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำร
ปีงบประมำณ2560 ลำดับที่ 2 หน้ำ 133

-13โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
- โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำ คสล. ซอย 2 บ้ำนสันทรำยปู่ยี่
หมู่ที่ 4 งบประมาณอนุมัติ 109,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
109,000.-บาท โอนเพิ่มงบประมาณครั้งนี้ 32,000.-บาท คงเหลือ
141,000.-บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ำ คสล. ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด 0.60 ม. จำนวน 106 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กขนำด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 8 บ่อ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำนและปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี ของ อบต.โป่งผำ พ.ศ. 2560 –
2562 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก
ถนน สะพำน อำคำรเอนกประสงค์ ปีงบประมำณ 2560 ลำดับ
ที่ 26 หน้ำ 178
3.2.10 โอนลดงบประมาณ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งบด้าเนินงาน
-โอนลดงบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประจำตำบล
โป่งผำ งบประมาณอนุมัติ 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
168,000.-บาท โอนลดงบประมาณลงครั้งนี้ 49,000.-บาท คงเหลือ
119,000.-บาท เพื่อสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ ค่ำของขวัญ ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำประเภทต่ำงๆ ฯลฯฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏ
ในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร งำนกีฬำและ
นัน ทนำกำร และปรำกฏในแผนพั ฒ นำสำมปี ของ อบต.โป่ ง ผำ พ.ศ.2560
– 2561 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตทรัพยำกรมนุษย์ แนวทำงกำร
พัฒนำด้ำนส่งเสริมพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำรปีงบประมำณ2560 ลำดับ
ที่ 2 หน้ำ 133
โอนลดงบประมาณ แผนงานสร้างความเข้มแช็งชองชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชองชุมชน
- ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพและจัดงำนดอกไม้บำนวันหวำน
สตรอเบอรี่ ของดีตำบลโป่งผำ ประจำปี 2560 งบประมาณอนุมัติ
120,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 120,000.-บาท โอนลด
งบประมาณครั้งนี้ 120,000.-บาท คงเหลือ 0 บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัด
สถำนที่ ค่ำของขวัญของรำงวัลค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงทำควำมสะอำด ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

-14งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน และปรำกฏในแผนพัฒนำ
สำม ปี ของ อบต.โป่งผำ พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและขจัดควำมยำกจน แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจ และกำร
ลงทุนระดับครัวเรือนในพื้นที่ ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 1 หน้ำ 116
โอนเพิ่ ม งบประมาณ แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก่ อ สร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐาน (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- โครงกำรซ่อมแซมฝำยฮ่องจ๊ำด หมู่ที่ 12 โอนงบประมาณเพิ่มครั้งนี้
169,000.-บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรซ่อมแซมฝำยฮ่องจ๊ำด หมู่ที่ 12
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งำนก่อสร้ำง โครงสร้ำงพื้นฐำนและปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี ของ อบต.
โป่งผำ พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมภำยใต้กำรมีส่วนร่วมชุมชน
ของ ปีงบประมำณ 2560 ลำดับที่ 3 หน้ำ 195
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วั ง แปง ครั บ จะมี ส มำชิ ก สภำท่ ำ นใดมี ข้ อ ซั ก ถำมหรื อ จะอภิ ป รำยเกี่ ย วกั บ ญั ต ติ
ข้อ 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
(ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่) ตำมจำนวน 10 โครงกำรดังนี้
1.จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงำน ขนำด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ใช้ในกองช่ำง อบต.
โป่งผำ จำนวนเงิน 6,000.-บำท
2.จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน พนักพิงต่ำ ขำเหล็ก จำนวน 1 ตัว ใช้ในกองช่ำง อบต.
โป่งผำ จำนวนเงิน 2,500.-บำท
3.จัดซื้อชั้นวำงแฟ้ม 40 ช่อง ขนำด 92.1×31.1×176 cm. จำนวน 2 ชุดๆ
ละ 5,000.-บำท จำนวนเงิน 10,000.-บำท
4.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำนเปิด ขนำด 91.4×45.7×183 cm. จำนวน
5 หลังๆละ 5,500.-บำท จำนวนเงิน 27,500.-บำท
5.จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำนหุ้มหนัง ขนำด 620×720×1,140 mm. จำนวน 1
ตัวๆละ 3,000.-บำท จำนวนเงิน 3,000.-บำท
6.จัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก 5 ฟุต ขนำด 1,540×780×753 mm. จำนวน 1
ตัวๆละ 7,500.-บำท จำนวนเงิน 7,500.-บำท
7.จัดซื้อตู้บำนเลื่อน ขนำดสูง 3 ฟุต กว้ำง 4 ฟุต จำนวน 4 หลังๆละ 3,500.บำท จำนวนเงิน 14,000.-บำท
8.จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 3,000.-บำท
9.โครงกำรซ่อมแซมฝำยฮ่องจ๊ำด หมู่ที่ 12 จำนวนเงิน 109,000 บำท
10.โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำ คสล. ซอย 2 บ้ำนสันทรำยปู่ยี่
หมู่ที่ 4 งบประมำณอนุมัติ109,000.-บำท ขอเชิญสมำชิกสภำฯ

ทุกท่ำนซักถำมได้
-15ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง

ครับ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดที่จะซักถำม เพิ่มเติม หรืออภิปรำย เกี่ยวกับ
ญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
(ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่) จำนวน 10 รำยกำร อีกหรือไม่
หำกไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อซักถำมหรือจะอภิปรำยอีก ต่อไปผมจะได้
ขอมติ

ประธานสภาฯ :
นำย ทรงกฤช วังแปง ครับ สมำชิก สภำฯท่ ำนใดเห็ น สมควรอนุมั ติ ข้อ 3.2 ญั ตติ ขออนุ มัติ โอ น
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ง บประมำณ พ.ศ.2560 (ตั้ ง จ่ำยรำยกำรใหม่ )
ตำมจำนวน 10โครงกำรดังนี้
1.จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงำน ขนำด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ใช้ในกองช่ำง อบต.
โป่งผำ จำนวนเงิน 6,000.-บำท
2.จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน พนักพิงต่ำ ขำเหล็ก จำนวน 1 ตัว ใช้ในกองช่ำง อบต.
โป่งผำ จำนวนเงิน 2,500.-บำท
3.จัดซื้อชั้นวำงแฟ้ม 40 ช่อง ขนำด 92.1×31.1×176 cm. จำนวน 2 ชุดๆ
ละ 5,000.-บำท จำนวนเงิน 10,000.-บำท
4.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำนเปิด ขนำด 91.4×45.7×183 cm. จำนวน
5 หลังๆละ 5,500.-บำท จำนวนเงิน 27,500.-บำท
5.จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำนหุ้มหนัง ขนำด 620×720×1,140 mm. จำนวน 1
ตัวๆละ 3,000.-บำท จำนวนเงิน 3,000.-บำท
6.จัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก 5 ฟุต ขนำด 1,540×780×753 mm. จำนวน 1
ตัวๆละ 7,500.-บำท จำนวนเงิน 7,500.-บำท
7.จัดซื้อตู้บำนเลื่อน ขนำดสูง 3 ฟุต กว้ำง 4 ฟุต จำนวน 4 หลังๆละ 3,500.บำท จำนวนเงิน 14,000.-บำท
8.จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 3,000.-บำท
9.โครงกำรซ่อมแซมฝำยฮ่องจ๊ำด หมู่ที่ 12 จำนวนเงิน 109,000 บำท
10.โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำ คสล. ซอย 2 บ้ำนสันทรำยปู่ยี่
หมู่ที่ 4 งบประมำณอนุมัติ109,000.-บำท ขอมติยกมือครับ
มติที่ประชุม :
กำรลงมติเห็นชอบ ข้อ 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 (ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่) ตำมจำนวน 10 โครงกำรดังนี้
1.จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงำน ขนำด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ใช้ในกองช่ำง
อบต.โป่งผำ จำนวนเงิน 6,000.-บำท
2.จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน พนักพิงต่ำ ขำเหล็ก จำนวน 1 ตัว ใช้ในกองช่ำง อบต.
โป่งผำ จำนวนเงิน 2,500.-บำท

-163.จัดซื้อชั้นวำงแฟ้ม 40 ช่อง ขนำด 92.1×31.1×176 cm. จำนวน 2 ชุดๆ
ละ 5,000.-บำท จำนวนเงิน 10,000.-บำท
4.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำนเปิด ขนำด 91.4×45.7×183 cm. จำนวน
5 หลังๆละ 5,500.-บำท จำนวนเงิน 27,500.-บำท
5.จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำนหุ้มหนัง ขนำด 620×720×1,140 mm. จำนวน 1
ตัวๆละ 3,000.-บำท จำนวนเงิน 3,000.-บำท
6.จัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก 5 ฟุต ขนำด 1,540×780×753 mm. จำนวน 1
ตัวๆละ 7,500.-บำท จำนวนเงิน 7,500.-บำท
7.จัดซื้อตู้บำนเลื่อน ขนำดสูง 3 ฟุต กว้ำง 4 ฟุต จำนวน 4 หลังๆละ 3,500.บำท จำนวนเงิน 14,000.-บำท
8.จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 3,000.-บำท
9.โครงกำรซ่อมแซมฝำยฮ่องจ๊ำด หมู่ที่ 12 จำนวนเงิน 109,000 บำท
10.โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำ คสล. ซอย 2 บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่
ที่ 4 งบประมำณอนุมัติ 109,000.-บำท
-มีมติเห็นชอบอนุมัติ 18 เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง
-ลำ 3 เสียง คือ 1.นำงกรรณิกำร บุญตัน สมำชิกสภำหมู่ที่ 1
2.นำยประเวก ชื่นปัญญำนิมิต สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7
3.นำยอนุภำพ ชื่นพงศ์ธรรม สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7
-ขำดประชุม 1 เสียง คือ นำยกรภัทร์ ทะนันไชย สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1
3.3 ขอควำมเห็นชอบขอใช้พื้นที่ป่ำไม้ถำวรในเขตพื้นที่ตำบลโป่งผำ(อ่ำงเก็บน้ำ
สำธำรณะหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4) เพื่อใช้ในโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำผิวดิน
หมู่บ้ำน บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง ครับ ต่อไปเข้ำสู่ ข้อ 3.3 ขอควำมเห็นชอบขอใช้พื้นที่ป่ำไม้ถำวรในเขตพื้นที่
ตำบลโป่งผำ(อ่ำงเก็บน้ำสำธำรณะหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4) เพื่อใช้ในโครงกำรก่อสร้ำง
ระบบประปำผิวดินหมู่บ้ำน บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4 อย่ำงไรก็ดี ผมขอเชิญทำง
คณะผู้บริหำรได้กล่ำวชี้แจงรำยละเอียดต่อไป

-17ปลัด อบต.โป่งผา ปฏิบัติหน้าที่แทน นายก อบต.โป่งผา
นำงสำวกอบแก้ว แก้วคำ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ เป็นเรื่องที่ดีสำหรับบ้ำนสันทรำยปู่ยี่
หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งผำ ที่จะได้รับงบประมำรสนับสนุนในเรื่องของกำรสร้ำง
ประปำผิวดิน ของกรมทรัพยำกรน้ำ ดิฉันขอให้แนวคิดว่ำเพื่อประโยชน์ของ
ชำวบ้ำนและถ้ำเป็นไปตำมระเบียบก็เป็นสิ่งที่ดี เพรำะที่ดินดังกล่ำวอยู่ในเขต
ป่ำไม้ถำวรและอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลโป่งผำ ที่ดูแลอยู่ ดังนั้นคิดว่ำทำงป่ำไม้คง
จะให้ อบต.โป่งผำ เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ดังกล่ำว รำยละเอียดเพิ่มเติมอย่ำงไรก็ดี
จะขอให้ทำงหัวหน้ำสำนักปลัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลกำกับเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นผู้กล่ำว
ชี้แจงเพิ่มเติม
หัวหน้าส้านักปลัดฯ
นำยเอกริ น ทร์ เจริ ญ รำช เรี ย นท่ ำ นประธำนสภำฯที่ เ คำรพ สื บ เนื่ อ งจำกทำง อบต.โป่ ง ผำ
ได้รับหนังสือจำกผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งผำ เรื่องขออนุญำตใช้พื้นที่อ่ำง
เก็บน้ำสำธำรณะหมู่บ้ำน บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ สรุปก็คือผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 4 ได้รับ
กำรประสำนงำนจำกกรมทรัพยำกรน้ำ ว่ำจะมีงบประมำณสนับสนุนกำรสร้ำง
ประปำผิ ว ดิ น ให้ ในกำรส ำรวจของเจ้ ำ หน้ ำที่ ก รมทรั พ ยำกรน้ ำ ว่ ำ พื้ น ที่ ที่
จะก่อสร้ำงดังกล่ำวเป็นพื้นที่เขตของป่ำไม้และอยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.
โป่งผำ จึงต้องมีกำรขออนุญ ำตใช้ พื้นที่จำกป่ำไม้ และขั้นตอนต้องผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกสภำ อบต.โป่งผำ ด้วย จึงเป็นที่มำของเรื่องดังกล่ำวด้วย
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วั ง แปง ครั บ ส ำหรั บ กำรขอควำมเห็ น ชอบจำกสภำฯ เพื่ อ ขอใช้ พื้ น ที่ อ่ ำงเก็ บ น้ ำ
สำธำรณะหมู่บ้ำน บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งผำ อันนี้ก็ไม่สำมำรถรู้
ได้ว่ำที่ในเขตป่ำไม้ถำวรและเป็นที่สำธำรณะประโยชน์ของ หมู่ที่ 4 ด้วยมัน
คำบเกี่ยวกันเหมือนกรณีที่บ้ำนสันทรำยนำปง หมู่ที่ 8 ขอใช้พื้นที่ของลำห้วย
มะเขือแจ้ จำกป่ำไม้ และยัง ไม่ทรำบผลว่ำจะออกมำรูปแบบใด เพรำะฉะนั้น
ทำงสภำฯ ก็ไม่สำมำรถจะอนุมัติเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ได้ เพรำะไม่ทรำบว่ำพื้นที่
ดังกล่ำวอยู่ในเขตป่ ำไม้ถ ำวรหรือไม่ หรือ ใครเป็ น เจ้ำ ของที่แ ท้ จริง แต่วั น นี้
อำจจะเป็นกำรพู ดคุยกันก่อนเพรำะว่ำทำงหมู่บ้ำน บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4
ตำบลโป่งผำ ได้ทำหนังสือมำยังผู้บริหำร เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกสภำฯ
เลขานุการสภาฯ
นำยสหพันธ์ ธนกำญจนนันท์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ เดิมปกติพื้นที่อ่ำงเก็บน้ำสำธำรณะ
หมู่บ้ำน บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งผำ เป็นที่สำธำรณะหมู่บ้ำนมำโดย
ตลอดและชำวบ้ ำ นได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ม ำนำนแล้ ว สื บ เนื่ อ งจำกได้ รั บ กำร
ประสำนงำนจำกทำงเจ้ำหน้ำที่กรมทรัพยำกรน้ำ ว่ำจะมีงบประมำณสนับสนุน
กำรสร้ำงประปำบนผิวดิน ให้กับทำงหมู่บ้ำน และได้ออกมำสำรวจพื้นที่ ที่จะ
ด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ งเพื่ อ ท ำโครงกำรเสนอทำงกรมทรั พ ยำกรน้ ำต่ อ ไป แต่
ระเบียบของกรมทรัพยำกรน้ำมีว่ำจะสร้ำงตรงพื้นที่ที่มีเอกสำรสิทธิ์ที่ถูกต้อง

หรือถ้ำเป็นที่สำธำรณะหมู่บ้ำนต้องมีหนังสือรับรองกำรให้ใช้ประโยชน์จำก
-18เจ้ ำ ของพื้ น ที่ ก่ อ น และที่ ดั ง กล่ ำ วเป็ น พื้ น ที่ ป่ ำ ไม้ ถ ำวร ทำงผู้ น ำและ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน จึง ทำหนัง สือเพื่อขออนุญ ำตใช้พื้นที่ ดังกล่ำวกับ ทำง
ทรัพ ยำกรป่ ำไม้ ที่ 2 เชี ยงรำย และได้ ตอบรับ มำจำกทรัพ ยำกรป่ ำไม้ ที่ 2
เชียงรำย ว่ำพื้นที่ดังกล่ำวอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โป่ งผำ จึงต้ องมี ห นัง สื อเห็น ชอบจำกสภำฯ อนุ ญ ำตให้ ใช้ พื้ น ที่ดั ง กล่ำวเพื่ อ
ประกอบกับเอกสำรอื่นๆ เพื่อยื่นขออนุญำตใช้พื้นที่ต่อไป
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง

ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
นำยมนัส ชัยมณี

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
นำยสมผัด จันทำพูน

ครับ อำจจะเป็นกำรคำบเกี่ยวอย่ำงที่ท่ำนปลัด อบต.โป่ง ผำ ได้กล่ำวไว้
กำรที่สภำฯจะอนุมัติงบประมำณลงไปสู่พื้นที่นั้น ต้องเป็นไปตำมระเบียบและ
ที่ จ ะสร้ ำงต้ อ งมี เอกสำรสิ ท ธิ์อ ย่ ำงถู ก ต้ อ งหรื อ ต้ อ งได้ รั บ ควำมยิ น ยอมจำก
เจ้ำของที่เป็น ลำยลักษณ์ อัก ษร หำกเกิ ดสภำฯอนุมั ติไ ปแล้ วและดำเนิ นกำร
สร้ำง ทำงสภำฯจะจะมีควำมผิดไปด้วยกรณีอนุมัติสร้ำงในที่ ไม่มีเอกสำรสิทธิ์
หรือไม่ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของที่เป็นลำยลักษณ์อักษร ดังนั้นที่ทำงผู้นำ
และคณะกรรมกำร บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งผำ ทำหนังสือเข้ำมำ
เพื่อให้สภำฯ อนุมัติให้ควำมเห็นชอบกำรใช้พื้นที่อ่ำงเก็บน้ำสำธำรณะหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 4 เพื่ อสร้ำงประปำบนผิ วดิน เพื่ อประกอบกำรยื่น ขออนุญ ำตใช้พื้ น ที่
ดังกล่ำวต่อทำงป่ำไม้ต่อไป
ครับ สมำชิกสภำท่ำนใดเห็นสมควรเห็นชอบให้ใช้พื้นที่อ่ำงเก็บน้ำสำธำรณะ
หมู่บ้ำน บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่ง ผำ ซึ่ง อยู่ในเขตป่ำไม้ถำวรและ
อยู่ในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ผมจะได้ขอมติต่อไป
เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ผมขออภิปรำยเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกสักนิด
สืบเนื่องว่ำกำรขอใช้พื้นที่ของเขตป่ำไม้ถำวร ดอยนำงนอน ซึ่งขณะนี้ทำงผู้นำ
และคณะกรรมกำรบ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งผำ จะขอใช้พื้นที่อ่ำง
เก็ บน้ ำสำธำรณะหมู่ บ้ ำน สร้ำงประปำบนผิว ดิน ส่ว นตัว ผมแล้ วก็ เห็ น ชอบ
อยู่ เพรำะเป็ น กำรช่ ว ยเหลื อ ชำวบ้ ำ นในกำรขำดแคลนน้ ำในช่ ว งฤดู แ ล้ ง
แต่ ก่ อ นที่ จะมี ก ำรยกมื อ เห็ น ชอบอยำกจะขอสอบถำมไปยั ง คณะผู้ บ ริ ห ำร
ว่ำหำกสภำฯมีมติเห็นชอบไปแล้วนั้น ทำงสภำฯจะมีควำมผิดและให้มีกำรชดใช้
คืนเงินหรือไม่ ซึ่งสภำฯอนุมัติให้ไปสร้ำงพื้นที่ของหลวง จึงอยำกสอบถำมเพื่อ
ควำมชัดเจน
เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ สำหรับกำรขอควำมเห็นชอบจำกสภำฯ
เพื่อขอใช้พื้นที่อ่ำงเก็บน้ำสำธำรณะหมู่บ้ำน บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4 ตำบล
โป่งผำ นั้นก็เหมือนกับกรณีของบ้ำนนำปง หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งผำ ที่ขออนุญำต
ใช้พื้นที่ลำห้วยมะเขือแจ้ เขตป่ำไม้ถำวร และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำฯ

อบต.โป่งผำ ไปแล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนของกำรขออนุญำตใช้พื้นที่จำกทรัพยำกร
-19ป่ำไม้ ที่ 2 เชียงรำย ผมขอชี้แจงให้สภำฯทรำบว่ำงบประมำณที่จะก่อสร้ำง
ประปำบนผิวดินนั้นเป็นงบประมำณของกรมทรัพยำกรน้ำ ไม่ใช่งบประมำณ
จำกองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลโป่ ง ผำ เพี ยงขั้น ตอนกำรขออนุ ญ ำตใช้ พื้ น ที่
ดังกล่ำวจำกป่ำไม้ คือต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำฯก่อนเท่ำนั้น เพื่อนำไป
ประกอบกำรยื่นขออนุญ ำตในขั้นตอนต่อไป และผมขอยืนยันว่ำกำรที่สภำฯ
มีมติเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ดังกล่ำวไม่ มีควำมผิดแน่นอน เพรำะเป็นกำรขอควำม
เห็น ชอบกำรขอใช้ พื้ นที่ จำกองค์ กำรบริหำรส่วนตำบลโป่ง ผำ แล้ วจึง ยื่น ขอ
อนุญำตจำกป่ำไม้อีกที
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ
นำยสมยศ ศรีวิชัย
เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ในส่วนที่ทำงปลัด อบต.โป่งผำ ได้กล่ำว
ชี้แจงไปเกี่ยวกับงบประมำณนั้น แท้ที่จริงแล้วไม่เกี่ยวกับงบประมำณของทำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ แต่อย่ำงใดแต่เป็นงบประมำณจำกทำงกรม
ทรัพ ยำกรน้ำ เพี ยงแต่ พื้น ที่ดัง กล่ ำวที่ จะดำเนิ นกำรก่ อสร้ำงอยู่ในเขตป่ำไม้
ถำวร และอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ต้องขอ
ควำมเห็นชอบจำกสภำฯ เพื่อขอใช้พื้นที่แล้วนำไปประกอบกำรยื่นขออนุญ ำต
จำกป่ำไม้อีกที ตำมขั้นตอนต่อไป
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง
ครับ ก็เป็นเรื่องที่ดี ที่วันนั้นทำงเจ้ำหน้ำที่กรมทรัพยำกรน้ำ ได้ออกมำ
สำรวจแหล่งน้ำเพื่อผลิตประปำบนผิวดิน ที่บ้ำนจ้อง หมู่ที่ 10 ตำบลโป่ง ผำ
ผมจึ ง ได้ แ นะน ำมำยั ง บ้ ำ นสั น ทรำยปู่ ยี่ หมู่ ที่ 4 และบ้ ำ นสั น ทรำยนำปง
หมู่ที่ 8 ว่ำทำงหมู่บ้ำนดัง กล่ำวยัง มีปัญ หำกำรขำดแคลนน้ ำอยู่ และในส่วน
งบประมำณที่จะสร้ำงนั้นที่ทำงสมำชิก หมู่ที่ 11 เป็นห่วงว่ำหำกทำงสภำฯมีมติ
เห็นชอบไปแล้ว หำกดำเนินกำรก่อสร้ำงไปแล้วเกิดถูกตรวจสอบว่ำผิดระเบียบ
และให้ช ดใช้เงิน คืน ไปนั้น ขอชี้แจงว่ำงบประมำณดั ง กล่ำวเป็น งบประมำณ
จำกกรมทรัพยำกรน้ำ ไม่ใช่งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ
และในกำรสร้ำงต้องสร้ำงในที่มีเอกสำรสิทธิ์ถูกต้องหรือต้องได้รับควำมยิน ยอม
จำกเจ้ำของที่เป็น ลำยลักษณ์อักษร จึงมีญั ตติกำรขอควำมเห็น ชอบจำกสภำ
เพื่อขอใช้พื้นที่และเป็นขั้นตอนของกำรขออนุญำตใช้พื้นที่จำกป่ำไม้ เหมือนกับ
ที่ผ่ำนมำที่สภำฯได้มีมติเห็นชอบกำรขอใช้พื้นที่ลำห้วยมะเขือแจ้ บ้ำนสันทรำย
นำปง หมู่ที่ 8 ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ขั้นตอนกำรขออนุญำตจำกป่ำไม้
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง
ครับ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใด จะอภิปรำยเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เกี่ยวกับกำร
ขออนุมัติขอใช้พื้นที่ป่ำไม้ถำวรในเขตพื้นที่ตำบลโป่งผำ (อ่ำงเก็บน้ำสำธำรณะ
หมู่ บ้ ำน หมู่ที่ 4 ) เพื่ อใช้ในโครงกำรก่อ สร้ำงประปำบนผิ วดิน ของหมู่ บ้ำ น
บ้ำนสั น ทรำยปู่ ยี่ หมู่ ที่ 4 เพื่ อน ำไปประกอบกั บ กำรยื่ น ขออนุ ญ ำตใช้ พื้ น ที่
ดังกล่ำวจำกป่ำไม้

.
-20ปลัด อบต.โป่งผา ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทน นายก อบต.โป่งผา
นำงสำวกอบแก้ว แก้วคำ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ อยำกจะสอบถำมไปยัง สมำชิกสภำฯ
หมู่ที่ 4 เจ้ำของพื้นที่ ที่เสนอโครงกำรมำ ว่ำพื้นที่ดังกล่ำวเป็นพื้นที่
ทับซ้อนหรือไม่
เลขานุการสภาฯ
นำยสหพันธ์ ธนกำญจนนันท์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ เท่ำที่ทรำบมำพื้นที่ดังกล่ำวเป็นพื้นที่
สำธำรณะประโยชน์ของหมู่บ้ำน สันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4 มำนำนแล้วและ
ได้ใช้ประโยชน์จำกพื้นที่ดังกล่ำวมำโดยตลอด และจำกผลกำรสำรวจของ
เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ ทรำบว่ำเป็นเขตป่ำไม้ถำวร เพรำะเท่ำที่ผ่ำนมำเคยนำ
งบประมำณจำกทำงจังหวัดและงบประมำณประชำรัฐมำทำกำรขุดลอก
พื้นที่ดังกล่ำว ก็ไม่เคยมีปัญหำอะไร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
นำยสมผัด จันทำพูน
เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ กำรยกมือครั้งนี้ไม่ใช่เป็นกำรยกมือ
เพื่ออนุมัติงบประมำณ เพียงแค่เป็นกำรยกมือขอควำมเห็นชอบจำก
สภำฯ เพื่อใช้ประกอบกำรขออนุญำตจำกป่ำไม้ เพื่อขอใช้พื้นที่อ่ำง
เก็บน้ำสำธำรณะหมู่บ้ำนเพื่อใช้ก่อสร้ำงประปำบนผิวดินเท่ำนั้น
จึงขอทำควำมเข้ำใจให้กับทำงสมำชิกสภำฯ เพื่อรับทรำบ
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง
ครับ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดที่จะสอบถำมหรืออภิปรำยเพิ่มเติมอีก
หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง
ครับ หำกไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะสอบถำมหรืออภิปรำยอีก
ต่อไปผมก็จะได้ขอมติยกมือเห็นชอบต่อไป
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง
ครับ สมำชิกสภำฯท่ำนใดเห็นสมควรเห็นชอบอนุมัติกำรขอใช้
พื้นที่ป่ำไม้ถำวรในเขตพื้นที่ตำบลโป่งผำ (อ่ำงเก็บน้ำสำธำรณะหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 4) เพื่อใช้ในโครงกำรก่อสร้ำงประปำบนผิวดินของหมู่บ้ำน
บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4 ขอมติยกมือครับ
มติที่ประชุม :

กำรลงมติเห็นชอบอนุมัติกำรขอใช้พื้นที่ป่ำไม้ถำวรในเขตพื้นที่
ตำบลโป่งผำ (อ่ำงเก็บน้ำสำธำรณะหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4) เพื่อใช้ในโครงกำร
ก่อสร้ำงประปำบนผิวดินของหมู่บ้ำน บ้ำนสันทรำยปู่ยี่ หมู่ที่ 4 มีมติดังนี้
-มีมติเห็นชอบอนุมัติ 18 เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง
-ลำ 3 เสียง คือ 1.นำงกรรณิกำร บุญตัน สมำชิกสภำหมู่ที่ 1
2.นำยประเวก ชื่นปัญญำนิมิต สมำชิกสภำฯ
หมู่ที่ 7

3.นำยอนุภำพ ชื่นพงศ์ธรรม สมำชิกสภำฯ
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เวลำ 12.00 น.
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง

หมู่ที่ 7
-ขำดประชุม 1 เสียง คือ นำยกรภัทร์ ทะนันไชย สมำชิกสภำฯ หมู่ที่
–พักรับประทำนอำหำร
ครับ ขณะนี้เป็นเวลำ 12.00 น. ผมขอพักกำรประชุม เพื่อรับประทำน
อำหำร เวลำ 13.00 น. เริ่มประชุมต่อไป ขอพักกำรประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง

ครับ ต่อไปเข้ำสู่เรื่องอื่นๆ เรื่องแรกเกี่ยวกับโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณขุนน้ำนำงนอน ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมเพื่อจะมำชี้แจง
รำยละเอียดให้ทำงสภำฯได้รับทรำบ อย่ำงไรก็ดีต่อไปผมก็ขอเรียนเชิญ ท่ำน
ได้กล่ำวชี้แจงรำยละเอียด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้และพันธุ์สัตว์ป่าฯ
นำงสำวฤทัยวรรณ ปฏิเสน เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ สืบเนื่องจำกเมื่อวันที่ 28 เมษำยน
2560 ที่ผ่ำนมำทำงวนอุทยำนถ้ำหลวง-นำงนอน ร่วมกับทำงองค์กำรบริหำร
ส่ว นต ำบลโป่ ง ผำ และทำงผู้น ำชุ ม ชนได้ ป ระชุ ม ระดมควำมคิ ด เห็ น ร่ว มกั น
เกี่ ย วกั บ ทำงวนอุ ท ยำนขุ น น้ ำนำงนอนปั จ จุบั น ได้ เสื่ อ มโทรมลง จึ ง มี ค วำม
คิดเห็นกันว่ำควรจะดำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ขุนน้ำนำงนอน และแนวทำง
กำรปฏิบัตินั้น ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแล และให้ทำงองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโป่งผำ เข้ำมำดูแลในส่วนนี้ด้วย ขั้นตอนแรกนั้นต้องมีกำรปรับปรุง
ภูมิทัศน์สถำนที่ให้สะอำดเรียบร้อยและควรปรับปรุงในกำรจัดระเบียบร้ำนค้ำ
ในบริเวณขุนน้ำนำงนอนด้วย ซึ่งในส่วนงบประมำณของวนอุทยำนถ้ำหลวงนำงนอน ได้รับงบประมำณจำกกรมอุทยำนฯ มำประมำณแสนกว่ำบำท คงไม่
เพียงพอต่อกำรดำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ขุนน้ำนำงนอน ซึ่งทำงวนอุทยำนจะ
ได้ขอรับงบประมำณสนับสนุนจำกทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ อีกส่วน
หนึ่ง และครั้งต่อไปจะมีกำรเสวนำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวอีกครั้งหนึ่ง และจะได้
ขอเชิญทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ และสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนเข้ำร่วม
เสวนำเพื่อระดมควำมคิดแนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวขุนน้ำนำงนอน ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลโป่งผำ ต่อไป
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง
ครับ ผมก็ขอฝำกไปยังเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ ว่ำท่ำนได้ทำโครงกำรเสนอมำ
ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำหรือยัง

-22เจ้าหน้าที่ป่าไม้และพันธุ์สัตว์ป่าฯ
นำงสำวฤทัยวรรณ ปฏิเสน เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ในส่วนของโครงกำรนั้นตอนนี้ได้ทำ
หนังสือเสนอเพื่อขอรับงบประมำณสนับสนุนมำยังองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โป่งผำแล้ว ในส่วนตัวโครงกำรจะได้นำเสนอต่อไป
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง

ครับ เป็นกำรนำเสนอเพื่อให้ทำงสภำฯได้รับทรำบและขอควำมร่วมมือ
เพื่ อพั ฒนำแหล่ง ท่องเที่ยวของตำบลโป่ง ผำ ให้ดีขึ้นและเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ขึ้นชื่อของตำบลโป่งผำ ซึ่งงบประมำรของป่ำไม้นั้น ไม่เพียงพอ จึงอยำกจะ
ขอรับงบประมำณสนั บสนุนจำกทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ และ
ขณะนี้ได้ทำหนังสือเพื่อขอรับงบประมำณสนับสนุนมำยังองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งผำแล้ว และวันนี้ทำงเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ก็ได้เข้ำมำชี้แจงรำยละเอียดและ
แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวขุนน้ำนำงนอนให้กับทำงสภำฯได้รับทรำบ
และเข้ำใจ ขั้นตอนกำรพิ จำรณำก็ขึ้นอยู่กั บทำงปลัด อบต.โป่ง ผำ ซึ่ง ปฏิบั ติ
หน้ำที่แทนนำยก อบต.โป่งผำ ว่ำเห็นสมควรหรือไม่อย่ำงไร อย่ำงไรก็ดีผมขอ
เชิ ญ ทำงท่ ำน ปลั ด อบต.โป่ ง ผำ ได้ ก ล่ ำ วเพิ่ ม เติ ม หรื อ เสนอแนะแนวทำง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

ปลัด อบต.โป่งผา ปฏิบัติหน้าที่แทน นายก อบต.โป่งผา
นำงสำวกอบแก้ว แก้วคำ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ กรณีของอุทยำนขุนน้ำนำงนอนมีบรรจุ
อยู่ในภำรกิจถ่ำยโอนและกระจำยอำนำจกับทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งทำงท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในกำรเข้ำไปดูแลตรงนี้ ทำงองคืกำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่ งผำ ช่ว ยได้ต รงแผนกำรท่อ งเที่ย วประสำนกำรดำเนิ น งำนของวน
อุทยำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคิดว่ำควรต้องมีกำรปรับแผนให้ชัดเจน
อีกนิดหนึ่ง ซึ่งทำงหัวหน้ำสำนักปลัดบอกว่ำได้ตั้งงบประมำณไว้กว้ำงๆ อำจจะ
ต้องมีกำรตั้งคณะกรรมกำรดูแลเรื่องกำรท่องเที่ยว ซึ่งตรงนี้ทำง อบต.โป่งผำ
ยังไม่มีกำรดำเนินกำรในส่วนนี้ พื้นที่ของตำบลโป่งผำ คล้ำยๆกับพื้นที่เทศบำล
แม่ยำว และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลำยแห่ง ซึ่งพื้นที่ตำบลโป่งผำก็มีแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วอยู่ ห ลำยแห่ ง เหมื อ นกั น แล้ ว ค่ อ ยเสนอเข้ ำ สู่ ก ระบวนกำรตั้ ง
งบประมำณเสนองบประมำณใหม่ เพรำะตอนนี้ข้อบัญญัติเรำทำเสร็จเรียบร้อย
แล้ ว ยั ง ไงก็ ดี ฝ ำกไปยั ง เจ้ ำหน้ ำ ที่ ป่ ำไม้ หำกมี อ ะไรก็ ให้ ป ระสำนงำนมำยั ง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโปงผำ เพื่อจะได้นำเรียนทำงสภำฯต่อไป
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง
ครับ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมอีกหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้
อีกหรือไม่
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ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง

เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ อยำกจะสอบถำมไปยังเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้
เกี่ยวกับกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ขุนน้ำนำงนอน ว่ำกำรพัฒนำในครั้งนี้จะส่ง ผล
กระทบกับผู้ที่ ได้รับ ผลประโยชน์แ ถวนั้นหรือไม่ ในกรณี ที่จะมี กำรปรับปรุง
ร้ำนค้ำในบริเวณขุนน้ำนำงนอน
ครับ เป็นเรื่องที่ดีที่ทำงสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 11 ได้สอบถำมมำเกี่ยวกับ
มำตรกำรปรั บ ปรุ ง ร้ ำ นค้ ำในบริ เวณขุ น น้ ำนำงนอน ว่ ำ ทำงวนอุ ท ยำนฯมี
มำตรกำรอย่ำงไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

เจ้าหน้าที่ป่าไม้และพันธุ์สัตว์ป่าฯ
นำงสำวฤทั ยวรรณ ปฏิ เสน เรีย นท่ ำนประธำนสภำฯที่ เคำรพ กำรเสวนำที่ผ่ ำนมำก็ ได้พู ด คุยกั น
เกี่ยวกับร้ำนค้ำในเขตขุนน้ำนำงนอน ซึ่งร้ำนค้ำในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 18 ร้ำน
จะมีกำรเรียกผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำมำพูดคุยกันว่ำร้ำนไหนที่ไม่ ขำยแล้วเรำจะ
ขอรื้อ ถอนออก ในส่ วนของร้ำนค้ำที่ ขำยอยู่ จะต้ องปรับ ปรุง ภู มิทั ศ น์ร้ำนให้
สะอำดเรียบร้อย และจะมีเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขมำตรวจสอบคุณภำพอำหำรให้
ปลอดภั ย และจะได้ รั บ กำรรับ รองคุ ณ ภำพอำหำรและควำมปลอดภั ย จำก
สำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย และปกติทำงเข้ำอุทยำนขุนน้ำนำงนอนจะมีเปิดให้
เข้ำแค่ทำงเดียว แต่ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ที่ผ่ำนมำได้เปิดให้เข้ำออกได้อีกทำง
หนึ่งตรงข้ำงๆร้ำนอำหำรของ สจ.อนุภำส ปฏิเสน และเปิดให้ขำยอำหำรช่วง
เทศกำลสงกรำนต์เท่ำนั้น ในส่วนของแม่ค้ำที่ขำยของแบบตะกร้ำเรำไม่ให้เข้ำ
มำขำยแล้ว
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง
ครับ แนวทำงคือจะมีกำรเรียกผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรในบริเวณขุนน้ำ
นำงนอนมำพูดคุยขอควำมร่วมมือว่ำหำกร้ำนค้ำไหนไม่ขำยแล้วจะมีกำรรื้อถอน
และให้ ร้ ำ นค้ ำ ที่ ข ำยอยู่ ไ ด้ ท ำกำรปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ภ ำยในร้ ำ นให้ ส ะอำด
เรียบร้อย จึงอยำกจะฝำกเรื่องเกี่ยวกับร้ำนค้ำและห้ องน้ ำของ อบต.โป่ งผำ
ที่ได้ไปสร้ำงให้ว่ำควรจะมีคนเข้ำมำดูแลทำควำมสะอำดด้วย เพื่ออำนวยควำม
สะดวกให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ ำ มำเที่ ย วขุ น น้ ำนำงนอนให้ ไ ด้ รั บ ควำม
สะดวกสบำยและที่สำคัญให้มีห้องน้ำที่สะอำดบริกำรอีกด้วย
เจ้าหน้าที่ป่าไม้และพันธุ์สัตว์ป่าฯ
นำงสำวฤทัยวรรณ ปฏิเสน เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพ ซึ่งในตอนนี้ทำงวนอุทยำนฯ ได้ทำเรื่อง
เสนอไปยังกรมอุ ทยำนฯ เพื่อ จะขอให้ท ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่ง ผำ
เข้ำมำควบคุมดูแลขุนน้ำนำงนอนต่อไป ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินกำรออกสำรวจ
แนวเขตว่ำส่วนที่จะมอบให้ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ดูแลตรงไหน
บ้ำง

-24ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง

ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง
ประธานสภาฯ :
นำยทรงกฤช วังแปง
ประธานสภาฯ :
นาย ทรงกฤช วังแปง

ครับ เป็นเรื่องที่ดีที่ทำงวนอุทยำนถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน จะมอบพื้นที่
ขุนน้ำนำงนอนให้กับทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ได้เข้ำไปดูแล จะเป็น
กำรง่ำยขึ้นเกี่ยวกับงบประมำณที่ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งผำ ที่จะ
สนับสนุนในกำรพัฒนำต่อไป
ครับ ทำงเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ มีอะไรจะกล่ำวเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หำกไม่มี
อะไรแล้วที่จะเพิ่มเติม ผมในนำมสภำฯ ก็ขอขอบคุณทำงท่ ำนเป็นอย่ำงยิ่งที่ให้
เกียรติเข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ
ครับ สมำชิกสภำฯท่ำนใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะหรือปรึกษำหำรืออีกหรือไม่
อย่ำงไร ขอเชิญได้ครับ
หำกไม่มีสมำชิกสภำฯและคณะผู้บริหำรท่ำนใด ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมแล้ว
ผมก็ขอขอบคุณผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมสภำฯในครั้งนี้
ขอปิดกำรประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.00 น.
ลงชื่อ................................................เลขำนุกำรสภำฯ
(นำยสหพันธ์ ธนกำญจนนันท์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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(นำยเสถียร พงษ์กำสอ)
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