รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
สมัยสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1/25๖๔
วัน อังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ 25๖๔
ณ ห*องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
ผู*มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1๓
1๔
1๕
ผู*ลา ผู*ขาด-

ชื่อ - สกุล
นายพิเชษฐ กอเกิด
นายสมศักดิ์ เทพวงศ"
นายณรงค" พงษ"ด&วง
นายเมือง อินป+ญญา
นายเพชร ฮังคำ
นางสาวนันท"นลิน หอมดอก
นายบุญชุม วงศ"สุวรรณ
นายเด็ด หอมดอก
นายป+7ง หอมดอก
นายสีไท จิตอารี
นายชุติพนธ" วันต<ะ
นายสกล เกียรติมีแสง
นายสุจินต" ท&าวคาม
นายจารึก ท&าวคาม
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ

ตำแหนง
ประธานสภาฯ อบต.ปอน
รองประธานสภาฯ
สมาชิก อบต. หมู 1
สมาชิก อบต.หมู 1
สมาชิก อบต. หมู 2
สมาชิก อบต. หมู 2
สมาชิก อบต. หมู 3
สมาชิก อบต. หมู 4
สมาชิก อบต.หมู 4
สมาชิก อบต. หมู 5
สมาชิก อบต. หมู 6
สมาชิก อบต. หมู 7
สมาชิก อบต. หมู 8
สมาชิก อบต. หมู 8
เลขานุการสภา อบต.ปอน

ลายมือชื่อ
พิเชษฐ กอเกิด
สมศักดิ์ เทพวงศ"
ณรงค" พงษ"ด&วง
เมือง อินป+ญญา
เพชร ฮังคำ
นันท"นลิน หอมดอก
บุญชุม วงศ"สุวรรณ
เด็ด หอมดอก
ป+7ง หอมดอก
สีไท จิตอารี
ชุติพนธ" วันต<ะ
สกล เกียรติมีแสง
สุจินต" ท&าวคาม
จารึก ท&าวคาม
สุปาณี ศรีใหญ

หมายเหตุ

-2ผู*เข*ารวมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายอธิศพัฒน" เรศมณเทียร
2 นายสุกิจ เทพจันตา
3 นายสุพงศ" ขะจาย
4 นางสาวพิมพกานต" ปรังการ
5 นางสาวระเบียบ ไชยวิชู
6 นายวรจักษ" กิตติวงศ"
7 นายกฤษฎาภัณฑ" นันต<ะปKน
8 ส.อ.เอกพจน" ทะกอง
9 นางศุภาพร หนองแก&ว
10 นายสิปปภาส พุทธิกุล
11 นางชนัญธิดา ดวงมณีรัตน"
12 นายถนัด บานเย็น
๑๓ นายแสวง ท&าวคาม
๑๔ นายสม หอมดอก

ตำแหนง
นายก อบต.ปอน
นายชางโยธา
รองนายก อบต.ปอน
หัวหน&าสำนักงานปลัด
ผอ.กองคลัง
รองปลัด อบต.ปอน
ผอ.กองการศึกษา
นักวิเคราะห" ฯ
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
กำนันตำบลปอน
ผู&ใหญบ&านเฉลิมราช
ผู&ใหญบ&านหนองคำ

ลายมือชื่อ
อธิศพัฒน" เรศมณเทียร
สุกิจ เทพจันตา
สุพงศ" ขะจาย
พิมพกานต" ปรังการ
ระเบียบ ไชยวิชู
วรจักษ" กิตติวงศ"
กฤษฎาภัณฑ" นันต<ะปKน
เอกพจน" ทะกอง
ศุภาพร หนองแก&ว
สิปปภาส พุทธิกุล
ชนัญธิดา ดวงมณีรัตน"
ถนัด บานเย็น
แสวง ท&าวคาม
สม หอมดอก

หมายเหตุ

นางสาวสุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภา ฯ – เรียนทานประธานสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน ข&าพเจ&าได&
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน หมูที่ 1-8 ตามหนังสือขอเชิญประชุม และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด&วยข&อบังคับการประชุมสภาท&องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก&ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๔) ข&อ ๒๕ เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล&ว ให&เลขานุการสภาท&องถิ่นตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท&องถิ่นผู&
มาประชุมที่ได&ลงรายชื่อไว&วาครบองค"ประชุมหรือไม เมื่อมีผู&มาประชุมครบองค"ประชุม ให&เลขานุการสภาท&องถิ่น
ให&สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท&องถิ่นเข&าห&องประชุม ...” บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ปอน ทุกหมู มาครบองค"ประชุม
เรียบร&อยแล&ว ขอเรียนเชิญ ทานประธานสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน ได&เปKดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
1 ครั้งที่ 1 /25๖๔ เปXนลำดับตอไป
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ&งให&ทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - ขอแจ&งให&สมาชิกทุกทานทราบ ๒ เรื่อง คือ
๑.๑ ขอบคุณสมาชิก สภา อบต.ปอน ทานนายกองค"การบริหารสวนตำบลปอน กำนัน ผู&ใหญบ&าน ทุกทานที่เข&า
รวมการประชุมในวันนี้
1.๒ ตามที่ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลปอน ครบวาระลง จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาใหม
โดยกำหนดให&มีการคัดเลือกในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ" ๒๕๖๔ นี้ ณ ห&องประชุมองค"การบริหารสวนตำบลปอน หากสมาชิก
ทานใดได&รับเชิญเข&ารวมประชุมขอให&รวมประชุมตามกำหนดด&วย

-3ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญ เลขานุการสภาฯ
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภา - ตามที่ได&สงสำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1
/25๖๓ วันศุกร" ที่ 1๓ พฤศจิกายน 25๖๓ ให&กับสมาชิกสภาทุกทานพร&อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล&วนั้น มี
สมาชิกทานใดที่จะเพิ่มเติมหรือแก&ไขเรื่องใดก็ขอเรียนเชิญ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ถ&าไมมีผู&ใดแก&ไขรายงานการประชุม ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานตอไป
ที่ประชุม - มีมติเปXนเอกฉันท" รับรองรายงานการประชุม ด&วยคะแนน รับรองรายงาน 1๓ เสียง , ไมรับรอง 0 เสียง ,
ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่องสืบเนื่อง
- (ไมมี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปZ พ.ศ. 25๖๔
4.2 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
๔.๓ การพิจารณาเห็นชอบให&องค"การบริหารสวนตำบลปอนเข&ารวมโครงการอนุรักษ"พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ&า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4.๔ การพิจารณาเห็นชอบให&วัดดอนชัย (ปอน) ขอใช&พื้นที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตป[า
สงวนแหงชาติ จำนวน ๑๕ ไร เพื่อกอสร&างศาสนสถาน พระธาตุมอนนาสัก
๔.๕ การพิจารณาเห็นชอบให&หนวยจัดการต&นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ ขอใช&พื้นที่ของสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐภายในเขตป[าสงวนแหงชาติ เพื่อเปXนสำนักงานหนวยจัดการต&นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔
๔.๖ การพิจารณาเห็นชอบให&องค"การบริหารสวนตำบลปอน ขอใช&พื้นที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ภายในเขตป[าสงวนแหงชาติ เพื่อเปXนที่ตั้งโครงการบริการสาธารณะที่ดำเนินการไปแล&ว จำนวน ๗
โครงการ (ตามเอกสารแนบเรียน)
4.๗ การพิจารณาเห็นชอบให&องค"การบริหารสวนตำบลปอน รับโอนที่ดิน น.ส. ๓ ก. จำนวน ๑ ไร ๑ งาน ๖๘
ตารางวา ของนายสมบูรณ" สะท&าน โดยไมมีคาใช&จาย
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ข&อ 4.๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด&วยข&อบังคับการประชุมสภาท&องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ (แก&ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข&อที่ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปZ
ระยะเวลา และวันเริ่มต&นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปZ ของแตละสมัยในปZนั้น วันเริ่มต&นสมัยประชุมของปZ
ถัดไป และระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจำปZสมัยแรกของปZถัดไป ให&ประธานสภาท&องถิ่นนำปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจำปZสมัยแรกของแตละปZ ...” ผมจึงขอให&ที่ประชุมได&กำหนดสมัยประชุม ประจำปZ พ.ศ.25๖๔
นายสีไท จิตอารี ส.อบต. ม.๕ – ผมเสนอให&กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปZ ๒๕๖๔ เปXนชวงเวลาที่เคยกำหนดไว&ในปZ
๒๕๖๓ เพราะสอดคล&องกับแผนการดำเนินงานประจำปZ คือ ๔ สมัย ดังนี้

-๔สมัยที่ 1 ระหวาง วันที่ 1-15 กุมภาพันธ" พ.ศ. 25๖๔
สมัยที่ 2 ระหวาง วันที่ 15-30 พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๔
สมัยที่ 3 ระหวาง วันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ. 25๖๔
สมัยที่ 4 ระหวาง วันที่ 1-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๔
และสมัยแรกของปZถัดไป ระหวาง วันที่ 1- 15 กุมภาพันธ" พ.ศ. 256๕
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - มีทานใดจะเสนอเปXนอยางอื่นหรือไม
ถ&าไมมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปZ ๒๕๖๓ ตามที่นายสีไท เสนอมา
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ ตอ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง ให&กำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปZ พ.ศ.
25๖๔ เปXน 4 สมัยดังนี้
สมัยที่ 1 ระหวาง วันที่ 1-15 กุมภาพันธ" พ.ศ. 25๖๔
สมัยที่ 2 ระหวาง วันที่ 1๖-30 พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๔
สมัยที่ 3 ระหวาง วันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ. 25๖๔
สมัยที่ 4 ระหวาง วันที่ 1-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๔
และสมัยแรกของปZถัดไป ระหวาง วันที่ 1- 15 กุมภาพันธ" พ.ศ. 256๕
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ข&อ 4.๒ ตามระเบียบข&อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 “ข&อที่ ๓๓
รายงานการประชุมสภาท&องถิ่นทุกคราว ต&องให&คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได&ตรวจสอบ แล&วให&ทำ
สำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได&ตรวจสอบแล&วขึ้นอยางน&อยสองฉบับ
เพื่อให&สมาชิกสภาท&องถิ่นได&มีโอกาสตรวจดูได&กอนเวลาประชุมไมน&อยกวาหนึ่งวัน เพื่อให&สภาท&องถิ่นรับรอง
รายงานการประชุมนั้น ..."
ในปZที่ผานมา มีนายป+7ง หอมดอก และ นายจารึก ท&าวคามเปXนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมและในปZ ๒๕๖๔ จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมหรือไม
นายณรงค พงษด*วง ส.อบต. ม.๑ – เรียนทานประธานสภา อบต.ปอน ผมมีความเห็นวาทั้งสองทานสามารถทำงานได&
เปXนอยางดี และวาระการดำรงตำแหนงของสมาชิกในป+จจุบันไมสามารถคาดวาจะสิ้นสุดในเดือนใด จึงจะมีการ
เลือกตั้งใหม จึงเห็นควรให&ทั้งสองทานเปXนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตอไป
นายบุญชุม วงศสุวรรณ ส.อบต. ม.๓ – ผมเห็นด&วยกับที่คุณณรงค เสนอครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ผมขอมติที่ประชุม ในประเด็นที่วาให&คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุด
เดิม 2 ทาน เปXนคณะกรรมการตอไป ขอมติครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ ตอ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง ให&นายป+7ง หอมดอก และนายจารึก ท&าวคาม
ทำหน&าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ปอน ประจำปZ ๒๕๖๔
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ข&อ 4.๓ การพิจารณาเห็นชอบให&องค"การบริหารสวนตำบลปอนเข&ารวมโครงการ
อนุรักษ"พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญ
นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

-๕นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – โครงการอนุรักษ"พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปXนโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ&า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชดำริพระราชปณิธานในการอนุรักษ"ทรัพยากรของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ให&ความสำคัญของการ
อนุรักษ"พันธุกรรมพืช ดังที่ปรากฏให&เห็นอยูเสมอ เชน ทรงอนุรักษ"ต&นยางนา การทดลองทำนาโดยใช&พันธุข&าว
ตาง ๆ ที่สวนจิตรลดา เปXนต&น กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงมีพระราชดำริกับนายแก&วขวัญ วัชโรทัย
เลขาธิการพระราชวัง ให&ดำเนินการอนุรักษ"พืชพันธุ"ของประเทศ และจัดตั้งธนาคารพืชพันธุ"ขึ้น ในปZ ๒๕๓๖ เปXน
ต&นมา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองท&องถิ่น มีนโยบายให&องค"กรปกครองสวนท&องถิ่น เข&า
รวมโครงการอนุรักษ"พันธุ"พืชตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเปXนกิจกรรมที่สอดคล&องกับภารกิจที่ อปท.ควรดำเนินการ
รวมทั้งนโยบายผู&วาราชการจังหวัดนาน ได&สั่งการและติดตามเปXนประจำทุกเดือนให& อปท. เข&ารวมโครงการให&ได&
ทุกแหง โดยเปdาหมายในการดำเนินการ คือ (๑) เพื่อพัฒนาบุคลากร (๒) เพื่ออนุรักษ"และพัฒนาทรัพยากรกร
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรให&เกิดประโยชน"แกมหาชนชาวไทย เนื่องจากในพื้นที่ตำบลปอน มีพืชพันธุ"หลาย
ชนิดที่ควรอนุรักษ" ศึกษาประโยชน"อยางแท&จริง และสงเสริมให&ขยายพันธุ"เพื่อให&คงอยูตลอดไป ดังนั้นองค"การ
บริหารสวนตำบลปอน จึงใครขอให&สภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน ได&พิจารณาเห็นชอบให&เข&ารวมโครงการ
ดังกลาว
นายสกล เกียรติมีแสง ส.อบต.ม.๗ - ผมเห็นวา โครงการดังกลาวเปXนโครงการที่ดี และเหมาะสมอยางยิ่งที่จะ
ดำเนินการในพื้นที่ตำบลปอน จากการออกสำรวจแนวเขตและติดตามการบุกรุกพื้นที่ป[าในเขตตำบลที่ผาน
มา ได&พบพันธุ"พืชหลายอยางที่หายาก และยังไมสามารถระบุชื่อได& หากเราทำโครงการนี้ มีการออกสำรวจ
และเรียนรู&สรรพคุณจะทำให&ได&ประโยชน"อยางยิ่ง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง อนุมัติให&เข&ารวมโครงการ
อนุรักษ"พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามเสนอ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ข&อ 4.๔ การพิจารณาเห็นชอบให&วัดดอนชัย (ปอน) ขอใช&พื้นที่ของสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐภายในเขตป[าสงวนแหงชาติ จำนวน ๑๕ ไร เพื่อกอสร&างศาสนสถาน พระธาตุมอนนาสัก
เรียนเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – ตามที่สภาองค"การบริหารสวนตำบลปอนได&พิจารณาเห็นชอบให&วัด
ดอนชัย (ปอน) ขอใช&พื้นที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตป[าสงวนแหงชาติ จำนวน ๒๐ ไร เพื่อ
กอสร&างศาสนสถาน พระธาตุมอนนาสัก ไปแล&วในปZที่ผานมา จากการตรวจสอบของหนวยงานที่เกี่ยวข&อง
พบวา บางสวนของพื้นที่ที่ขออนุญาตใช&เปXนพื้นที่ป[าชุมชน ซึ่งในการพิจารณาอนุญาตให&ใช&ป[าชุมชนในกิจกรรม
อื่น ๆ เปXนอำนาจขอคณะกรรมการป[าชุมชนประจำจังหวัด แตเนื่องจากป+จจุบันไมมีคณะกรรมการป[าชุมชน
จังหวัดนาน เพื่อประโยชน"สูงสุดของชุมชนและเพื่อให&โครงการสามารถดำเนินการได& จึงเห็นควรขอใช&พื้นที่
เฉพาะที่เปXนป[าสงวนแหงชาติ จำนวน ๑๕ ไรเทานั้น จึงขอให&สภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน ได&พิจารณา
เห็นชอบในการขอใช&พื้นที่ดังกลาว หากเห็นชอบแล&ววัดดอนชัย (ปอน) จะได&ดำเนินการตอไปครับ

-๖นายสีไท จิตอารี ส.อบต. ม.๕ – ตามที่ทานนายกฯ ได&นำเรียนไปเบื้องต&นนั้น วัดดอนชัย (ปอน) ได&ประสานกับหนวย
พัฒนาป[าไม&อำเภอทุงช&าง จับพิกัดที่ตั้งโครงการดังกลาวเพื่อประกอบการขออนุญาตรียบร&อยแล&วครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง ให&วัดดอนชัย (ปอน) ขอใช&พื้นที่
ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตป[าสงวนแหงชาติ จำนวน ๑๕ ไร เพื่อกอสร&างศาสนสถาน พระ
ธาตุมอนนาสัก ตามเสนอ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ข&อ 4.๕ การพิจารณาเห็นชอบให&หนวยจัดการต&นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ ขอใช&
พื้นที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตป[าสงวนแหงชาติ เพื่อเปXนสำนักงานหนวยจัดการต&นน้ำน้ำ
กอน สาขาที่ ๔ เรียนเชิญทานนายก ฯ ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – ด&วยหนวยจัดการต&นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ มีหนังสือถึงองค"การบริหาร
สวนตำบลปอน ขอให&นำเรื่องการขอใช&พื้นที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตป[าสงวนแหงชาติป[า
ดอยภูคาและป[าผาแดง ท&องที่บ&านใหม หมูที่ ๕ เนื้อที่ ๒๐ ไร ซึ่งได&ดำเนินการสำรวจพื้นที่เรียบร&อยแล&ว เพื่อเปXน
สำนักงานหนวยจัดการต&นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ แจงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน พิจารณาเห็นชอบ
ตามหนังสือ หนวยจัดการต&นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ ที่ ทส. ๐๙๒๓.๘๒๓/๒๕๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่
นำเรียนสมาชิกทุกทาน ประกอบการพิจารณาเห็นชอบครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ขอทราบข&อมูลหนวยจัดการต&นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ มีการดำเนินการอยางไรบ&าง
ในชุมชน ครับ
นายสีไท จิตอารี ส.อบต.ม.๕ – หนวยจัดการตนน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ ไดประสานงานกับผูใหญบาน ในการเขามาตั้ง
หนวยเพื่อเป.นศูนยเพาะพันธุกลาไม โดยเบื้องตนจะใหมีการจางงานคนในชุมชนเขาไปปฏิบัติงาน แตป4จจุบันยัง
ไมมีการดำเนินงานตามขอตกลงดังกลาว แตไดรับการสนับสนุนงบประมาณบางสวนในการทำแนวกันไฟ และ
มีการดำเนินการสร&างฝายในลำน้ำห&วยเลาหลายจุด
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - จากการให&ข&อมูลของสมาชิกสภา ฯ เห็นวา ผมขอมติที่ประชุมรับรองวาเห็นชอบ
การขอใช&พื้นที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตป[าสงวนแหงชาติป[าดอยภูคาและป[าผาแดง
ท&องที่บ&านใหม หมูที่ ๕ เนื้อที่ ๒๐ ไร ของหนวยจัดการตนน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง การขอใช&พื้นที่ของสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐภายในเขตป[าสงวนแหงชาติป[าดอยภูคาและป[าผาแดง ตามเสนอ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ข&อ 4.๖ การพิจารณาเห็นชอบให&องค"การบริหารสวนตำบลปอน ขอใช&พื้นที่ของ
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตป[าสงวนแหงชาติ เพื่อเปXนที่ตั้งโครงการบริการสาธารณะที่
ดำเนินการไปแล&ว จำนวน ๗ โครงการ เรียนเชิญทานนายก ฯ ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบตาม
ข&อเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม เรื่อง การเข&าทำประโยชน"ในพื้นที่ป[าไม&และขอผอน
ผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวา ยังมีสวนราชการใดเข&าทำประโยชน"

-๗ในพื้นที่ป[าไม&กอนได&รับอนุญาต รวม ๕ มาตรการ เห็นควรผอนผัน โดยให&สวนราชการยื่นคำขออนุญาตเข&า
ทำประโยชน" ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
องค"การบริหารสวนตำบลปอนแจ&งขอใช&พื้นที่ป[าไม& ในพื้นที่ที่ อบต.ปอน ได&ดำเนินโครงการบริการ
สาธารณะไปแล&ว จำนวน ๗ โครงการ ครอบคลุม ๕ หมูบ&านของตำบลปอน ได&แก
๑. โครงการกอสร&างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๙.๐๐x๙.๐๐ เมตร ที่ตั้ง บ&านน้ำเลียง หมู ๑
๒. โครงการกอสร&างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕.๐๐x๕.๐๐ เมตร ที่ตั้ง บ&านน้ำเลียง หมู ๑
๓. โครงการกอสร&างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ตั้ง บ&านไรไทรงาม หมู ๒
๔. โครงการกอสร&างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๓.๕๐x๑๒.๐๐ เมตร ที่ตั้งบ&านหนองคำ หมู ๔
๕. โครงการกอสร&างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕.๐๐x๕.๐๐ เมตร ที่ตั้ง บ&านหนองคำ หมู ๔
๖. โครงการกอสร&างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๙.๐๐x๙.๐๐ เมตร ที่ตั้ง บ&านใหม หมู ๕
๗. โครงการกอสร&างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ตั้ง บ&านเฉลิมราช หมู ๘
เพื่อให&เปXนไปตามระเบียบที่กำหนด จึงใครขอเรียนสภาองค"การบริหารสวนตำบลปอน ได&พิจารณา
เห็นชอบให&องค"การบริหารสวนตำบลปอน ขอใช&พื้นที่ดังกลาว เพื่อจัดบริการสาธารณะดังกลาวขางตน ครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - มีทานใด จะสอบถาม หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม หากไมมี ผมขอมติที่
ประชุม ในการเห็นชอบให&องค"การบริหารสวนตำบลปอน ขอใช&พื้นที่ป[าสงวนแหงชาติจัดบริการสาธารณะ ครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง ให&องค"การบริหารสวนตำบล
ปอน ขอใช&พื้นที่ป[าสงวนแหงชาติจัดบริการสาธารณะ จำนวน ๗ โครงการ ตามเสนอ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ข&อ ๔.๗ การพิจารณาเห็นชอบให&องค"การบริหารสวนตำบลปอน รับโอนที่ดิน น.ส.
๓ ก. จำนวน ๑ ไร ๑ งาน ๖๘ ตารางวา ของนายสมบูรณ" สะท&าน โดยไมมีคาใช&จาย เชิญทานนายก ฯ ครับ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – ด&วยพื้นที่ด&านหลังองค"การบริหารสวนตำบลปอน ที่เราใช&จัดกิจกรรม
ตาง ๆ เปXนประจำนั้น เปXนที่ดินของนายสมบูรณ" สะท&าน จำนวน ๑ ไร ๑ งาน ๖๘ ตารางวา โดยมีเอกสารสิทธิ์
เปXน น.ส. ๓ ก. ซึ่งได&มอบให& อบต.ปอน ใช&ประโยชน" และในป+จจุบัน อบต.ปอน ประสงค"ที่จะดำเนินการให&
ถูกต&องตามกฎหมาย ให&ที่ดินดังกลาวเปXนของ อบต.ปอน อยางถูกต&อง เพื่อประโยชน"ในการดำเนินการบริการ
สาธารณะแกประชาชนตำบลปอน และดำเนินการตาม “โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน"เพื่อเปXนสถานที่
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ"และสถานที่ทองเที่ยวเชิงนันทนาการ ฯ” ตอไป จึงใครขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภา
องค"การบริหารสวนตำบลปอน ให&องค"การบริหารสวนตำบลปอน รับโอนที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๗๔ ตำบล
ปอน อำเภอทุงช&าง จังหวัดนาน เนื้อที่ ๑ ไร ๑ งาน ๖๘ ตารางวา ของนายสมบุญ สะท&าน หากพิจารณา
เห็นชอบแล&ว องค"การบริหารสวนตำบลปอนจะได&ดำเนินการตามกฎหมายตอไป
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - สมาชิกสภา ฯ ทานใด จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ถ&าไมมี ผมขอมติเห็นชอบใน
การให&องค"การบริหารสวนตำบลปอนรับโอนที่ดินผืนดังกลาว ครับ
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติ 1๓ เสียง ไมอนุมัติ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง เห็นชอบองค"การบริหารสวนตำบล
ปอน รับโอนที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๗๔ ตำบลปอน อำเภอทุงช&าง จังหวัดนาน เนื้อที่ ๑ ไร ๑ งาน ๖๘
ตารางวา ของนายสมบุญ สะท&าน

-๘ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปZ ๒๕๖๔
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - 5.1 โครงการจัดทำแนวกันไฟ ปZ ๒๕๖๔ เชิญ หัวหน&าสำนักงานปลัดปลัดครับ
นางสาวพิมพกานต ปรังกานต หน.สป – ตามข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปZ ๒๕๖๔ ได&ตั้งงบประมาณใน
การดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ ในเขตพื้นที่ป[าของแตละหมูบ&าน และชวงนี้เข&าสูฤดูแล&งแล&ว องค"การบริหาร
สวนตำบลปอนจะดำเนินการตามโครงการดังกลาว จึงขอให&สมาชิกสภาทุกทานได&ประสานหมูบ&านให&
เตรียมพร&อมดำเนินการเหมือนทุกปZ จึงขอเรียนให&ทุกทานได&ทราบ
ที่ประชุม - รับทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - 5.๒ การจัดทำแผนพัฒนา ๕ ปZ เชิญนักวิเคราะห"นโยบายและแผน
สิบเอก เอกพจน ทะกอง – ด&วยถึงชวงที่ อบต.ปอน จะออกทบทวน เพิ่มเติม และปรับปรุง แผนพัฒนา ๕ ปZ แต
เนื่องจากยังอยูในชวงการระบาดของโรคโควิด 19 ผู&วาราชการจังหวัดนานได&ประกาศยกเว&นการประชาคม
ตามระเบียบ ฯ การจัดทำแผน ฯ อยางไรก็ตาม อบต.ปอน ต&องดำเนินการจัดทำแผน ๕ ปZ ตามกำหนด จึง
ใครขอให&สมาชิกสภาทุกทานได&ประสานกับหมูบ&านให&ดำเนินการจัดทำแผนชุมชน ตามรูปแบบที่สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอทุงช&างได&ประสาน และให&ประชาคม พร&อมแจ&ง อบต.ปอน เพื่อนำเข&าบรรจุในแผน ๕ ปZ
ตอไป
ที่ประชุม - รับทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - 5.๓ เรื่องอื่น ๆ เชิญคุณเพชร ฮังคำ ส.อบต. หมู 2 ครับ
นายเพชร ฮังคำ ส.อบต. ม. ๒ – ด&วยบ&านไรไทรงาม หมู ๒ ไฟฟdาสาธารณะบริเวณหน&าห&องประชุมชำรุด ๑ จุด
รายละเอียดจะแจ&งให& อบต.ปอน ทราบแล&ว เปXนหนังสือตอไป
ที่ประชุม - รับทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - เชิญคุณเมือง อินป+ญญา ส.อบต. หมู ๑ ครับ
นายเมือง อินป+ญญา ส.อบต. ม. ๑ – ด&วยชวงนี้ มีการระบาดของโรคมือเท&าเปiอย ในหมูบ&าน ของให&แจ&งศูนย"เด็กเข&มงวด
ในการตรวจสุภาพเด็กกอนเข&าเรียนด&วย
ที่ประชุม - รับทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา – เชิญคุณชุติพนธ" วันต<ะ ส.อบต. หมู ๖ ครับ
นายชุติพนธ" วันต<ะ ส.อบต. ม. ๖ – ขอความอนุเคราะห"ให&กองชาง ติดตามแนวคันดินของกลอเกเบี้ยนบ&านปอน หมูที่ ๖
เพื่อปdองกันป+ญหาในชวงฤดูฝนด&วย
ที่ประชุม - รับทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา – ที่ประชุมมีเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม
ที่ประชุม - ไมมี

-๙นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - ถ&าไมมีก็ขอขอบคุณสมาชิกและผู&เข&ารวมประชุมทุกทาน ปKดการประชุม
ปKดประชุมเวลา 1๓.30 น.
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