๑

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ

ผูเขาประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท
2 นายคําปน
แสงงาม
3 นายคํา
วงศผา
4 นายคําจันทร ธิวงศ
5 นายวุฒิชัย
อุสาใจ
6 นายวิชัย
แสงงาม
7 นายสิทธิพงษ แซฟุง
8 นายอภิรักษ แซฟุง
9 นางมริวรรณ ถาวงศ
10 นายเกียรติกุล พิชัย
11 นางหมาย
แสงงาม
12 นายสมชาย วงศนภาไพศาล
13 นายพงษศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
14 นายชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
15 นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต
16 นายมนตรี
ยอดมณีบรรพต
17 นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ
18 นายสมชาย แซยาง
19 นายกิตติ
ครรลองหรรษา
20 นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
21 นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
22 นายชาญชัย
ยางวรกูล
23 นายชาย
แซซง
24 นายสุพจน
เลาพงศสวัสดิ์
25 นายปราโมทย ขวัญชัยประทาน
26 นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวนั
27 นายพจนปรีชา แซยาง
28 นายธิติพงศ
กวินดารกา
29 นายสิริเชษฐ
รัตนแสงมณี
30 นายสมชาติ
คงแกว
31 นายเลาจัว
แซวา

ตําแหนง
ประธานสภา ฯ
รองประธานสภา ฯ
ส.อบต หมูที่ 1
ส.อบต หมูที่ 1
ส.อบต หมูที่ 2
ส.อบต หมูที่ 2
ส.อบต หมูที่ 4
ส.อบต หมูที่ 4
ส.อบต หมูที่ 5
ส.อบต หมูที่ 6
ส.อบต หมูที่ 6
ส.อบต หมูที่ 7
ส.อบต หมูที่ 8
ส.อบต หมูที่ 9
ส.อบต หมูที่ 11
ส.อบต หมูที่ 12
ส.อบต หมูที่ 12
ส.อบต หมูที่ 13
ส.อบต หมูที่ 13
ส.อบต หมูที่ 14
ส.อบต หมูที่ 14
ส.อบต หมูที่ 15
ส.อบต หมูที่ 15
ส.อบต หมูที่ 16
ส.อบต หมูที่ 16
ส.อบต หมูที่ 17
ส.อบต หมูที่ 18
ส.อบต หมูที่ 18
ส.อบต.หมูที่ ๑๙
ส.อบต.หมูที่ ๒๐
ส.อบต หมูที่ 20

ลงชื่อเขาประชุม
นรเศรษฐ กมลาสนกมุท
คําปน
แสงงาม
คํา
วงศผา
คําจันทร ธิวงศ
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
สิทธิพงษ แซฟุง
อภิรักษ แซฟุง
มริวรรณ ถาวงศ
เกียรติกุล พิชัย
หมาย
แสงงาม
สมชาย วงศนภาไพศาล
พงษศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
ชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
ยุทธนา ยอดมณีบรรพต
มนตรี
ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ
กิตติ
ครรลองหรรษา
อภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
ชาญชัย
ยางวรกูล
ชาย
แซซง
ชัยสิทธิ์
เจนพบชีวัน
พจนปรีชา แซยาง
ธิติพงศ
กวินดารกา
สิริเชษฐ รัตนแสงมณี
-

หมายเหตุ

๒

ผูไมมาประชุม
1. นายสมชาย แซยาง
2. นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
3. นายสุพจน เลาพงศสวัสดิ์
4. นายปราโมทย ขวัญชัยประทาน
5. นายสมชาติ คงแกว
6. นายเลาจัว แซวา
ผูเขารวมประชุม
ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
นายแสน
ลือชา
นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล
นายศัตราวุธ
นภาวงศสกุล
นายประเวศ
ปงรังษี
นางวิลาวัลย
โนระ
นางสาวกรรณิการ ชัยวงศ
นายศราวุธ
ทองใบ
นายไพรสัณฑ
ยาละ
นางสาวณัฐรินีย เขียวสิทธิ์

ตําแหนง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
ปลัด อบต.ปอ
หัวหนาฝายการเงิน
หัวหนาสํานักงานปลัด
นายชางโยธา
นักวิเคราะหฯ
เจาพนักงานธุรการ

ลงชื่อเขาประชุม
แสน
ลือชา
สมจิต
สิริพุทธาสกุล
ศัตราวุธ
นภาวงศสกุล
ประเวศ
ปงรังษี
วิลาวัลย
โนระ
กรรณิการ ชัยวงศ
ศราวุธ
ทองใบ
ไพรสัณฑ ยาละ
ณัฐรินีย
เขียวสิทธิ์

หมายเหตุ

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓1 คน
-ผูมาประชุม
25 คน ผูลาประชุม 6 คน
-ผูเขารวมประชุม
9 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน
เริ่มประชุมเวลา

:

๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดนับองคประชุมแลว ครบองคประชุม
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต
ไหวพระเพื่อความเปนสิริมงคล

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป
พ.ศ. 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ไดดําเนินการนับองคประชุม
แลว ดังนี้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ มีทั้งหมด 31 คน มาประชุม 25 คน
ลาประชุม 6 คน องคประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือวาครบองคประชุมจึงขอนําเขา
สูวาระการประชุม

๓

ระเบียบวาระที่ ๑

:

เรื่องประธานแจงใหทราบ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ในวาระประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ มีเรื่องแจงใหสภาองคการบริหารสวน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตําบลปอ ไดรับทราบ ดังนี้
1.1 ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดเขารวมงานสืบสานและ
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ ประจําปงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2562 ณ สนามโรงเรียนปอวิทยา
1.2 ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดเปนตัวแทนขององคการ
บริหารสวนตําบลปอ รวมงานรดน้ําดําหัว เนื่องในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2562
ในวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงราย โดยในฝายสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอมีผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย
- นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท
- นายสุพจน เลาพงศสวัสดิ์
- นายพจนปรีชา แซยาง
- นางหมาย แสงงาม

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ส.อบต. หมู 16 ตําบลปอ
ส.อบต. หมู 18 ตําบลปอ
ส.อบต. หมู 6 ตําบลปอ

1.3 ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดเขารวมกิจกรรมพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 โดยอําเภอเวียงแกน
แจงขอความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบลปอ จัดสงพลังมวลชนเขารวมกิจกรรม
จํานวน 30 คน ซึ่งมีตัวแทนของสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ เขารวมกิจกรรม ดังนี้
- นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท
- นายคําปน แสงงาม
- นายคําจันทร ธิวงศ
- นายคํา วงศผา
- นายวุฒิชัย อุสาใจ
- นายเกียรติกุล พิชัย
- นายพงษศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
- นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
- นายสมชาติ คงแกว
- นายเลาจัว แซวา

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ส.อบต. หมู 1
ส.อบต. หมู 1
ส.อบต. หมู 2
ส.อบต. หมู 6
ส.อบต. หมู 8
ส.อบต. หมู 14
ส.อบต. หมู 20
ส.อบต. หมู 20

1.4 ซักซอมความเขาใจใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ปจจุบันทานยังคง
ปฏิบัติห นาที่ในตําแหน งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลปอ เปนไปตามระเบีย บ
กฎหมายทุกประการ ดังนั้นจึงขอใหทานปฏิบัติหนาที่ในการชวยเหลือประชาชน ในการรับ
รายงานปญหาความเดือดรอนของประชาชน เพื่อรายงานใหองคการบริหารสวนตําบลปอ
ไดเขามาชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน เชน ปญหาวาตภัย ภัยแลง ขอให
สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ ได เ ป น ตั ว แทนของหมู บ า นรายงาน
ความเดือดรอนมายังองคการบริหารสวนตําบลปอ หากเปนการขอรับการสนับสนุน

๔

เครื่องจักรกล ใหทําหนังสือรองขอมายังนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ เพื่อประกอบ
เรื่องการพิจารณาดวย
1.5 การฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอ และพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลปอ ประจําปงบประมาณ 2562
ระหวางวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 มีการศึกษาดูงานการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอไดเขารวมโครงการ จํานวน 11 ทาน ในระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ จะไดขอเรียนเชิญตัวแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรายงาน
ผลการศึกษาดูงานดังกลาวใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบตอไป
มติที่ประชุม

:

รับทราบ
เรื่องที่ผูบริหารทองถิ่นแจงใหทราบ

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

ผูบริหารทองถิ่นมีเรื่องแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ดังนี้
1. ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดเขารวมงานสืบสานและ
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ ประจําปงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2562 ณ สนามโรงเรียนปอวิทยา โดยการดําเนินงานตามโครงการสําเร็จเรียบรอยลง
ดวยดี
2. ขอขอบคุณประธานสภาฯ และสมาชิ กสภาองคการบริห ารสวนตําบลปอ ที่ไดเขา
รวมงานรดน้ําดําหัวและงานฉลองโลหรางวัลทหารผานศึกดีเดน ประจําป 2562 ของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
3. ขอขอบคุณประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดเขารวม
โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงาน ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 28,
29, 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผานมา
4. การเขารวมประชุมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควัน จังหวัดเชียงราย โดยไดกําหนดประชุมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงาน ในวันที่
7 พฤษภาคม 2562 ณ ห อ งประชุ ม ศู น ย ปอ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 15
เชียงราย ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยอําเภอเวียงแกนไดแจงใหนายก
องคการบริห ารส วนตําบลปอ เขารว มประชุ มและรายงานผลการปฏิบั ติงานการแก ไข
ป ญ หาไฟป า และหมอกควั น ซึ่งนายกองค การบริ ห ารสว นตํา บลปอได ร ายงานผลการ
สนับสนุนการปองกันปญหาไฟปาและหมอกควัน ประจําป 2562 ดังนี้
- รายงานสรุปขอมูลการเกิดไฟปาในเขตพื้นที่ตําบลปอ (ชวง 15 กุมภาพันธ – 15
เมษายน 2562)
- รายงานการสนับสนุนงบประมาณการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
ประจําป 2562 มีดังนี้
1. โครงการฝกอบรมอาสาสมั ครดับไฟปา กิจกรรมทําปายประชาสัมพัน ธ
รณรงคงดเผา และจัดซื้ออุปกรณดับไฟปา งบประมาณ 50,000 บาท

๕

2. โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินปองกันและแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควัน องคการบริหารสวนตําบลปอ งบประมาณ 150,000 บาท (คาเบี้ยเลี้ยงใน
การปฏิบัติงานเขาเวรของอาสาสมัครดับไฟปา และคาตอบแทนปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการของพนักงานขับรถยนต องคการบริหารสวนตําบลปอ)
3. โครงการจัดทําแนวกันไฟ จํานวน 100,000 บาท โดยจัดสรรใหหมูบาน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลปอ จํานวน 14 หมูบาน หมูละ 7,500 บาท ยกเว น
หมู 14 ตําบลปอ ไดรับการจัดสรร จํานวน 2,500 บาท
4. รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการแผนงานเคหะและชุมชน
ตามข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ 2562 มี โ ครงการที่ ไ ด
ดํา เนิ น การประกาศจัดจางตามระเบีย บของทางราชการ เพื่อดําเนิน การกอหนี้ผูกพัน
ลงนามในสัญญาจาง จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการปรับปรุงถนน เขาสูพื้นที่การเกษตรพรอมวางทอ
หมู 15 งบประมาณ 400,000 บาท
2. โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคประจําหมูบาน หมู 1 งบประมาณ
400,000 บาท
3. โครงการกอสรางโรงกรองน้ําดื่ม เพื่ออุปโภคบริโภคภายในหมูบาน
หมู 20 งบประมาณ 300,000 บาท
4. โครงการจางปรับ ปรุงตอเติมศูน ยพัฒ นาเด็ก เล็กบานเจดียทอง หมู 3
งบประมาณ 500,000 บาท
5. โครงการก อ สร า งเวที ก ลางแจ ง ประจํ า หมู บ า น หมู 9 งบประมาณ
460,000 บาท
5. เรื่ อ งการจั ด เวที ป ระชาคมหมู บ า น เพื่ อ ยื น ยั น หรื อ ทบทวนแผนงาน
โครงการ ประจําป 2563 ซึ่งงานแผน สํานักงานปลัดไดดําเนินงานตามโครงการ ขณะนี้
อยูระหวางการออกจัดเวทีประชาคมหมูบาน เพื่อรวบรวมปญหาความตองการและจะได
สรุ ป บั ญ ชี โ ครงการ เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ย นแปลง แก ไข ในแผนพั ฒ นาท องถิ่น ประจํ า ป
2561 – 2564 ต อ ไป เพื่ อ ให ไ ด โ ครงการที่ ต รงกั บ ป ญ หาและความต อ งการของ
ประชาชน และนํามาบรรจุ ในรางขอบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2563
ตอไป
นายธนวัฒน อุสาใจ:
รองนายกฯ อบต.

: - ขอขอบคุณสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ และทุกภาคสวนที่ไดเขารวมพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ที่อาํ เภอเวียงแกน แจงใหองคการบริหารสวนตําบลปอไดเขารวมกิจกรรม
ดังกลาว ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พรอมนี้ทางจังหวัดเชียงรายไดเชิญชวนภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนรว มแตงกายด วยผ าโทนสีเ หลื อง ในห วงระยะเวลา 4 – 6
พฤษภาคม 2562
- แจงเรื่องการปลูกกัญชา ขณะนี้ยังไมมีนโยบายจากรัฐบาล จึงไมสามารถอนุญาตใหปลูก
กัญชาได

๖

นายสมจิต สิริพุทธาสกุล : - ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดเขารวมกิจกรรมรดน้ําดําหัว
รองนายกฯ อบต.
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 27 เมษายน 2562 ที่ผานมา และขอขอบคุณ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดเขารวมอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร
จั ดการขององค ก รปกครองสว นทอ งถิ่น ในเขตพื้ น ที่จั งหวั ดจัน ทบุรี และจังหวัด ระยอง
ในหวงวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
- การออกประชาคมหมู บ า น เพื่ อ ทบทวนการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ขอให ช ว ย
ประชาสัมพันธประชาชนเขารวมประชาคมโดยพรอมเพรียงกัน เนื่องจากมีผลกระทบตอ
การดําเนินงานโครงการพัฒนาของหมูบาน
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

:

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยวิสามัญ ที่ 1
ประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : เลขานุการสภาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ประธานสภา อบต.ปอ
สมั ย สามั ญ ที่ 1 ประจํ าป พ.ศ. 2562 เมื่ อ วั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ 2562 โดยจั ด ส ง ไป
พรอมกับหนังสือเชิญประชุม ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทานใดขอแกไขเพิ่มเติมหรือไม ขอเรียนเชิญ
ครับ
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอแกไขขอความ หนาที่ 8 นายมนตรี ยอดมณีบรรพต ส.อบต.หมู 13 แกไขเปน ส.อบต.
ส.อบต. หมู 12
หมู 12
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอบคุณทานมนตรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ หมู 9 ที่แจงขอใหเลขานุการ
ประธานสภา อบต.ปอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดแกไขขอความตามที่ไดแจง ขอใหแกไขดวย มีสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลปอทานใด จะแกไขเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีจะไดลงมติ
รับรองรายงานการประชุมตอไป
มติที่ประชุม

:

รับรอง 22 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

:

กระทูถาม

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ๑. กระทูถามทั่วไป (ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถิ่นโดยมี
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ขอ ๙๒) มีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ยื่นกระทูถามเปนหนังสือ โดยขอใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลปอตอบกระทู
- ไมมี
๒. กระทูถามดวน (ตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น หรื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามจํ า เป น รี บ ด ว นเพราะเป น ภั ย สาธารณะหรื อ
กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีล ธรรมอั นดีของประชาชนอยางรายแรง
ซึ่งผูบริหารจะตองรีบชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันที ขอ ๙๓)
- ไมมี

๗

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว

:

- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหมและเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

:

5.1 ขออนุมัติจายใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2562 เพื่อจัดซื้อรถยนต
บรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณกําหนด (ธันวาคม 2561) ดังนี้
- รถยนตบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต
- จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร
- น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
- เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับการเสนอญัตติจากนายกองคการบริหารสวน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตําบลปอ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2562 เพื่อจัดซื้อรถยนต
บรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท ขอเรียนเชิญนายกองคการ
บริหารสวนตําบลปอ ไดนําเรียนชี้แจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบและ
พิจารณาตอไป
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ดวยคณะผูบริหารไดตระหนักถึงปญหา
ภัยแลงที่เกิดขึ้น และป 2562 ไดเกิดปญหาภัยแลงที่ทวีความรุนแรงมากกวาปที่ผานมา
และองคการบริหารสวนตําบลปอ มีรถบรรทุกขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน ที่จัดซื้อ
นานแลว ปจจุบันมีสภาพชํารุดไมสามารถบริการประชาชนไดอยางทันทวงที จึงขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2562 เพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ํา
จํานวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท และขอมอบหมายใหปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลปอ เปนผูชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ เนื่องดวยรถยนตบรรทุกน้ําขนาด
6,000 ลิ ตร ที่ องคการบริห ารสว นตําบลปอ ใชป ระจํา การอยูไดจัดหาเมื่อป 2550
ซึ่งปจจุบันมีสภาพที่ชํารุด เนื่องจากมีอายุการใชงานของเครื่องจักรกลเปนเวลานานเกือบ
สิ บ ป ทํ า ให มีการซอมบํารุงรักษาบอยครั้ง ซึ่งในชว งเดือนมีน าคม – เมษายน 2562
รถบรรทุ ก น้ํ า คั น ดั ง กล า ว ไม ส ามารถออกปฏิ บั ติ ง านในภารกิ จ บรรเทาสาธารณภั ย
การแก ไ ขป ญ หาไฟปาและหมอกควัน อยา งเต็ มที่ เนื่ องจากตอ งสง ซอ มถัง เก็ บ น้ํา ที่รั่ ว
โดยองคการบริหารสวนตําบลปอใชรถบรรทุกปกอัพ โตโยตา รีโว บรรทุกถังเก็บน้ําขนาด
1,000 ลิตร พรอมดวยปมฉีดน้ํา และสายยาง เพื่อใชในภารกิจปองกันและแกไขปญหาไฟ
ปาและหมอกควันในเขตพื้น ที่ นอกจากนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ ไฟปาที่รุนแรง ไดขอความ
รวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใกลเคียง คือ เทศบาลตําบลทาขาม เทศบาลตําบล
มวงยาย และเทศบาลตําบลหลายงาว มาชวยดําเนินการ แตก็ติดปญหาหลายประการคือ

๘

ในพื้ น ที่ ข องอปท.ดั ง กล า ว ก็ มี เ หตุ ก ารณ ไ ฟไหม ป า เช น เดี ย วกั น และคนขั บ รถไม มี
ความชํานาญในเสนทางที่เปนภูเขา จึงทําใหการใหความชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยได
ไมเต็มที่นัก ประกอบกับป 2562 มีภาวะความแหงแลงหนักมาก ขณะนี้รถบรรทุกน้ําของ
องคการบริหารสวนตําบลปอไดดําเนินการบรรทุกน้ําเพื่อชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย
แลงทุกวัน เชน บานดอน บานปางปอ บานผาตั้ง บานผาแล ซึ่งประชาชนเดือดรอนจาก
ปญหาภัยแลง ประกอบกับพื้นที่ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลปอที่มี
หมูบานในความรับผิดชอบ จํานวน 20 หมูบาน เมื่อเทียบกับ อปท.อื่นแลว มีรถบรรทุก
น้ํ า ที่ ใช ป ฏิ บั ติก ารอยู เฉลี่ย แหงละ 2 คัน เพื่อให บ ริการดานการปองกั น และบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้ นที่ สําหรับข อเสนอของสมาชิกสภาองค การบริ หารสวนตําบลปอ
ที่ไดเคยเสนอใหพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาด 1,000 ลิตร นั้น สามารถตั้ง
งบประมาณจัดซื้อรถปกอัพหัวเดี่ยว ขับเคลื่อนสี่ลอ ในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2563 และใชถังน้ํา 1,000 ลิตร พรอมเครื่องปมน้ําและสายยางบรรทุกไวใน
รถคันดังกลาว เพื่อชวยเหลืองานบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ไดอีกทางหนึ่ง ดังนั้นจาก
เหตุผ ลและความจําเปน ดังกลาว นายกองคการบริห ารสว นตําบลปอ จึงไดเสนอญัตติ
อนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2562 เพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน
1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณกําหนด (ธันวาคม 2561) ดังนี้
- รถยนตบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต
- จุน้ําได ไมนอยกวา 6,000 ลิตร
- น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
- เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ
โดยการอนุมัติใชจายเงินสะสมดังกลาว เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับ เงิ น การเบิ กจ า ยเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองส ว นทองถิ่ น พ.ศ. 2547 และแก ไขเพิ่ มเติม ข อ 89 องค กรปกครองอาจใช
จายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตอง
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ได ส งเงิ น สมทบกองทุน สง เสริม กิจ การขององค กรปกครองสว นท องถิ่น แตล ะ
ประเภทตามระเบียบแลว
(3) เมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ใ ช จ า ยเงิ น สะสมแล ว องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ต อ งดํ า เนิ น การก อ หนี้ ผู ก พั น ให เ สร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาไม เ กิ น หนึ่ ง ป ถั ด ไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ใหองคการปกครองสวนทองถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจาย
ค า ใช จ า ยประจํ า และกรณีฉุ กเฉิ น ที่มีส าธารณภั ย เกิด ขึ้น โดยการใชจา ยเงิ น สะสมให
คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

๙

โดยการเสนอเรื่องขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ําขององคการ
บริหารสวนตําบลปอ ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน และองคการบริหารสวนตําบลปอไดดําเนินการจัดสงเงินสมทบ
กองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบแลว สําหรับสถานะ
ทางการคลั งรายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชไดจะไดมอบหมายใหหัวหนาฝายการเงิน
รักษาการแทนผูอํานวยการกองคลังเปนผูชี้แจง จึงขอนําเรียนรายละเอียดใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบและพิจารณาตอไป
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอขอบคุณปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่นําเรียนชี้แจงรายละเอียด ในลําดับตอไป
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นใน
ญัตติดังกลาว
นายธิติพงศ กวินดารกา : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ เนื่องจากเขตพื้นที่ตําบลปอ
ส.อบต. หมู 18
สวนใหญ เปนพื้นที่ลาดชัน ขอเสนอความเห็นวา ควรจัดซื้อรถปกอัพหัวเดี่ยว บรรทุกถังน้ํา
และเครื่องสูบ สามารถขับเขาถึงพื้นที่ไดรวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่สายบนดอย
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ตามที่ทานธิติพงศ เสนอวา ควรเปนรถหัวเดี่ยวนั้น ในญัตตินี้ นายกองคการบริหารสวน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตําบลปอ ไดเสนอขออนุมัติจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ จุน้ํา 6,000 ลิตร สวน
รถหัวเดี่ยวนั้น ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอไดนําเรียนชี้แจงแลววา จะไดเสนอตั้ง
งบประมาณในรางขอบัญญัติงบประมาณ ป 2563 เรียนเชิญสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปอ ไดอภิปราย
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ ขอแสดงความคิดเห็นวา
ส.อบต. หมู 9
รถบรรทุ กน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร คิดวาจะไปถึงแคบานผาแล หรือวาหนองเตา แลว
บนดอยพนักงานขับรถ ใครจะกลาขับรถ สําหรับบานผาตั้ง ศิลาแดง รมฟาทอง ซึ่งเปน
สายบน ไมนาจะมีใครกลาขับขึ้นไป ผมวาพื้นที่ของตําบลปอ เปนดอย และเคยเสนอวา
ควรจัดซื้อรถบรรทุกน้ําคันเล็ก เนื่องจากเคลื่อนที่ไดเร็วกวา จึงเสนอใหพิจารณา
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ รถก็เปนสวนสําคัญ แตอยากให
ส.อบต. หมู 12
คณะผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญตามที่ทานชิงชัย ส.อบต.หมู 9 เสนอ เนื่องจาก
พื้นที่เปนดอย มีความลาดชัน ทุรกันดาร การจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร ทาง
ขึ้นบนดอยจะเกิดอันตรายกัพนักงานขับรถ และคิดวาไมนาจะมีคนกลาขับขึ้นไป จะถึงแค
บานผาแลหรือบานหนองเตา และรถบรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร ตองมีความพรอมอยู
ตลอดเวลาและเติ มน้ําใหเต็ม จะทําใหร ถจอดทิ้งไวรับ น้ําหนักไดห รือไม อาจทําใหร ถ
เสียศูนย หากชาวบานตองการดับไฟหรือใชน้ํา จะเติมขนาด 6,000 ลิตร ทันหรือไมครับ
ผมขอเสนอใหมีการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําขนาดเล็ก เพื่อใหบริการไดรวดเร็วกวานี้ รถขนาด
6,000 ลิตร รับน้ําหนักมาก และเกิดอันตรายกับคนขับ และใชงบประมาณ 2,500,000
บาท ขอให ส ภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ ได พิ จ ารณาไตร ต รองและคํ า นึ ง ถึ ง
ความสําคัญดวย

๑๐

นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู 6

:

เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ดังกลาว ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลปอและปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ
ไดนําเรียนชี้แจงแลว และเปนที่ทราบกันวารถบรรทุกน้ําขององคการบริหารสวนตําบลปอ
ที่ใชงานในปจจุบันไดจัดซื้อมานานแลว 10 กวาป และมีการชํารุดบอยครั้ง เห็นดวยที่
เสนอใหมีการจัดซื้อรถเพิ่มอีกหนึ่งคัน สําหรับการบรรทุกน้ําสามารถบรรทุกขึ้นดอยได
หมด อยูที่วาเราจะใสน้ํากี่ลิตรเทานั้น ผมสนับสนุนใหมีการจัดหารถบรรทุกน้ําทั้ง 2 อยาง
คือ ขนาด 6,000 ลิตร และขนาด 1,000 ลิตร เพราะการใชงานในพื้นที่ไมเหมือนกัน
ผมไปดู เ ทศบาลอื่ น มี ร ถบรรทุ ก น้ํ า 3 – 4 คั น เราต อ งคิ ด ถึ ง อนาคตข า งหน า ด ว ย
ผมมีความเห็นดวยที่เสนอใหมีการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดังกลาว เพราะองคการบริหารสวน
ตําบลปอ เปน อบต. ขนาดใหญ อนาคตขางหนาหากไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตองมี
รถบรรทุกน้ําไวบริการประชาชน ในขณะนี้หลายหมูบานขาดแคลนน้ําใช หากองคการ
บริหารสวนตําบลปอตองไปยืมขอรถจากเทศบาลอื่น มองวาไมถูกตองและสมควรอยางยิ่ง
จึงขอนําเรียนใหสภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวนตอไป

นายวุฒิชัย อุสาใจ
ส.อบต. หมู 2

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ ผมมีความเห็นดวยที่เสนอใหมี
การจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ที่กําหนดกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี
กําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต พอดีผมขับรถดั้ม มีความเห็นวาตองการ
ให กํ า ลั ง เครื่ อ งยนต ใ ห สู ง กว า นี้ เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการขั บ ขี่ ร ถบรรทุ ก น้ํ า ขึ้ น ดอย
และรถบรรทุก ขนาด 6,000 ลิตร สามารถบรรจุน้ําไดมากกวาการดับไฟ หรือชวยเหลือ
ประชาชนได ดี ก ว า รถคั น เล็ ก หากจะให ดี ข อเสนอให จั ด ซื้ อ ทั้ ง ขนาด 6,000 ลิ ต ร
และ 1,000 ลิตร เพื่อใชประโยชนใหกับประชาชน

นายพจนปรีชา แซยาง
ส.อบต. หมู 18

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ ขอเสนอความเห็นวารถยนต
บรรทุกน้ําที่จะซื้อ เพื่อใชบริการน้ําใหกับประชาชน ขอใหเกิดประโยชนกับประชาชนมาก
ที่สุด

นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ ขอนําเรียนสอบถามวาหาก
ส.อบต. หมู 12
วันใด หมู 12 จะขอน้ําไปสงที่หมูบาน รถบรรทุกน้ําจะขึ้นไปไดหรือไม เพราะวาหมูบาน
มีซอยเล็ก รถคันใหญจะเขาไปไดห รือไม หากเกิดเหตุและชาวบานเดือดรอน อบต.ปอ
จะชวยไดหรือไมครับ ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงปญหาตรงนี้ดวย
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดอภิปรายซักถามและแสดง
ประธานสภา อบต.ปอ
ความคิดเห็นในญัตติดังกลาว ในลําดับตอ ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ
ไดนําเรียนชี้แจงใหกับสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปอ ที่ไดอภิปรายสอบถาม แสดงความคิดเห็นในญัตติ เสนอขออนุมัติใชจายเงิน
สะสาม ประจําปงบประมาณ 2562 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ บรรทุก
น้ํา 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน

๑๑

ครุภัณฑที่สํานักงบประมาณกําหนด ที่แสดงความหว งใยวาเปนรถคั นใหญ ขึ้ นบนดอย
ลําบากจะเปนอันตรายตอพนักงานขับรถ ขอนําเรียนวารถบรรทุกน้ําที่ใชประจําการของ
อบต.ปอ ในปจจุบันนี้ ก็เปนรถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ บรรทุกน้ํา 6,000 ลิตร
เชนเดียวกัน และไดใชในงานบรรเทาสาธารณภัย แจกจายน้ําใหกับประชาชนผูไดรับความ
เดื อ ดร อ นมาโดยตลอด ซึ่ งถา เปน หมูบ านสายล างก็ จ ะใสน้ํา 6,000 ลิต ร แตถา เป น
หมูบานสายบน ก็ใสน้ํา 3,000 ลิตร แลวก็ไปสูบน้ําเพิ่มบนดอยอีก เนื่องจากป 2562
ประสบกับปญหาภัยแลงที่รุนแรง และรถที่มีอยูมีสภาพเกา ชํารุดบอยครั้ง จึงขอเสนอ
จัดซื้ อรถบรรทุกน้ํ า ขนาด 6,000 ลิตร เพื่อใชงานบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มอีก 1 คัน
สําหรับขอเสนอที่ใหจัดซื้อรถบรรทุกน้ําขนาดเล็กนั้น จะไดพิจารณาจัดตั้งงบประมาณใน
ปงบประมาณ 2563 ตอไป จึงขอนําเรียนใหส ภาองค การบริ หารสวนตําบลปอ ไดรั บ
ทราบ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดนําเรียนชี้แจงรายละเอียดใหสภา
ประธานสภา อบต.ปอ
องคการบริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบ ขอเรียนเชิญเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลปอ
นายศัตราวุธ นภาวงศสกุล
เลขานายกฯ อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ ผมขอนําเรียนวา คณะผูบริหาร
และสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ มีวาระการดํารงตําแหนงชวงทายแลว ในเดือนหนา
อาจจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม ซึ่งอาจมีผลทําใหคําสั่งที่ใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ถูกยกเลิกไป เพื่อเตรียมการเลือกตั้งใหม จึงอยากใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอไดพิจารณาการใชจายเงินสะสมที่มีอยู จํานวน 34 ลานบาท
ให คุ ม ค า เกิ ด ประโยชน ต อ ประชาชน เป น ที่ ท ราบกั น ดี แ ล ว ว า ภั ย แล ง ป นี้ รุ น แรงมาก
รถบรรทุกน้ําของ อบต.ปอ ตองออกปฏิบัติงานทุกวัน พนักงานขับรถแทบไมมีเวลากินขาว
จึงขอเสนอใหทานไดพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวนดน

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอขอบคุณเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดชี้แจง ลําดับตอไป
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอเรียนเชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดชี้แจง
นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ ขอขอบคุณสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาว ตองขอนํา
เรียนเพิ่มเติมจากทานนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ วารถบรรทุกน้ําที่ใชงานปจจุบัน
ของ อบต.ปอ ในขณะนี้ เปนรถบรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร 6 ลอ เชนเดียวกัน ที่แสดง
ความเปนหวงเรื่องรถบรรทุกน้ําขึ้นบนดอย เกรงวาจะเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ําดังกลาว ก็
ขึ้นไปบริการน้ําใหกับบานผาตั้ง หรือบานหวยคุ หวยหาน มาแลว สามารถปฏิบัติงานได
ตลอดระยะเวลาที่ผ านมา ตั้งแตจัดซื้อรถมา แตเ นื่องจากภัย แลงที่เกิ ดขึ้นในป 2562
เปนภัยแลงที่รุนแรงกวาทุกปที่ผานมา และในปหนาหรือปตอไปไมอาจทราบไดวาภัยแลง
จะลดลงหรือรุนแรงเพิ่มอยางไรบาง ประกอบกับการเสนอจัดซื้อรถ ขนาด 6,000 ลิตร
เนื่องจากการขนสงบรรทุกน้ําไปชวยเหลือประชาชนไดจํานวนมากกวา หรือเกิดเหตุเพลิง
ไหม สามารถระงับเหตุเพลิงไหมดีกวารถบรรทุกคันเล็ก ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติใชจาย

๑๒

เงินสะสมดังกลาวนั้น เปนอํานาจการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รั กษาเงิ น และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสว นท องถิ่ น พ.ศ. 2547 และแก ไ ข
เพิ่มเติม ขอ 89 จึงมิอาจกาวลวงอํานาจการตัดสินใจของสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปอ การพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ เปนดุลพินิจการตัดสินใจของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปอ จึงขอนําเรียนไดรับทราบและพิจารณาตอไป
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอขอบคุณปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดนําเรียนชี้แจง ขอเรียนเชิญ
ประธานสภา อบต.ปอ
ทานชิงชัย ยอดมณีบรรพต
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ
ส.อบต. หมู 9
ที่ ไ ด นํ า เรี ย นไปแล ว การที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอมี เ งิ น สะสมเป น จํ า นวนมาก
ตองการเสนอให ผู บ ริห ารไดพิจารณาใชเงิน สะสมดังกลาวมาพัฒ นาโครงสรางพื้น ฐาน
ซึ่งยังมีความตองการพัฒนาอีกมาก ในเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา ไมไดวาไมใหซื้อนะครับ
แตตองการแสดงความคิดเห็นวา เงินสะสมที่มีอยูควรพิจารณานํามาใชจายในการพัฒนา
ใหเกิดประโยชนในพื้นที่ใหมากที่สุด
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ ตามที่เลขานุการนายกองคการ
ส.อบต. หมู 12
บริ ห ารส ว นตํ า บลปอ ได นํ า เรี ย นว า ยอดเงิ น สะสมขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ
มีจํานวน 34 ลานบาท ขอเสนอใหผูบริหารไดพิจารณาดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อใช
งบประมาณดั งกล าวให เ กิ ด ประโยชน ต อ ประชาชนและขอสอบถามโครงการที่ ข องบ
อุทกภัยที่สงมาใหองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดชวยดําเนินการดวย
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่แสดงความคิดเห็น เรียนเชิญ
ประธานสภา อบต.ปอ
ทานเกียรติกุล พิชัย
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู 6

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ ขอแสดงความคิดเห็นในการ
ใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลปอ ที่มียอดเงินสะสม จํานวน 34 ลานบาท
ขอใหคณะผูบริหารไดพิจารณาจัดทําโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ตามความตองการของหมูบาน ซึ่งเปนที่ทราบกันดีแลววา อายุของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปอชุดนี้จะอยูอีกไดไมนาน จึงอยากใหมีการพิจารณาใชเงินสะสมที่มีอยูนํามา
พัฒนาใหเกิดประโยชนตอชุมชนหมูบานตอไป

นายธิติพงศ กวินดารกร

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ ขอสนับสนุนใหใชเงินสะสมที่มี
อยูขององคการบริหารสวนตําบลปอ จํานวน 34 ลานบาท มาพั ฒนาใหเกิดประโยชน
ผมปฏิบัติงานในสภาฯ กับนายกฯ มา 2 – 3 สมัย ขณะนี้ใกลหมดวาระแลว ตองการให
พิ จ ารณาจั ด ทํ า โครงการโดยใช ง บประมาณเงิ น สะสมดั ง กล า ว ให เ กิ ด ประโยชน ต อ
ประชาชนในพื้นที่

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขณะนี้เวลา 12.30 น. ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขอนัด
ประธานสภา อบต.ปอ
ประชุมภาคบาย เวลา 13.30 น. เปนตนไป

๑๓

เวลา 12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น.

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับองคประชุม ปรากฏวามีผูเขารวม
ประชุมในภาคบาย จํานวน 19 คน ถือวาครบองคประชุม

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอนําเขาสูวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอในภาคบาย ตามระเบียบ
ประธานสภา อบต.ปอ
วาระการประชุม ซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ อยูในการพิจารณาญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2562 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
จํานวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ
ได เ สนอญั ต ติ ในลํ า ดั บ ต อ ไปขอเรี ย นเชิ ญ หั ว หน า ฝ า ยการเงิ น ได นํ า เรี ย นชี้ แ จงให
สภาองคการบริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ
นางวิลาวัลย โนระ
หัวหนาฝายการเงิน

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่เคารพ ขอรายงานสถานะทางการคลัง
องคการบริหารสวนตําบลปอ รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชได คงเหลือ ณ วันที่ 14
พฤษภาคม 2562 ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได 39,296,566.37 บาท
บวก เงินสะสมรับระหวางป ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 14 พฤษภาคม 2562
จํานวน 19,240 บาท
หัก เงินยืม/จายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 14 พฤษภาคม 2562
จํานวน 1,301,233 บาท
- เงินสะสมที่อนุมัติแตยังไมไดดําเนินการ 3,208,800 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นําไปบริหารได ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จํานวน
34,805,773.37 บาท
รายละเอียดตามเอกสารแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใชเงินสะสมที่แจกให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไปแลวนั้น จึงขอนําเรียนชี้แจงใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอไดรับทราบ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ขอขอบคุณหัวหนาฝายการเงิน ที่ไดนําเรียนชี้แจงสถานทางการคลังขององคการบริหาร
ประธานสภา อบต.ปอ
สวนตําบลปอ ทานใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม หากไมมีจะไดเปนการลงมติในญัตติ
ดังกลาว ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดตรวจนับองคประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
เลขานุการสภาฯ

: ไดตรวจนับแลว ครบองคประชุม

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท : ในลําดับตอไป เปนการลงมติในญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
ประธานสภา อบต.ปอ
2562 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณกําหนด (ธันวาคม 2561) ขอใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอ ไดลงมติวาจะอนุมัติตามญัตติที่นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ
เสนอหรือไม โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: อนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง

๑๔

ระเบียบวาระที่ 6

: เรื่องอื่นๆ (ถามี)

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ และผูเขารวมประชุมไดเสนอ
ประธานสภา อบต.ปอ
ในวาระนี้
นางหมาย แสงงาม
ส.อบต. หมู 6

: ขอรายงานผลการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการทองถิ่นของเทศบาลตําบลมาบขา
โดยเทศบาลตําบลมาบขาไดดําเนินการบริหารจัดการนําประปาบริการใหกับประชาชน
ถือวาทําไดดีมากและเกิดประโยชนตอชุมชน สวนการศึกษาดูงานที่เทศบาลตําบลอางคีรี
ซึ่ ง เน น การส งเสริ มการทํ าปุ ย เพื่ อ ใช ใ นสวนผลไม โดยมี น ายกเทศมนตรี ตํ าบลอ างคี รี
เปนผูนําในการบริหารจัดการ เปนประโยชนตอการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งจากการศึกษาดูงาน
ดังกลาว ไดกอใหเกิดประโยชนในการนําแนวคิดมาปรับประยุกตใชในพื้นที่ตอไป

นายคําปน แสงงาม
รองประธานสภาฯ

: จากการที่ไดไปศึกษาดูงานดังกลาว ไดแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติงานกับเทศบาล
ตําบลมาบขา และเทศบาลตําบลอางคีรี ไดเห็นถึงการจัดสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน
การบริหารจัดการทองถิ่นและการจัดหองกิจการสภา ซึ่งควรนํามาปรับปรุงในพื้นที่

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ทั้งสองทานที่เปนตัวแทนของสภา
ประธานสภา อบต.ปอ
องคการบริหารสวนตําบลปอ ในการเลาประสบการณในการศึกษาดูงานใหกับสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอ ไดรับทราบ
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ: ขอสอบถามวาตามที่ผูอํานวยการกองชาง (ผอ.อํานวย เมืองอินทร) ไดยายไปไมทราบวา
ส.อบต. หมู 12
อบต.ปอ ไดสรรหาบุคลากรมาแทนแลวหรือไม เนื่องจากโครงการพัฒนาของหมูบานใน
ปงบประมาณ 2562 ยังไมไดดําเนิน การ จึงขอเรงรัดใหดําเนินโครงการโดยเร็ว และ
สรรหานายชางโยธามาชวยงานดวย
นายพจนปรีชา แซยาง
ส.อบต. หมู 18

: ขอใหคณะผูบริหารไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาของแตละหมูบานใหเพิ่ม
มากกวาปงบประมาณ 2562 โดยอาจพิจารณาใชจายเงินสะสมที่มีจํานวนมาก นํามาใช
ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หมูบานละ 500,000 บาท

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอสนับสนุนและเห็นดวยกับขอเสนอของทานพจนปรีชา ส.อบต.หมู 18 เนื่องจากพื้นที่
ส.อบต. หมู 9
หมูบานตําบลปอ ยังมีความตองการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานอีกมาก อีกทั้งเรื่องปญหา
การขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคน้ําเพื่อการเกษตร การติดตั้งไฟฟาสาธารณะ จึงขอเสนอ
ให เ พิ่ มงบประมาณและพิจ ารณาใชจายเงิน สะสมของ อบต.ปอ ซึ่งมีจํานวนมากมาใช
พัฒนาใหเกิดประโยชนตอประชาชน
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู 6

: ขอนําเรียนปญหาความเดือดรอน เสนอตอคณะผูบริหารไดรับทราบและดําเนินการแกไข
ดังนี้
(1) โครงการเขื่อนปองกันตลิ่งพัง หมู 6 ไดเกิดความเสียหายจากอุทกภัยในปที่ผานมา
ไมทราบวาจะซอมไดเมื่อใด
(2) การขุ ดลอกแมน้ํางาว เพื่อปองกันอุทกภัย ของบานผาแล ยังไมไดรับการแกไข
หากปนี้มีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นซ้ํา จะสรางความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก จึงอยากใหมีการแกไข
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(3) เรื่องการใชจายเงินสะสม ขอใหพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการ
ตามที่หมูบานเสนอมา และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน เนื่องจากเงินสะสม
ของ อบต.ปอ มี จํา นวนมาก อีกทั้งวาระการดํารงตําแหนงของคณะผูบ ริห ารและสภา
องคการบริหารสวนตําบลปอ ใกลหมดวาระแลว
(4) ขอใหมีการจัดตั้งกฎระเบียบมาใชบังคับ หามบุคคลเขาไปในปาในชวงมาตรการ
หามเผาทุกชนิด เนื่องจากเขาปาแลวไปสรางความเดือดรอน เผาปาเพื่อการหาของปาและ
ลาสัตวปา
(5) ขอแก ไ ขการออกประชาคมของ อบต.ปอ เพื่ อ ทบทวนแผนฯ ของบ า นผาแล
กํ า หนดวั น ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เนื่ อ งจากวั น ดั ง กล า วทุ ก หมู บ า นในเขตอํ า เภอ
เวียงแกน ตองเขารวมงานการรณรงคเกี่ยวกับไฟปาที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จึงขอให
เปลี่ยนแปลงวันประชาคมดวย
(6) ขอเรงรัดโครงการกอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาสูพื้นที่การเกษตร
หมู 6 เนื่องจากใกลฤดูทํานาแลว อยากใหทําโครงการกอนที่น้ําจะมา
(7) ขอให พิจ ารณาชว ยสนับ สนุ นโครงการเขื่ อนปองกั นตลิ่งพังบานผาแล เพิ่ มดว ย
เพื่อแกไขปญหาน้ํากัดเซาะตลิ่ง
(8) ตองการให อบต.ปอ จัดหาซื้อที่เพื่อเปนที่จอดรถ ดานหนาหอประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอ
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอสอบถาม 2 เรื่อง
ส.อบต. หมู 18
(1) เรื่องการเสนอโครงการแกไขปญหาอุทกภัย ที่หมูบานเสนอมา อยากทราบวาจะ
ดําเนินการไดเมื่อใด
(2) สอบถามขอมูลตารางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย เมื่อดูตารางในแตละ
หมูบาน มีการคงคางจายภาษี เขาใจวานาจะเปนรีสอรทบางสวน โดยหมู 18 คงคางอยู
12 ราย เนื่องจากหมู 18 เปนหมูบานที่มีกิจการรีสอรทจํานวนมาก จึงอยากทราบวา
เรื่องการจัดเก็บภาษีเปนอยางไร หมู 11 คางอยู 2 ราย และไดรับทราบวาผูประกอบการ
รีส อร ท แจ งว า ไม ไดรับการแจงใหเสียภาษีเลยไมเสีย จึงอยากใหเจาหนาที่รับ ผิดชอบ
ไดชี้แจงดวย
นายอภิรักษ แซฟุง
ส.อบต. หมู 4

: ขอเรียนสอบถามกรณีคนบานหวยคุ ไดขับรถยนตชนปายหมูบาน หมู 4 ไดรับ
ความเสียหาย จะใหเขาซอมไดเมื่อใด กองชางประมาณการปายหมูบานแลวเสร็จหรือยัง
และเรื่องขอใหองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดพิจารณาจัดหาราวกั้นถนนเพื่อสรางความ
ปลอดภัยของผูขับขี่รถยนต ถนนลาดยางสายหนองเตา – หวยหาน ชวงโคงบานหนองเตา
ซึ่งเปนจุดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง

นายวิชัย แสงงาม
ส.อบต. หมู 2

: ขอนําเรียนสอบถามการยายไฟกิ่ง หมู 2 ที่สอบถามมายัง อบต.ปอ หลายครั้งแลว
อยากทราบวาจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณใหยายหรือไม เนื่องจากไดสอบถามการ
ไฟฟาแลว ตองใชงบประมาณจาก อบต.ปอ ในการยายไฟดังกลาว

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดนําเรียนชี้แจง
ประธานสภา อบต.ปอ
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นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปอ ที่ไดสอบถาม ขอตอบขอชี้แจง ดังนี้
(1) กรณีกองชาง ขณะนี้ไดรับโอนนายชางโยธา จากเทศบาลตําบลทาขาม
มาปฏิบัติงานที่ อบต.ปอ จํานวน 1 คน ทําใหมีบุคลากรกองชาง มีนายชางโยธา 2 คน
ผูชวยนายชางโยธา 2 คน สําหรับโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2562 ไดแจงใหทราบไปแลววา ไดดําเนินการสรรหาผูรับจางตามโครงการ จํานวน 5
โครงการ ตามที่แจงในวาระแจงใหทราบ สําหรับโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้งหมด 13 โครงการ อยูระหวางการจางออกแบบอยู ซึ่งตองใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกร
เปนผูออกแบบ หากออกแบบเสร็จเรียบรอยเมื่อใด จะไดพิจารณาจัดทําโครงการที่เขาไป
ทํายากลําบากกอน
(2) เรื่องการเสนอการเพิ่มงบประมาณ ในงบประมาณประจําป 2563 จะไดพิจารณา
จัดสรรเพิ่ มให หากงบประมาณในสวนกลางไมมาก ซึ่งในปงบประมาณ 2562 ไดตั้ง
งบประมาณอาคารเอนกประสงค ที่ ทํ า การองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปอ จํ า นวน
1,465,000 บาท จึงทําใหงบพัฒนาหมูบานไมไดรับการจัดสรรเพิ่ม
(3) กรณีโครงการปองกันตลิ่งพัง หมู 6 ที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ขอเรียนวา
โครงการดั งกล า ว เปน โครงการงบประมาณขององคการบริห ารสว นจั งหวัดเชีย งราย
ทาง อบต.ปอ ไดทําหนังสือแจงองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายแลว
(4) เรื่องการใชจายเงินสะสม ตามที่ไดรับการเสนอจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปอ ตองถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ขอมอบหมายใหหัวหนาสํานักปลัดและ
ผูอํานวยการกองคลัง เปนผูชี้แจงระเบียบหลักเกณฑและขอกฎหมาย
(5) เรื่ อ งการขุ ด ลอกลํ าน้ํ า งาว ต อ งส ง เรื่ องขออนุ ญ าตจากกรมเจ า ท า ก อ น จึ ง จะ
ดําเนินการได
(6) กรณี ก ารขอรั บ การสนับ สนุน งบประมาณสรา งเขื่อนปอ งกัน ตลิ่ ง หมู 6 จะได
มอบหมายกองชาง ตรวจสอบพื้นที่และรายงาน สําหรับพื้นที่จอดรถ เปนปญหามากที่สุด
ของ อบต.ปอ เนื่องจากที่ดินที่ติดกับ อบต.ปอ เปนหลักฐาน สปก. ไมสามารถซื้อขายได
(7) โครงการอุทกภัย หมู 12 จะไดมอบหมายกองชางออกตรวจสอบ สวนเรื่องการ
จัดเก็บภาษีและการคางชําระภาษี จะไดมอบหมายผูอํานวยการกองคลังชี้แจง
(8) เรื่องปายบานหนองเตา ที่ถูกรถชนเสียหายนั้น ไดมีหนังสือแจงความไปยัง สถานี
ตํารวจภูธรเวียงแกน เพื่อลงบันทึกเปนหลักฐานและไดแจงใหคูกรณีมาชดใชคาเสียหายแก
อบต.ปอ ซึ่งกองชางไดประมาณการคาปายหมูบาน จํานวน 38,000 บาท สวนเรื่องที่
เสนอราวกั้นถนน เพื่อสรางความปลอดภัยจะไดมอบหมายกองชางออกสํารวจรายงาน
เสนอมา
(9) เรื่องการยายไฟสาธารณะของปายบานปางหัด หมู 2 จะไดมอบหมายใหกองชาง
ประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาคเวียงแกน วาจะใชงบประมาณจํานวนเทาไหรในการ
ยาย เพื่อจะไดแจงสมาชิก อบต. ไดรับทราบตอไป

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ ที่ไดนําเรียนชี้แจงใหสภาองคการบริหาร
ประธานสภา อบต.ปอ
สวนตําบลปอ ไดรับทราบ
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จาสิบเอกไพรสัณฑ ยาละ : ขอนําเรียนชี้แจง ตอกรณีของบานผาแลที่แจงวาขอเลื่อนวันประชาคม เนื่องจากวันที่ 22
นักวิเคราะหฯ
พฤษภาคม 2562 หมูบานตองเขารวมกิจกรรมที่อําเภอเชียงของ ขอชี้แจงวาอาจมี
ความเข า ในที่ ค ลาดเคลื่ อ นหรื อ ดู ต ารางผิ ด โดย อบต.ปอ กํ า หนดวั น ประชาคมของ
บานผาแล เปนวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ครับ
นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ตามที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอหลายทานไดเสนอเรื่องการพิจารณาใชจาย
ประธานสภา อบต.ปอ
เงินสะสม ซึ่งจากการรายงานสถานะทางการคลัง มีจํานวนเงินสะสม จํานวน 34
ลานบาท จึงขอนําเรียนเสนอใหมีการหารือการใชจายงบประมาณเงินสะสมที่มีอยู เพื่อให
เกิดประโยชนตอการพัฒนาในเขตพื้นที่ ตามบทบาทอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลปอ จึงขอหารือเรื่องนี้กับคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ
พรอมดวยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
จากนั้นประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ไดเปดโอกาสใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปอ ไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง และนายกองคการ
บริหารสวนตําบลปอไดรวมกันตอบคําถามชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย หลักเกณฑการใช
จายเงินอุดหนุน ซึ่งมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลปอ หัวหนาสํานักปลัด ผูอํานวยการ
กองคลัง ไดตอบขอซักถามตางๆ โดยไดขอสรุป ดังนี้
1. ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ประสานหมูบานเพื่อเสนอโครงการ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ตามมติประชาคมหมูบานเสนอรายงานนายก
องคการบริหารสวนตําบลปอ เพื่อพิจารณาตรวจสอบโครงการวาอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น
หรือไม หากไมอยูในแผนใหดําเนินการตามระเบียบกําหนดสงโครงการ ภายในวันที่ 17
พฤษภาคม 2562
2. อํานาจในการเสนอโครงการและจัดสรรงบประมาณตามโครงการ เปนอํานาจของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหมูบานขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญ และสภาองคการบริหารสวนตําบลปอเปนผูพิจารณาอนุมัติใหใช
จายเงินสะสม ตามระเบียบฯ
3. โครงการที่เสนอเขามาตองเปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลปอ ปรากฎอยูในแผนและผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่เพื่อใหถูกตองตาม
ระเบียบฯ
มติที่ประชุม

: รับทราบ

นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท: ขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ คณะผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ
ประธานสภา อบต.ปอ
เจาหนาที่ทุกทาน ที่ไดเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562 ในวันนี้ ผมขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นายประเวศ ปงรังษี)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ

๑๘

- ตรวจถูกตองแลว(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคําปน แสงงาม)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๓

(นายวุฒิชัย อุสาใจ)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๒

(นายเกียรติกุล พิชัย )
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๖

(นายคําจันทร ธิวงศ)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๑

(นางมริวรรณ ถาวงศ)
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ ม.๕

ประธานสภาฯ จะตองลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมในวันที่ ................................................
(ลงชื่อ)
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายนรเศรษฐ กมลาสนกมุท )
ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปอ

