๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ผู้เข้าประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
2 นายคาปัน
แสงงาม
3 นายคา
วงศ์ผา
4 นายคาจันทร์ ธิวงศ์
5 นายวุฒิชัย
อุสาใจ
6 นายวิชัย
แสงงาม
7 นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
8 นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง
9 นางมริวรรณ์ ถาวงศ์
10 นายเกียรติกุล พิชัย
11 นางหมาย
แสงงาม
12 นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล
13 นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
14 นายชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
15 นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต
16 นายมนตรี
ยอดมณีบรรพต
17 นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
18 นายสมชาย แซ่ย่าง
19 นายกิตติ
ครรลองหรรษา
20 นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
21 นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
22 นายชาญชัย
ย่างวรกูล
23 นายชาย
แซ่ซ้ง
24 นายสุพจน์
เล่าพงศ์สวัสดิ์
25 นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
26 นายชัยสิทธิ์
เจนพบชีวนั
27 นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
28 นายธิติพงศ์
กวินดารกา
29 นายสิริเชษฐ์
รัตนแสงมณี
30 นายสมชาติ
คงแก้ว
31 นายเลาจัว
แซ่ว้า

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

ลงชื่อเข้าประชุม
นรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
คาปัน
แสงงาม
คา
วงศ์ผา
คาจันทร์ ธิวงศ์
วุฒิชัย
อุสาใจ
วิชัย
แสงงาม
สิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
อภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง
มริวรรณ์ ถาวงศ์
เกียรติกุล พิชัย
หมาย
แสงงาม
สมชาย วงศ์นภาไพศาล
พงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
ชิงชัย
ยอดมณีบรรพต
ยุทธนา ยอดมณีบรรพต
มนตรี
ยอดมณีบรรพต
ยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
กิตติ
ครรลองหรรษา
อภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
ชาญชัย
ย่างวรกูล
ชาย
แซ่ซ้ง
ชัยสิทธิ์
เจนพบชีวัน
พจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ธิติพงศ์
กวินดารกา
สิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี
-

หมายเหตุ

๒

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสมชาย แซ่ย่าง
2. นางสาวมนัญชญา ผาบรรพตกุล
3. นายสุพจน์ เล่าพงศ์สวัสดิ์
4. นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
5. นายสมชาติ คงแก้ว
6. นายเลาจัว แซ่ว้า
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
นายแสน
ลือชา
นายสมจิต
สิริพุทธาสกุล
นายศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
นายประเวศ
ปงรังษี
นางวิลาวัลย์
โนระ
นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
นายศราวุธ
ทองใบ
นายไพรสัณฑ์
ยาละ
นางสาวณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์

ตาแหน่ง
นายก อบต.ปอ
รองนายก อบต.ปอ
เลขานายก อบต.ปอ
ปลัด อบต.ปอ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าสานักงานปลัด
นายช่างโยธา
นักวิเคราะห์ฯ
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อเข้าประชุม
แสน
ลือชา
สมจิต
สิริพุทธาสกุล
ศัตราวุธ
นภาวงศ์สกุล
ประเวศ
ปงรังษี
วิลาวัลย์
โนระ
กรรณิการ์ ชัยวงศ์
ศราวุธ
ทองใบ
ไพรสัณฑ์ ยาละ
ณัฐรินีย์
เขียวสิทธิ์

หมายเหตุ

สรุป
-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓1 คน
-ผู้มาประชุม
25 คน ผู้ลาประชุม 6 คน
-ผู้เข้าร่วมประชุม
9 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน
เริ่มประชุมเวลา

:

๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์
ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้ดาเนินการนับองค์ประชุม
แล้ว ดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีทั้งหมด 31 คน มาประชุม 25 คน
ลาประชุม 6 คน องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอนาเข้า
สู่วาระการประชุม

๓

ระเบียบวาระที่ ๑

:

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในวาระประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตาบลปอ ได้รับทราบ ดังนี้
1.1 ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้เข้าร่วมงานสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ ประจาปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2562 ณ สนามโรงเรียนปอวิทยา
1.2 ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้เป็นตัวแทนขององค์ การ
บริหารส่วนตาบลปอ ร่วมงานรดน้าดาหัว เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2562
ในวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยในฝ่ายสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
- นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
- นายสุพจน์ เล่าพงศ์สวัสดิ์
- นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
- นางหมาย แสงงาม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต. หมู่ 16 ตาบลปอ
ส.อบต. หมู่ 18 ตาบลปอ
ส.อบต. หมู่ 6 ตาบลปอ

1.3 ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 โดยอาเภอเวียงแก่น
แจ้งขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จัดส่งพลังมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 30 คน ซึ่งมีตัวแทนของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
- นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
- นายคาปัน แสงงาม
- นายคาจันทร์ ธิวงศ์
- นายคา วงศ์ผา
- นายวุฒิชัย อุสาใจ
- นายเกียรติกุล พิชัย
- นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
- นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
- นายสมชาติ คงแก้ว
- นายเลาจัว แซ่ว้า

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ส.อบต. หมู่ 1
ส.อบต. หมู่ 1
ส.อบต. หมู่ 2
ส.อบต. หมู่ 6
ส.อบต. หมู่ 8
ส.อบต. หมู่ 14
ส.อบต. หมู่ 20
ส.อบต. หมู่ 20

1.4 ซักซ้อมความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ปัจจุบันท่านยังคง
ปฏิบัติห น้าที่ในตาแหน่งสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายทุกประการ ดังนั้นจึงขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน ในการรับ
รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อ รายงานให้องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ปัญหาวาตภัย ภัย แล้ง ขอให้
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ได้ เ ป็ น ตั ว แทนของหมู่ บ้ า นรายงาน
ความเดือดร้อนมายังองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หากเป็นการขอรับการสนับสนุน

๔

เครื่องจักรกล ให้ทาหนังสือร้องขอมายังนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อประกอบ
เรื่องการพิจารณาด้วย
1.5 การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ และพนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 มีการศึกษาดูงานการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอได้เข้าร่วมโครงการ จานวน 11 ท่าน ในระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ จะได้ขอเรียนเชิญตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รายงาน
ผลการศึกษาดูงานดังกล่าวให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้รับทราบต่อไป
มติที่ประชุม

:

รับทราบ
เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดังนี้
1. ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้เข้าร่ว มงานสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ ประจาปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2562 ณ สนามโรงเรียนปอวิทยา โดยการดาเนินงานตามโครงการสาเร็จเรียบร้อยลง
ด้วยดี
2. ขอขอบคุณประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลปอ ที่ได้เข้า
ร่วมงานรดน้าดาหัวและงานฉลองโล่ห์รางวัลทหารผ่านศึกดีเด่น ประจาปี 2562 ของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
3. ขอขอบคุณประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงาน ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 28,
29, 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
4. การเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน จังหวัดเชียงราย โดยได้กาหนดประชุมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงาน ในวันที่
7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม ศู น ย์ ป้อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 15
เชียงราย ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยอาเภอเวียงแก่นได้แจ้งให้นายก
องค์การบริห ารส่ วนตาบลปอ เข้าร่ว มประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานการแก้ไข
ปั ญหาไฟป่ าและหมอกควั น ซึ่งนายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลปอได้ รายงานผลการ
สนับสนุนการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจาปี 2562 ดังนี้
- รายงานสรุปข้อมูลการเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่ตาบลปอ (ช่วง 15 กุมภาพันธ์ – 15
เมษายน 2562)
- รายงานการสนับสนุนงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ประจาปี 2562 มีดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า กิจกรรมทาป้ ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์งดเผา และจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า งบประมาณ 50,000 บาท

๕

2. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน องค์การบริหารส่วนตาบลปอ งบประมาณ 150,000 บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยงใน
การปฏิบัติงานเข้าเวรของอาสาสมัครดับไฟป่า และค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการของพนักงานขับรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตาบลปอ)
3. โครงการจัดทาแนวกันไฟ จานวน 100,000 บาท โดยจัดสรรให้หมู่บ้าน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จานวน 14 หมู่บ้าน หมู่ละ 7,500 บาท ยกเว้น
หมู่ 14 ตาบลปอ ได้รับการจัดสรร จานวน 2,500 บาท
4. รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการแผนงานเคหะและชุมชน
ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ 2562 มี โ ครงการที่ ไ ด้
ดาเนิ น การประกาศจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ เพื่อดาเนินการก่อหนี้ผู กพัน
ลงนามในสัญญาจ้าง จานวน 5 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการปรับปรุงถนน เข้าสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมวางท่อ
หมู่ 15 งบประมาณ 400,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน หมู่ 1 งบประมาณ
400,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างโรงกรองน้าดื่ม เพื่ออุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้าน
หมู่ 20 งบประมาณ 300,000 บาท
4. โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒ นาเด็ก เล็ กบ้านเจดีย์ทอง หมู่ 3
งบประมาณ 500,000 บาท
5. โครงการก่ อ สร้ า งเวที ก ลางแจ้ ง ประจ าหมู่ บ้ า น หมู่ 9 งบประมาณ
460,000 บาท
5. เรื่ อ งการจั ด เวที ป ระชาคมหมู่ บ้ า น เพื่ อ ยื น ยั น หรื อ ทบทวนแผนงาน
โครงการ ประจาปี 2563 ซึ่งงานแผน สานักงานปลัดได้ดาเนินงานตามโครงการ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการออกจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการและจะได้
สรุ ป บั ญชี โ ครงการ เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ ยนแปลง แก้ ไข ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น ประจาปี
2561 – 2564 ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ไ ด้ โ ครงการที่ ต รงกั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการของ
ประชาชน และนามาบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
ต่อไป
นายธนวัฒน์ อุสาใจ:
รองนายกฯ อบต.

: - ขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และทุกภาคส่วนที่ได้เข้าร่วมพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ที่อาเภอเวียงแก่น แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลปอได้เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พร้อมนี้ทางจังหวัดเชียงรายได้เชิญชวนภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนร่ว มแต่งกายด้วยผ้ าโทนสีเหลื อง ในห้ วงระยะเวลา 4 – 6
พฤษภาคม 2562
- แจ้งเรื่องการปลูกกัญชา ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายจากรัฐบาล จึงไม่สามารถอนุญาตให้ปลูก
กัญชาได้

๖

นายสมจิต สิริพุทธาสกุล : - ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้าดาหัว
รองนายกฯ อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 27 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา และขอขอบคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร
จั ดการขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในเขตพื้ นที่จั งหวั ดจัน ทบุรี และจังหวัดระยอง
ในห้วงวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
- การออกประชาคมหมู่ บ้ า น เพื่ อ ทบทวนการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขอให้ ช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าร่วมประชาคมโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานโครงการพัฒนาของหมู่บ้าน
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

:

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สมัยวิสามัญ ที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ประธานสภา อบต.ปอ
สมั ย สามัญ ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อ วัน ที่ 7 กุ ม ภาพั นธ์ 2562 โดยจั ด ส่ ง ไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ
ครับ
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอแก้ไขข้อความ หน้าที่ 8 นายมนตรี ยอดมณีบรรพต ส.อบต.หมู่ 13 แก้ไขเป็น ส.อบต.
ส.อบต. หมู่ 12
หมู่ 12
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอบคุณท่านมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ หมู่ 9 ที่แจ้งขอให้เลขานุการ
ประธานสภา อบต.ปอ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้แก้ไขข้อความตามที่ได้แจ้ง ขอให้แก้ไขด้วย มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ลงมติ
รับรองรายงานการประชุมต่อไป
มติที่ประชุม

:

รับรอง 22 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

:

กระทู้ถาม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ๑. กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมี
ประธานสภา อบต.ปอ
ข้อความเป็นคาถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอตอบกระทู้
- ไม่มี
๒. กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น หรื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามจ าเป็ น รี บ ด่ ว นเพราะเป็ น ภั ย สาธารณะหรื อ
กระทบกระเทือนต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือศีล ธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง
ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือดาเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)
- ไม่มี

๗

ระเบียบวาระที่ ๔

:

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

:

เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 ขออนุมัติจ่ายใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกน้า จานวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณกาหนด (ธันวาคม 2561) ดังนี้
- รถยนต์บรรทุกน้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์
- จุน้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
- น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุก ไม่ต่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
- เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับการเสนอญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตาบลปอ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ 2562 เพื่อจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกน้า จานวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท ขอเรียนเชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ได้นาเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้รับทราบและ
พิจารณาต่อไป
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ด้วยคณะผู้บริหารได้ตระหนักถึงปัญหา
ภัยแล้งที่เกิดขึ้น และปี 2562 ได้เกิดปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา
และองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีรถบรรทุกขนาด 6,000 ลิตร จานวน 1 คัน ที่จัดซื้อ
นานแล้ว ปัจจุบันมีสภาพชารุดไม่สามารถบริการประชาชนได้อย่ างทันท่วงที จึงขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้า
จานวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท และขอมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เคารพ เนื่องด้วยรถยนต์บรรทุกน้าขนาด
6,000 ลิ ตร ที่องค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ ใช้ประจาการอยู่ได้จัดหาเมื่อปี 2550
ซึ่งปัจจุบันมีสภาพที่ชารุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลเป็นเวลานานเกือบ
สิ บ ปี ทาให้ มีการซ่อมบารุงรั กษาบ่อยครั้ง ซึ่งในช่ว งเดือนมีนาคม – เมษายน 2562
รถบรรทุ ก น้ าคั น ดั ง กล่ า ว ไม่ ส ามารถออกปฏิ บั ติ ง านในภารกิ จ บรรเทาสาธารณภั ย
การแก้ไ ขปั ญหาไฟป่าและหมอกควันอย่า งเต็ มที่ เนื่ องจากต้อ งส่ ง ซ่อ มถัง เก็ บน้าที่รั่ ว
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปอใช้รถบรรทุกปิ กอัพ โตโยต้า รีโว่ บรรทุกถังเก็บน้าขนาด
1,000 ลิตร พร้อมด้วยปั๊มฉีดน้า และสายยาง เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่ นอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรง ได้ขอความ
ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง คือ เทศบาลตาบลท่าข้าม เทศบาลตาบล
ม่วงยาย และเทศบาลตาบลหล่ายงาว มาช่วยดาเนินการ แต่ก็ติดปัญหาหลายประการคือ

๘

ในพื้ น ที่ ข องอปท.ดั ง กล่ า ว ก็ มี เ หตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้ ป่ า เช่ น เดี ย วกั น และคนขั บ รถไม่ มี
ความชานาญในเส้นทางที่เป็นภูเขา จึงทาให้การให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยได้
ไม่เต็มที่นัก ประกอบกับปี 2562 มีภาวะความแห้งแล้งหนักมาก ขณะนี้รถบรรทุกน้าของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอได้ดาเนินการบรรทุกน้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
แล้งทุกวัน เช่น บ้านดอน บ้านปางปอ บ้านผาตั้ง บ้านผาแล ซึ่งประชาชนเดือดร้อนจาก
ปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับพื้นที่ในความรับผิด ชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลปอที่มี
หมู่บ้านในความรับผิดชอบ จานวน 20 หมู่บ้าน เมื่อเทียบกับ อปท.อื่นแล้ว มีรถบรรทุก
น้ าที่ใช้ ป ฏิบั ติก ารอยู่ เฉลี่ ยแห่ งละ 2 คัน เพื่อให้ บริการด้านการป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่ สาหรับข้อเสนอของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลปอ
ที่ได้เคยเสนอให้พิจารณาจัดซื้อรถบรรทุกน้าดับเพลิง ขนาด 1,000 ลิตร นั้น สามารถตั้ง
งบประมาณจัดซื้อรถปิกอัพหัวเดี่ยว ขับเคลื่อนสี่ล้อ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2563 และใช้ถังน้า 1,000 ลิตร พร้อมเครื่องปั๊มน้าและสายยางบรรทุกไว้ ใน
รถคันดังกล่าว เพื่อช่วยเหลืองานบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นจาก
เหตุผ ลและความจาเป็นดังกล่าว นายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ จึงได้เสนอญัตติ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้า จานวน
1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สานักงบประมาณกาหนด (ธันวาคม 2561) ดังนี้
- รถยนต์บรรทุกน้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์
- จุน้าได้ ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
- น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุก ไม่ต่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
- เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
โดยการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับ เงิน การเบิ กจ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 องค์กรปกครองอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่ งเงิน สมทบกองทุนส่ ง เสริม กิจการขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น แต่ล ะ
ประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมแล้ ว องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ต้ อ งด าเนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี ถั ด ไป หากไม่
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้ จ่ ายประจ า และกรณีฉุ กเฉิ นที่มีส าธารณภั ยเกิด ขึ้น โดยการใช้จ่า ยเงิ นสะสมให้
คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

๙

โดยการเสนอเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่ อจัดซื้อรถบรรทุกน้าขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน และองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้ดาเนินการจัดส่งเงินสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบแล้ว สาหรับสถานะ
ทางการคลั งรายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้จะได้มอบหมายให้หั วหน้าฝ่ ายการเงิน
รักษาการแทนผู้อานวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจง จึงขอนาเรียนรายละเอียดให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่นาเรียนชี้แจงรายละเอียด ในลาดับต่อไป
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นใน
ญัตติดงั กล่าว
นายธิติพงศ์ กวินดารกา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เคารพ เนื่องจากเขตพื้นที่ตาบลปอ
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ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ลาดชัน ขอเสนอความเห็นว่า ควรจัดซื้อรถปิกอัพหัวเดี่ยว บรรทุกถังน้า
และเครื่องสูบ สามารถขับเข้าถึงพื้นที่ได้รวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่สายบนดอย
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ตามที่ท่านธิติพงศ์ เสนอว่า ควรเป็นรถหัวเดี่ยวนั้น ในญัตตินี้ นายกองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบต.ปอ
ตาบลปอ ได้เสนอขออนุมัติจัดซื้อรถบรรทุกน้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้า 6,000 ลิตร ส่วน
รถหัวเดี่ยวนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้นาเรียนชี้แจงแล้วว่า จะได้เสนอตั้ง
งบประมาณในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 เรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ได้อภิปราย
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เคารพ ขอแสดงความคิดเห็นว่า
ส.อบต. หมู่ 9
รถบรรทุกน้า ขนาด 6,000 ลิตร คิดว่าจะไปถึงแค่บ้านผาแล หรือว่าหนองเตา แล้ ว
บนดอยพนักงานขับรถ ใครจะกล้าขับรถ สาหรับบ้านผาตั้ง ศิลาแดง ร่มฟ้าทอง ซึ่งเป็น
สายบน ไม่น่าจะมีใครกล้าขับขึ้นไป ผมว่าพื้นที่ของตาบลปอ เป็นดอย และเคยเสนอว่า
ควรจัดซื้อรถบรรทุกน้าคันเล็ก เนื่องจากเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า จึงเสนอให้พิจารณา
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เคารพ รถก็เป็นส่วนสาคัญ แต่อยากให้
ส.อบต. หมู่ 12
คณะผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสาคัญตามที่ท่านชิงชัย ส.อบต.หมู่ 9 เสนอ เนื่องจาก
พื้นที่เป็นดอย มีความลาดชัน ทุรกันดาร การจัดซื้อรถบรรทุกน้า ขนาด 6,000 ลิ ตร ทาง
ขึ้นบนดอยจะเกิดอันตรายกัพนักงานขับรถ และคิดว่าไม่น่าจะมีคนกล้าขับขึ้นไป จะถึงแค่
บ้านผาแลหรือบ้านหนองเตา และรถบรรทุกน้า ขนาด 6,000 ลิตร ต้องมีความพร้อมอยู่
ตลอดเวลาและเติมน้าให้ เต็ม จะทาให้ รถจอดทิ้งไว้รับน้าหนักได้ห รือไม่ อาจทาให้ รถ
เสียศูนย์ หากชาวบ้านต้องการดับไฟหรือใช้น้า จะเติมขนาด 6,000 ลิตร ทันหรือไม่ครับ
ผมขอเสนอให้มีการจัดซื้อรถบรรทุกน้าขนาดเล็ ก เพื่อให้บริการได้รวดเร็วกว่านี้ รถขนาด
6,000 ลิตร รับน้าหนักมาก และเกิดอันตรายกับคนขับ และใช้งบประมาณ 2,500,000
บาท ขอให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ได้ พิ จ ารณาไตร่ ต รองและค านึ ง ถึ ง
ความสาคัญด้วย

๑๐

นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู่ 6

:

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เคารพ ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ดังกล่าว ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอและปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้นาเรียนชี้แจงแล้ว และเป็นที่ทราบกันว่ารถบรรทุกน้าขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ที่ใช้งานในปัจจุบันได้จัดซื้อมานานแล้ว 10 กว่า ปี และมีการชารุดบ่อยครั้ง เห็นด้วยที่
เสนอให้มีการจัดซื้อรถเพิ่มอีกหนึ่งคัน สาหรับการบรรทุกน้าสามารถบรรทุกขึ้นดอยได้
หมด อยู่ที่ว่าเราจะใส่น้ากี่ลิตรเท่านั้น ผมสนับสนุนให้มีการจัดหารถบรรทุกน้าทั้ง 2 อย่าง
คือ ขนาด 6,000 ลิตร และขนาด 1,000 ลิตร เพราะการใช้งานในพื้นที่ไม่เหมือนกัน
ผมไปดู เ ทศบาลอื่ น มี ร ถบรรทุ ก น้ า 3 – 4 คั น เราต้ อ งคิ ด ถึ ง อนาคตข้ า งหน้ า ด้ ว ย
ผมมีความเห็นด้วยที่เสนอให้มีการจัดซื้อรถบรรทุกน้าดังกล่าว เพราะองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ เป็น อบต. ขนาดใหญ่ อนาคตข้างหน้าหากได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต้องมี
รถบรรทุกน้าไว้บริการประชาชน ในขณะนี้หลายหมู่บ้านขาดแคลนน้าใช้ หากองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอต้องไปยืมขอรถจากเทศบาลอื่น มองว่าไม่ถูกต้องและสมควรอย่างยิ่ง
จึงขอนาเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนต่อไป

นายวุฒิชัย อุสาใจ
ส.อบต. หมู่ 2

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เคารพ ผมมีความเห็นด้วยที่เสนอให้มี
การจัดซื้อรถบรรทุกน้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ที่กาหนดกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
กาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ พอดีผมขับรถดั้ม มีความเห็นว่าต้องการ
ให้ ก าลั ง เครื่ อ งยนต์ ใ ห้ สู ง กว่ า นี้ เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการขั บ ขี่ ร ถบรรทุ ก น้ าขึ้ น ดอย
และรถบรรทุก ขนาด 6,000 ลิตร สามารถบรรจุน้าได้มากกว่าการดับไฟ หรือช่วยเหลือ
ประชาชนได้ ดี ก ว่ า รถคั น เล็ ก หากจะให้ ดี ข อเสนอให้ จั ด ซื้ อ ทั้ ง ขนาด 6,000 ลิ ต ร
และ 1,000 ลิตร เพื่อใช้ประโยชน์ให้กับประชาชน

นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ส.อบต. หมู่ 18

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เคารพ ขอเสนอความเห็นว่ารถยนต์
บรรทุกน้าที่จะซื้อ เพื่อใช้บริการน้าให้กับประชาชน ขอให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมาก
ที่สุด

นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เคารพ ขอนาเรียนสอบถามว่าหาก
ส.อบต. หมู่ 12
วันใด หมู่ 12 จะขอน้าไปส่งที่หมู่บ้าน รถบรรทุกน้าจะขึ้นไปได้หรือไม่ เพราะว่าหมู่บ้าน
มีซอยเล็ก รถคันใหญ่จะเข้าไปได้ห รือไม่ หากเกิดเหตุและชาวบ้านเดือดร้อน อบต.ปอ
จะช่วยได้หรือไม่ครับ ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงปัญหาตรงนี้ด้วย
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้อภิปรายซักถามและแสดง
ประธานสภา อบต.ปอ
ความคิดเห็นในญัตติดังกล่าว ในลาดับต่อ ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้นาเรียนชี้แจงให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ที่ได้อภิปรายสอบถาม แสดงความคิดเห็นในญัตติ เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสาม ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดซื้อ รถบรรทุกน้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ บรรทุก
น้า 6,000 ลิตร จานวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

๑๑

ครุภัณฑ์ที่สานักงบประมาณกาหนด ที่แสดงความห่ว งใยว่าเป็นรถคันใหญ่ ขึ้นบนดอย
ลาบากจะเป็นอันตรายต่อพนักงานขับรถ ขอนาเรียนว่ารถบรรทุกน้าที่ใช้ประจาการของ
อบต.ปอ ในปัจจุบันนี้ ก็เป็นรถบรรทุกน้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ บรรทุกน้า 6,000 ลิตร
เช่นเดียวกัน และได้ใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย แจกจ่ายน้าให้กับประชาชนผู้ได้รับความ
เดือ ดร้ อ นมาโดยตลอด ซึ่ งถ้า เป็น หมู่บ้ านสายล่ างก็ จะใส่ น้า 6,000 ลิ ต ร แต่ถ้า เป็ น
หมู่บ้านสายบน ก็ใส่น้า 3,000 ลิตร แล้วก็ไปสูบน้าเพิ่มบนดอยอีก เนื่องจากปี 2562
ประสบกับปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง และรถที่มีอยู่มีสภาพเก่า ชารุดบ่อยครั้ง จึงขอเสนอ
จัดซื้อรถบรรทุกน้ า ขนาด 6,000 ลิตร เพื่อใช้งานบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มอีก 1 คัน
สาหรับข้อเสนอที่ให้จัดซื้อรถบรรทุกน้าขนาดเล็ กนั้น จะได้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2563 ต่อไป จึงขอนาเรียนให้ส ภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับ
ทราบ
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้นาเรียนชี้แจงรายละเอียดให้สภา
ประธานสภา อบต.ปอ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
นายศัตราวุธ นภาวงศ์สกุล
เลขานายกฯ อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เคารพ ผมขอนาเรียนว่า คณะผู้บริหาร
และสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีวาระการดารงตาแหน่งช่วงท้ายแล้ว ในเดือนหน้า
อาจจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งอาจมีผลทาให้คาสั่งที่ให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ถูกยกเลิกไป เพื่อเตรียมการเลือกตั้งใหม่ จึงอยากให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอได้พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมที่มีอยู่ จานวน 34 ล้านบาท
ให้ คุ้ ม ค่ า เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี แ ล้ ว ว่ า ภั ย แล้ ง ปี นี้ รุ น แรงมาก
รถบรรทุกน้าของ อบต.ปอ ต้องออกปฏิบัติงานทุกวัน พนักงานขับรถแทบไม่มีเวลากินข้าว
จึงขอเสนอให้ท่านได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้น

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้ชี้แจง ลาดับต่อไป
ประธานสภา อบต.ปอ
ขอเรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ชี้แจง
นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เคารพ ขอขอบคุณสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ต้องขอนา
เรียนเพิ่มเติมจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ว่ารถบรรทุกน้าที่ใช้งานปัจจุบัน
ของ อบต.ปอ ในขณะนี้ เป็นรถบรรทุกน้า ขนาด 6,000 ลิตร 6 ล้อ เช่นเดียวกัน ที่แสดง
ความเป็นห่วงเรื่องรถบรรทุกน้าขึ้นบนดอย เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้าดังกล่าว ก็
ขึ้นไปบริการน้าให้กับบ้านผาตั้ง หรือบ้านห้วยคุ ห้วยหาน มาแล้ว สามารถปฏิบัติงานได้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมา ตั้งแต่จัดซื้อรถมา แต่เนื่องจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปี 2562
เป็นภัยแล้งที่รุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา และในปีหน้าหรือปีต่อไปไม่อาจทราบได้ว่าภัยแล้ง
จะลดลงหรือรุนแรงเพิ่ มอย่างไรบ้าง ประกอบกับการเสนอจัดซื้อรถ ขนาด 6,000 ลิตร
เนื่องจากการขนส่งบรรทุกน้าไปช่วยเหลือประชาชนได้จานวนมากกว่า หรือเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ดีกว่ารถบรรทุกคันเล็ก ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติใช้จ่าย
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เงินสะสมดังกล่าวนั้น เป็นอานาจการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รั กษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไ ข
เพิ่มเติม ข้อ 89 จึงมิอาจก้าวล่วงอานาจการตัดสินใจของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เป็นดุลพินิจการตัดสินใจของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ จึงขอนาเรียนได้รับทราบและพิจารณาต่อไป
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้นาเรียนชี้แจง ขอเรียนเชิญ
ประธานสภา อบต.ปอ
ท่านชิงชัย ยอดมณีบรรพต
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
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ที่ ไ ด้ น าเรี ย นไปแล้ ว การที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอมี เ งิ น สะสมเป็ น จ านวนมาก
ต้องการเสนอให้ ผู้ บริห ารได้พิจารณาใช้เงินสะสมดังกล่ าวมาพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งยังมีความต้องการพัฒนาอีกมาก ในเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกน้า ไม่ได้ว่าไม่ให้ซื้อนะครับ
แต่ต้องการแสดงความคิดเห็นว่า เงินสะสมที่มีอยู่ควรพิจารณานามาใช้จ่ายในการพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ให้มากที่สุด
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เคารพ ตามที่เลขานุการนายกองค์การ
ส.อบต. หมู่ 12
บริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ได้ น าเรี ย นว่ า ยอดเงิ น สะสมขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ
มีจานวน 34 ล้านบาท ขอเสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณาดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อใช้
งบประมาณดั งกล่ าวให้ เ กิ ด ประโยชน์ต่ อ ประชาชนและขอสอบถามโครงการที่ข องบ
อุทกภัยที่ส่งมาให้องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ช่วยดาเนินการด้วย
นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่แสดงความคิดเห็น เรียนเชิญ
ประธานสภา อบต.ปอ
ท่านเกียรติกุล พิชัย
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู่ 6

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เคารพ ขอแสดงความคิดเห็นในการ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่มียอดเงินสะสม จานวน 34 ล้านบาท
ขอให้คณะผู้บริหารได้พิจารณาจัดทาโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ตามความต้ องการของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า อายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอชุดนี้จะอยู่อีกได้ไม่นาน จึงอยากให้มีการพิจารณาใช้เงินสะสมที่มีอยู่นามา
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหมู่บ้านต่อไป

นายธิติพงศ์ กวินดารกร

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ เคารพ ขอสนับสนุนให้ใช้เงินสะสมที่มี
อยู่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ จานวน 34 ล้านบาท มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ผมปฏิบัติงานในสภาฯ กับนายกฯ มา 2 – 3 สมัย ขณะนี้ใกล้หมดวาระแล้ว ต้องการให้
พิ จ ารณาจั ด ท าโครงการโดยใช้ ง บประมาณเงิ น สะสมดั ง กล่ า ว ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ
ประชาชนในพื้นที่

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

๑๓

เวลา 12.30 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม
ประชุมในภาคบ่าย จานวน 19 คน ถือว่าครบองค์ประชุม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอนาเข้าสู่วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอในภาคบ่าย ตามระเบียบ
ประธานสภา อบต.ปอ
วาระการประชุม ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ อยู่ในการพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
จานวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ได้ เ สนอญั ต ติ ในล าดั บ ต่ อ ไปขอเรี ย นเชิ ญ หั ว หน้ า ฝ่ า ยการเงิ น ได้ น าเรี ย นชี้ แ จงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้รับทราบ
นางวิลาวัลย์ โนระ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่เคารพ ขอรายงานสถานะทางการคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ คงเหลือ ณ วันที่ 14
พฤษภาคม 2562 ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ 39,296,566.37 บาท
บวก เงินสะสมรับระหว่างปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 14 พฤษภาคม 2562
จานวน 19,240 บาท
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 14 พฤษภาคม 2562
จานวน 1,301,233 บาท
- เงินสะสมที่อนุมัติแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ 3,208,800 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จานวน
34,805,773.37 บาท
รายละเอียดตามเอกสารแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้เงินสะสมที่แจกให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ไปแล้วนั้น จึงขอนาเรียนชี้แจงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอได้รับทราบ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายการเงิน ที่ได้นาเรียนชี้แจงสถานทางการคลังขององค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.ปอ
ส่วนตาบลปอ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้เป็นการลงมติในญัตติ
ดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม
นายประเวศ ปงรังษี
เลขานุการสภาฯ

: ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท : ในลาดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ
ประธานสภา อบต.ปอ
2562 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้า จานวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณกาหนด (ธันวาคม 2561) ขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ได้ลงมติว่าจะอนุมัติตามญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

: อนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง

๑๔

ระเบียบวาระที่ 6

: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอ
ประธานสภา อบต.ปอ
ในวาระนี้
นางหมาย แสงงาม
ส.อบต. หมู่ 6

: ขอรายงานผลการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการท้องถิ่นของเทศบาลตาบลมาบข่า
โดยเทศบาลตาบลมาบข่าได้ดาเนินการบริหารจัดการนาประปาบริการให้กับประชาชน
ถือว่าทาได้ดีมากและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ส่วนการศึกษาดูงานที่เทศบาลตาบลอ่างคีรี
ซึ่ง เน้ น การส่ งเสริ มการท าปุ๋ ยเพื่อ ใช้ ใ นสวนผลไม้ โดยมี นายกเทศมนตรี ต าบลอ่ างคี รี
เป็นผู้นาในการบริหารจัดการ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งจากการศึกษาดูงาน
ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนาแนวคิดมาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่อไป

นายคาปัน แสงงาม
รองประธานสภาฯ

: จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานดังกล่าว ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานกับเทศบาล
ตาบลมาบข่า และเทศบาลตาบลอ่างคีรี ได้เห็นถึงการจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน
การบริหารจัดการท้องถิ่นและการจัดห้องกิจการสภา ซึ่งควรนามาปรับปรุงในพื้นที่

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ทั้งสองท่านที่เป็นตัวแทนของสภา
ประธานสภา อบต.ปอ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในการเล่าประสบการณ์ในการศึกษาดูงานให้กับสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์: ขอสอบถามว่าตามที่ผู้อานวยการกองช่าง (ผอ.อานวย เมืองอินทร์) ได้ย้ายไปไม่ทราบว่า
ส.อบต. หมู่ 12
อบต.ปอ ได้สรรหาบุคลากรมาแทนแล้วหรือไม่ เนื่องจากโครงการพัฒนาของหมู่บ้านใน
ปีงบประมาณ 2562 ยังไม่ได้ดาเนินการ จึงขอเร่งรัดให้ ดาเนินโครงการโดยเร็ว และ
สรรหานายช่างโยธามาช่วยงานด้วย
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
ส.อบต. หมู่ 18

: ขอให้คณะผู้บริหารได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านให้เพิ่ม
มากกว่าปีงบประมาณ 2562 โดยอาจพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมที่มีจานวนมาก นามาใช้
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านละ 500,000 บาท

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอสนับสนุนและเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านพจน์ปรีชา ส.อบต.หมู่ 18 เนื่องจากพื้นที่
ส.อบต. หมู่ 9
หมู่บ้านตาบลปอ ยังมีความต้องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก อีกทั้งเรื่องปัญหา
การขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคน้าเพื่อการเกษตร การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จึงขอเสนอ
ให้ เพิ่มงบประมาณและพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.ปอ ซึ่งมีจานวนมากมาใช้
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
นายเกียรติกุล พิชัย
ส.อบต. หมู่ 6

: ขอนาเรียนปัญหาความเดือดร้อน เสนอต่อคณะผู้บริหารได้รับทราบและดาเนินการแก้ไข
ดังนี้
(1) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง หมู่ 6 ได้เกิดความเสียหายจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมา
ไม่ทราบว่าจะซ่อมได้เมื่อใด
(2) การขุดลอกแม่น้างาว เพื่อป้องกันอุทกภัยของบ้านผาแล ยังไม่ได้รับการแก้ไข
หากปีนี้มีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นซ้า จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก จึงอยากให้มีการแก้ไข

๑๕

(3) เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการ
ตามที่หมู่บ้านเสนอมา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากเงินสะสม
ของ อบต.ปอ มีจานวนมาก อีกทั้งวาระการดารงตาแหน่งของคณะผู้ บริห ารและสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ใกล้หมดวาระแล้ว
(4) ขอให้มีการจัดตั้งกฎระเบียบมาใช้บังคับ ห้ามบุคคลเข้าไปในป่าในช่วงมาตรการ
ห้ามเผาทุกชนิด เนื่องจากเข้าป่าแล้วไปสร้างความเดือดร้อน เผาป่าเพื่อการหาของป่าและ
ล่าสัตว์ป่า
(5) ขอแก้ไ ขการออกประชาคมของ อบต.ปอ เพื่อ ทบทวนแผนฯ ของบ้ า นผาแล
ก าหนดวั น ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เนื่ อ งจากวั น ดั ง กล่ า วทุ ก หมู่ บ้ า นในเขตอ าเภอ
เวียงแก่น ต้องเข้าร่วมงานการรณรงค์เกี่ยวกับไฟป่าที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จึงขอให้
เปลี่ยนแปลงวันประชาคมด้วย
(6) ขอเร่งรัดโครงการก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ 6 เนื่องจากใกล้ฤดูทานาแล้ว อยากให้ทาโครงการก่อนที่น้าจะมา
(7) ขอให้ พิจ ารณาช่ว ยสนับสนุนโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบ้านผาแล เพิ่มด้ว ย
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ากัดเซาะตลิ่ง
(8) ต้องการให้ อบต.ปอ จัดหาซื้อที่เพื่อเป็นที่จอดรถ ด้านหน้าหอประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอสอบถาม 2 เรื่อง
ส.อบต. หมู่ 18
(1) เรื่องการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่หมู่บ้านเสนอมา อยากทราบว่าจะ
ดาเนินการได้เมื่อใด
(2) สอบถามข้อมูลตารางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย เมื่อดูตารางในแต่ละ
หมู่บ้าน มีการคงค้างจ่ายภาษี เข้าใจว่าน่าจะเป็นรีสอร์ทบางส่วน โดยหมู่ 18 คงค้างอยู่
12 ราย เนื่องจากหมู่ 18 เป็นหมู่บ้านที่มีกิจการรีสอร์ทจานวนมาก จึงอยากทราบว่า
เรื่องการจัดเก็บภาษีเป็นอย่างไร หมู่ 11 ค้างอยู่ 2 ราย และได้รับทราบว่าผู้ประกอบการ
รีส อร์ ท แจ้ งว่าไม่ได้รับการแจ้งให้เสี ยภาษีเลยไม่เสี ย จึงอยากให้เจ้าหน้าที่รับ ผิ ดชอบ
ได้ชี้แจงด้วย
นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง
ส.อบต. หมู่ 4

: ขอเรียนสอบถามกรณีคนบ้านห้วยคุ ได้ขับรถยนต์ชนป้ายหมู่บ้าน หมู่ 4 ได้รับ
ความเสียหาย จะให้เขาซ่อมได้เมื่อใด กองช่างประมาณการป้ายหมู่บ้านแล้วเสร็จหรือยัง
และเรื่องขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้พิจารณาจัดหาราวกั้นถนนเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์ ถนนลาดยางสายหนองเตา – ห้วยหาน ช่วงโค้งบ้านหนองเตา
ซึ่งเป็นจุดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

นายวิชัย แสงงาม
ส.อบต. หมู่ 2

: ขอนาเรียนสอบถามการย้ายไฟกิ่ง หมู่ 2 ที่สอบถามมายัง อบต.ปอ หลายครั้งแล้ว
อยากทราบว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ย้ายหรือไม่ เนื่องจากได้สอบถามการ
ไฟฟ้าแล้ว ต้องใช้งบประมาณจาก อบต.ปอ ในการย้ายไฟดังกล่าว

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นาเรียนชี้แจง
ประธานสภา อบต.ปอ

๑๖

นายแสน ลือชา
นายก อบต.ปอ

: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ที่ได้สอบถาม ขอตอบข้อชี้แจง ดังนี้
(1) กรณีกองช่าง ขณะนี้ได้รับโอนนายช่างโยธา จากเทศบาลตาบลท่าข้าม
มาปฏิบัติงานที่ อบต.ปอ จานวน 1 คน ทาให้มีบุคลากรกองช่าง มีนายช่างโยธา 2 คน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 คน สาหรับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2562 ได้แจ้งให้ทราบไปแล้ วว่า ได้ดาเนินการสรรหาผู้รับจ้างตามโครงการ จานวน 5
โครงการ ตามที่แจ้งในวาระแจ้งให้ทราบ สาหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้งหมด 13 โครงการ อยู่ระหว่างการจ้างออกแบบอยู่ ซึ่งต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร
เป็นผู้ออกแบบ หากออกแบบเสร็จเรียบร้อยเมื่อใด จะได้พิจารณาจัดทาโครงการที่เข้าไป
ทายากลาบากก่อน
(2) เรื่องการเสนอการเพิ่มงบประมาณ ในงบประมาณประจาปี 2563 จะได้พิจารณา
จัดสรรเพิ่มให้ หากงบประมาณในส่ วนกลางไม่มาก ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้ตั้ง
งบประมาณอาคารเอนกประสงค์ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ จ านวน
1,465,000 บาท จึงทาให้งบพัฒนาหมู่บ้านไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม
(3) กรณีโครงการป้องกันตลิ่งพัง หมู่ 6 ที่ไ ด้รับความเสียหายจากอุทกภัย ขอเรียนว่า
โครงการดังกล่ าว เป็นโครงการงบประมาณขององค์การบริห ารส่ ว นจั งหวัดเชียงราย
ทาง อบต.ปอ ได้ทาหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแล้ว
(4) เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ตามที่ได้รับการเสนอจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ขอมอบหมายให้หัวหน้าสานักปลัดและ
ผู้อานวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย
(5) เรื่ อ งการขุ ด ลอกล าน้ างาว ต้ อ งส่ ง เรื่ องขออนุ ญ าตจากกรมเจ้ า ท่า ก่ อ น จึ ง จะ
ดาเนินการได้
(6) กรณีก ารขอรั บการสนับสนุน งบประมาณสร้า งเขื่อนป้อ งกัน ตลิ่ ง หมู่ 6 จะได้
มอบหมายกองช่าง ตรวจสอบพื้นที่และรายงาน สาหรับพื้นที่จอดรถ เป็นปัญหามากที่สุด
ของ อบต.ปอ เนื่องจากที่ดินที่ติดกับ อบต.ปอ เป็นหลักฐาน สปก. ไม่สามารถซื้อขายได้
(7) โครงการอุทกภัย หมู่ 12 จะได้มอบหมายกองช่างออกตรวจสอบ ส่วนเรื่ องการ
จัดเก็บภาษีและการค้างชาระภาษี จะได้มอบหมายผู้อานวยการกองคลังชี้แจง
(8) เรื่องป้ายบ้านหนองเตา ที่ถูกรถชนเสียหายนั้น ได้มีหนังสือแจ้งความไปยัง สถานี
ตารวจภูธรเวียงแก่น เพื่อลงบันทึกเป็นหลักฐานและได้แจ้งให้คู่กรณีมาชดใช้ค่าเสียหายแก่
อบต.ปอ ซึ่งกองช่างได้ประมาณการค่าป้ายหมู่บ้าน จานวน 38,000 บาท ส่วนเรื่องที่
เสนอราวกั้นถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยจะได้มอบหมายกองช่างออกสารวจรายงาน
เสนอมา
(9) เรื่องการย้ายไฟสาธารณะของป้ายบ้านปางหัด หมู่ 2 จะได้มอบหมายให้กองช่าง
ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเวียงแก่น ว่าจะใช้งบประมาณจานวนเท่าไหร่ในการ
ย้าย เพื่อจะได้แจ้งสมาชิก อบต. ได้รับทราบต่อไป

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท: ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่ได้นาเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบต.ปอ
ส่วนตาบลปอ ได้รับทราบ
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