รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป# 2557
วัน อังคาร ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ผูเขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
2
นายจํารัส ทองคํา
3
น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร
4
นายสมพบ มณีคํา
5
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
6
นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว
7
นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ
8
นางสมพินธุ กิติยศ
9
นายยุทธพงศ ไวยะกา
10 นายสมาน พรมวิภา
11 นายไพฑูรย สุวรรณทา

ตําแหน3ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ผูไม3เขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายจรัญ ป9ญญาเสน

ตําแหน3ง
ลายมือชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายจรัญ ป9ญญาเสน

ลายมือชื่อ
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
นายจํารัส ทองคํา
นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร
นายสมพบ มณีคํา
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว
นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ
นางสมพินธุ กิติยศ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายสมาน พรมวิภา
นายไพฑูรย สุวรรณทา

หมายเหตุ

หมายเหตุ
ลาป:วย

-2- /ผู2เข2าร>วมประชุม...

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นายสุรพล วงศวัฒนะ
นายบัญญัติ ป9นอินทร
นายจินดา สัตนาโค
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายบรรจง สมศรี
นายประดิษฐ นามลักษณ
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
นายสมพล บั้งเงิน
นายเสรี วังแง>
พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์

ตําแหน3ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล
ผู2อํานวยการกองช>าง
ผู2อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน2าฝ:ายบริหารงาน
สาธารณสุข

ลายมือชื่อ
นายสุรพล วงศวัฒนะ
นายบัญญัติ ป9นอินทร
นายจินดา สัตนาโค
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายบรรจง สมศรี
นายประดิษฐ นามลักษณ
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
นายสมพล บั้งเงิน
นายเสรี วังแง>
พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์

11
12

นางศิริพร มโนจิตต
ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัฒน

หัวหน2าฝ:ายบริหารงานคลัง

นางศิริพร มโนจิตต
ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัฒน

เริ่มประชุมเวลา
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

นิติกร

เขาร3วมประชุม
หมายเหตุ

09.00 น.
อ>านประกาศสภาเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 1 ประจําปH พ.ศ. 2557
-ขอบคุณรองประธานสภาฯ ที่ทําหน2าที่เปIนประธานสภาฯ เมื่อคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่
2 ครั้งที่ 1 ประจําปH 2557
-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลาป:วย 1 ราย คือ นายจรัญ ป9ญญาเสน
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เริ่มใช2ตั้งแต>วันนี้เปIนต2นไป ผู2ใดขณะขับรถแล2วใช2มือถือ มีโทษปรับ 4001,000 บาท
- การงดใช2อุปกรณสื่อสารทุกชนิด ขณะประชุมสภาฯ
- กองการศึกษาขอเชิญผู2บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท>านร>วมงานวันเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหา
ราชินี วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเชียงราย เวลา 12.00 น. เปIนต2นไป การแต>งการชุด
ปกติขาว

ประธานสภาฯ
นางศิริพร มโนจิตต
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 2

ประธานสภาฯ
นายยุทธพงศ ไวยะกา

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

1.1 รายงานฐานะการเงินการคลังเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ในส>วนที่แจ2งให2ทราบขออนุญาตให2ผู2ที่เกี่ยวข2องในส>วนที่ 1 รายงานฐานะการเงินเทศบาลตําบล
ป:าอ2อดอนชัย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ขอเชิญ นางศิริพร มโนจิตต ได2ชี้แจง
นําเสนอฐานะการเงินการคลังของเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย ข2อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2557
ขอบคุณนางศิริพร มโนจิตต
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจําป# 2557 เมื่อวัน จันทร9 ที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ หองประชุมตนออ 1
เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ขออนุญาตให2คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได2ชี้แจงต>อที่ประชุม
เรียนประธานสภาฯ กระผมนายยุทธพงศ ไวยะกา สมาชิกสภาฯ เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปH 2557 เมื่อวัน จันทร ที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห2องประชุมต2นอ2อ 1
เทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย ซึ่งได2ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล2วเห็นว>ารายงานการประชุม
บันทึกได2ถูกต2องครบถ2วน พร2อมทั้งได2บันทึกความเห็นเสนอประธานสภาฯ
ขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะแก2ไขใน
รายงานการประชุมครั้งที่ผ>านมาหรือไม> หากไม>มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม
นับองคประชุม มีผู2เข2าร>วมประชุม มีจํานวน 11 ท>าน ขอเรียนเชิญท>านประธานสภาฯ ขอมติต>อไป
ขอมติในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจําปH 2557 เมื่อวันจันทร ที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห2องประชุม ต2นอ2อ 1 เทศบาล
ตําบลป:าอ2อดอนชัย
มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ -งดออกเสียง 1 เสียง ได2แก> ประธานสภาฯ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาร3างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ3ายประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2558
จํานวน 43,500,000 บาท (สี่สิบสามลานหาแสนบาทถวน)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
-คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ>ายประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2558
-รายละเอียดงบประมาณรายจ>ายทั่วไป ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย
สําหรับหน>วยงาน สํานักปลัดเทศบาล มอบให2หัวหน2าสํานักปลัดชี้แจงรายละเอียด,กองคลัง มอบ
ให2นางศิริพร มโนจิตต กองช>างมอบให2ผู2อํานวยการกองช>าง ชี้แจงรายละเอียด และกองการศึกษา
มอบให2 ผู2อํานวยการกองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด

ประธานสภาฯ

-ขอบคุณหัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล หัวหน2าฝ:ายบริหารงานคลัง ผู2อํานวยการกองช>างและ
ผู2อํานวยการกองการศึกษา
-ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได2อภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณรายจ>ายประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2558
เริ่มจากสํานักปลัดเทศบาล
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู เครื่องพ>นหมอกควันชํารุดบ>อย กรณีที่ให2 อปท.ข2างเคียงยืมไปใช2 หากชํารุดเสียหาย ใครเปIนผู2ซ>อม
งบประมาณจากส>วนไหนซ>อม ใครมีอํานาจอนุญาตให2ยืม
ปลัดเทศบาล
เครื่องพ>นหมอกควันของเทศบาลตามฐานข2อมูล ปH พ.ศ.2557 มีอยู> 7 เครื่อง ชํารุด 4 เครื่อง กําลัง
อยู>ระหว>างรอจําหน>าย เนื่องจากหากเก็บไว2จะเปIนภาระในการรักษาซ>อมแซม สําหรับที่มี อปท.
ข2างเคียงหรือส>วนราชการอื่นขอยืม ในระเบียบพัสดุหน>วยงานอื่นหรือหน>วยราชการอื่นใดจะมาขอ
ยืมก็มายืมกับเทศบาลฯ ผู2มีอํานาจอนุญาตให2ยืมได2แก>นายกเทศมนตรีฯ กรณีชํารุดเสียหาย
ระหว>างยืมให2ผู2ยืมเปIนผู2ซ>อมแซม จากข2อมูลที่ผ>านมาโครงการการปQองกันโรคไข2เลือดออก เปIน
โครงการที่ช>วยกันรณรงคร>วมมือกันทั้งท2องถิ่น อําเภอ ตําบล เพราะว>าทําตําบลเดียวไม>ได2
เนื่องจากมียุงเปIนพาหะนําโรค เพราะฉะนั้นต2องร>วมมือกัน ที่ผ>านมามีเทศบาลตําบลป:าก>อดํา และ
อบต.บัวสลี จะมายืมใช2และบางครั้งเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัยก็ไปยืม อปท.อื่นมาใช2เปIนลักษณะ
พึ่งพาอาศัยกัน
เลขานุการสภาฯ
โครงการเสริมสร2างความเข2มแข็งแก2ป9ญหาเอดส งบประมาณ 50,000 บาท ที่ผ>านมาเทศบาลฯ ได2
ดําเนินการแจกพันธุปลาและอาหารปลาให2กับผู2ติดเชื้อ ในปHนี้ขอเสนอให2ปรับเปลี่ยนแนวทางใน
การช>วยเหลือว>าจัดทําเปIนคูปองหรือคล2ายกับว>าเปIนค>าใช2จ>ายประจําวัน
นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว -ขอเสริมเลขานุการสภาฯ จากประสบการณตรง ปลา 1 ถุง อาหารปลา 1 กระสอบ บอกได2เลยว>า
ปลาไม>โต ได2เคยเอาพันธุปลาไปแจกให2กับผู2ติดเชื้อมีบางรายไม>รับเพราะว>าบ>อปลาเขาใช2ไม>ได2และ
นําพันธุปลามาคืนให2กับเทศบาล และอีกอย>างการเชิญผู2ติดเชื้อมาร>วมพิธี มองภาพรวมแล2วไม>เปIน
ผลดีกับผู2ติดเชื้อเท>าไหร>
-ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อทุกปH ที่มีอยู>ไปอัพเกรดเพิ่มไม>ได2หรืออย>างไร แล2วข2อมูลที่รับฟ9งมาชัด
แค>ไหน ที่ คสช.ประกาศมาแล2วว>าจะไม>ให2ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จะให2บริษัทเข2ามารับเหมาและ
อัพเกรดคอมพิวเตอร
ประธานสภาฯ
ขอเชิญหัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล ชี้แจง
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล -ในส>วนของโครงการเสริมสร2างความเข2มแข็งแก2ป9ญหาเอดส เห็นด2วยกับเลขานุการสภาฯ ว>าควร
มีการปรับเปลี่ยนการดําเนินการ เคยพูดคุยกับเจ2าหน2าที่แล2วว>าน>าจะมีการติดตามผลว>ามีอะไรดี
ขึ้นมาหรือเปล>าสามารถลดค>าใช2จ>ายได2จริงไหม จะขอรับไว2แก2ไข และหารือกับคณะผู2บริหาร
เกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินการและพูดคุยกับกลุ>มเปQาหมาย รับฟ9งความคิดเห็นจากทุกฝ:าย
รวมถึงเจ2าหน2าที่ผู2ดําเนินการด2วย
-วัสดุคอมพิวเตอร ในส>วนของสํานักปลัดไม>อยากเพิ่ม ที่อยู>ในส>วนของงานตรวจสอบภายใน
ป9จจุบันการตรวจติดตามงานของอําเภอ จังหวัด จะติดตามทางออนไลนแล2วจัดส>งเอกสารตาม

ประธานสภาฯ
ผู2อํานวยการกองช>าง
นางสมพินธุ กิติยศ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

นายจินดา สัตนาโค

ทีหลัง ซึ่งคอมพิวเตอรของงานตรวจสอบภายในที่ใช2อยู>ป9จจุบันเก>ามาก ซ>อมมาแล2วหลายรอบ
หากซื้อใหม>น>าจะคุ2มค>ากว>า จึงขออนุมัติจัดซื้ออีก 1 เครื่อง
ขอเชิญผู2อํานวยการกองช>างชี้แจงคอมพิวเตอรที่จะจัดซื้อ
คอมพิวเตอรที่ขอจัดซื้อ เนื่องจากกองช>างมีเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งซื้อ
เมื่อประมาณ พ.ศ.2549 มีไว2สําหรับออกงานภาคสนาม งานการประชุมต>างๆ ของเทศบาลฯ
-โครงการแก2ไขป9ญหาภัยแล2ง ทุกปHที่ผ>านมาเทศบาลฯจะดําเนินการบรรทุกน้ําวันละ 2-3 เที่ยวไป
บริการให2กับหมู>ที่ 14 ซึ่งก็ยังไม>พอใช2 แต>มีชนเผ>าอยู> 2 ชนเผ>า คือลีซอและมูเซอ มีป9ญหาคือมูเซอ
ที่อยู>ข2างในไม>มีน้ําใช2 การให2บริการแตกต>างกัน เราเคยไปดูต2นน้ํา 2 ครั้งที่บนดอย และฝ:ายบริหาร
กับเจ2าหน2าที่เทศบาลได2ไปดู ไม>ทราบว>าดําเนินการไปถึงไหนแล2ว มีแนวทางแก2ไขป9ญหาภัยแล2ง
แบบยั่งยืนอย>างไร ถ2าจะเจาะบ>อบาดาลก็เจาะจุดเดียวแต>มี 3 กลุ>มที่บ2านปุยคํา และมีระยะทาง
ห>างไกลกันน้ําจะพอใช2หรือไม>และจะเจาะเมื่อไหร> จะทําประปาภูเขาได2ไหม
-โครงการเสริมสร2างความเข2มแข็งของครอบครัว เท>าที่ผ>านมาการมีส>วนร>วมของผู2เข2าร>วมโครงการ
ไม>ดีเท>าไหร> เพราะไม>มีส>วนร>วมมีแต>บุคคลภายนอกไปร>วม และมีจํานวนไม>มาก ในการแก2ไข
ป9ญหาต2องปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม> ครอบครัวมีป9ญหาต2องการครอบครัวแบบไหนต2องให2ชัดเจน
ต2องให2ผู2เกี่ยวข2องได2อธิบายผู2นําให2ชัดเจน ในการแก2ไขป9ญหาการมีส>วนร>วมของแต>ละหมู>บ2านทั้งๆ
ที่แต>ละหมู>บ2านเอามาร>วมโครงการเพียงครอบครัวเดียวยังเอามาไม>ได2เลย ค>าใช2จ>ายที่เสียไปได2
ประโยชนไม>คุ2มค>า
โครงการส>งเสริมการท>องเที่ยว งบประมาณตั้งไว2 50,000 บาท ขอทราบรายละเอียดโครงการ มี
รูปแบบแนวทางอย>างไร ทําไมจึงตั้งงบประมาณไว2เยอะ
ขอเชิญผู2เกี่ยวข2องได2ชี้แจง
ป9ญหาการแก2ไขป9ญหาภัยแล2ง บ2านปุยคํา หมู>ที่ 14 ขออนุญาตให2นายจินดา สัตนาโค รอง
นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง ส>วนโครงการสร2างความเข2มแข็งให2กับครอบครัว ให2นายบัญญัติ ป9นอินทร
รองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
การแก2ไขป9ญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค บ2านปุยคํา หมู>ที่ 14 การดูแลในเบื้องต2นได2
บรรทุกน้ําไปแจกจ>ายให2กับผู2ประสบภัย ส>วนวิธีการแก2ไขป9ญหาได2รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีฯ ให2ไปสํารวจแหล>งต2นน้ําต>างๆ ไม>ว>า จะเปIนของหมู>บ2านปุยคําส>วนล>าง ที่เปIนชน
เผ>าบีซู หรือคันนาอันหรือกะเหรี่ยง ในส>วนของบีซู ได2ขึ้นไปสํารวจแนวภูเขา แนวน้ําซึ่งเปIนแหล>ง
น้ําประปาภูเขาที่จะสามารถดําเนินการจัดทําได2 ได2ขึ้นไปสํารวจพร2อมกับนางศรีมอย ชะเอมทอง
รองปลัดเทศบาล และผู2ช>วยเจ2าหน2าที่ท2องถิ่นอําเภออีกท>านหนึ่ง จํานวน 1 ครั้ง ไปดูปริมาณน้ํา
แล2วในช>วงเดือน กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน ปริมาณน้ํามีไม>เพียงพอที่จะนํางบประมาณไปลงทุน
ได2 หากผ>านฤดูในช>วงเดือน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน น้ําภูเขาสามารถที่
จะหล>อเลี้ยงทั้งชนเผ>าบีซู ลีซอ หรือมูเซอได2 แต>ในเมื่อการสํารวจทั้ง 3-4 ครั้ง ดูแล2วน้ําต2นทุนที่จะ
นํามาใช2ในช>วงฤดูแล2งที่เทศบาลฯได2จัดส>งน้ําบรรเทาความเดือดร2อนมีไม>เพียงพอที่จะนํา
งบประมาณลงไปทํา จึงเปIนที่มาของการนําเสนอเพื่อรับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ ได2

ประธานสภาฯ
นายบัญญัติ ป9นอินทร

ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา

พิจารณาให2ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเจาะบาดาลซึ่งก็ยังไม>ครบกระบวนการในการแก2ไขป9ญหา
ครบทั้งหมด เนื่องจากว>าขณะนี้มีงบประมาณเพียงแค>ไปเจาะน้ําบาดาล หรือหาน้ําต2นทุนที่จะ
นํามาใช2ทําน้ําบาดาลบริการให2กับประชาชนหมู>ที่ 14 ส>วนของชนเผ>ามูเซอ หากว>าในเบื้องต2น
สามารถดูแลแก2ป9ญหาให2กับส>วนใหญ>ได2 ณ ตรงนี้อยู>ในระหว>างขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในการ
ขุดเจาะบาดาลแล2วงบประมาณที่จะต>อเนื่องคือส>วนของการทําระบบประปาซึ่งจะต2องใช2
งบประมาณเปIนจํานวนมาก ส>วนของมูเซอคิดว>าหากเราแก2ไขป9ญหาข2างล>างที่เปIนส>วนใหญ>ได2แล2ว
ในการบรรเทาความเดือดร2อนก็คงจะหาวิธีในอนาคตต>อไป
ขอเชิญนายบัญญัติ ป9นอินทร ชี้แจง
-ตําบลสุขภาวะ เราตั้งเปQาหมายไว2ว>าเปQาหมายของ สสส.ที่กําหนดให2ตําบลป:าอ2อดอนชัย
กําหนดให2มีนโยบาย 7+1 ที่ได2เรียนรู2ศึกษากันมาเกือบ 2 ปH เรากําลังขับเคลื่อนไม>ว>าจะเปIน
นโยบายด2านการบริหารแบบมีส>วนร>วม การจัดสวัสดิการสังคมหรือเกษตรกรรมยั่งยืนจนถึง
สิ่งแวดล2อม ความรู2- สภาเด็กและเยาวชน การดูแลสุขภาพผู2สูงอายุ ภัยพิบัติ หรือการพัฒนา
สุขภาพทางด2านชุมชน ประเด็นที่ สท.สมพินธุ กิติยศ สอบถามว>าทําไมเราจัดโครงการครอบครัว
ผู2ด2อยโอกาสแต>ไม>มีผู2เข2าร>วมโครงการ ข2อนี้เปIนป9ญหาที่กําลังติดตามอยู> เหตุผลทําไมผู2ด2อยโอกาส
จึงไม>ให2ความร>วมมือเท>าที่ควร เกณฑกันมาโดยผู2ใหญ>บ2าน เปIนป9ญหาที่เราจะต2องพัฒนาในเรื่อง
ของตําบลสุขภาวะ ป9ญหาครอบครัว เริ่มจากเศรษฐกิจ ป9ญหาพัฒนาการศึกษา ความเปIนอยู>
ประชาชนมัวแต>ยุ>งอยู>กับการทํามาหากิน จึงให2ความสนใจในเรื่องของโครงการนี้น2อยไป แต>คิดว>า
ตําบลสุขภาวะคงจะขับเคลื่อนอย>างน2อยก็จะปลูกจิตสํานึกเหมือนกับที่ทําโครงการขยะ ถึงแม2
เปQาหมายที่ตั้งไว2จะสูงแต>อย>างน2อยเราก็คิดว>าความตระหนักต2องใช2เวลา นําเรียนว>าเฉพาะพวกเรา
ฝ:ายเดียว จะเปIนเทศบาลหรือผู2นําท2องถิ่นในเขตอําเภอเมืองเชียงรายก็ต2องใช2เวลา จะนําคําแนะนํา
จาก สท.สมพินธุ กิติยศ นําไปพัฒนาอีกส>วนหนึ่ง
-ประเด็นที่ 2 ทําไมต2องตั้งงบประมาณโครงการส>งเสริมการท>องเที่ยวไว2ตั้ง 50,000 บาท เหตุผล
สืบเนื่องจากตําบลสุขภาวะ เรื่องของการส>งเสริมการท>องเที่ยวโดยหลักจริงๆ แล2ว เรากําลังจะ
พัฒนาไปสู>ตําบลแห>งการท>องเที่ยว เพื่อปHที่ผ>านมาได2ทําทะเบียนโฮมสเตยไว2ส>วนหนึ่ง ผลออกมาว>า
เมื่อไม>กี่วันมานี้ ได2มีช>างชุมชน ประมาณ 40 คน มาขอพัก จึงอยากพัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง
นอกจากโฮมสเตยแล2วจะพัฒนาแหล>งการเรียนรู2และแหล>งการท>องเที่ยว เพราะขณะนี้มีวัดร>องขุ>น
เปIนตัวนําแหล>งท>องเที่ยวที่จะจัดทํากําลังทําความเข2าใจกับเยาวชนว>าจะช>วยกันในเรื่องของการปHน
หน2าผาแถวบ2านปุยคํา อีกจุดหนึ่งคือแคมปVไฟของชนเผ>า จะมีในฤดูหนาว หรือว>าจะเปIนป:าชุมชน
ของ หมู>ที่ 2 และหมูที่ 16 เปIนการท>องเที่ยวป:าเชิงนิเวศนเปIนอีกจุดหนึ่งที่น>าสนใจ เงินจํานวน
50,000 บาท คงไม>มากไม>น2อยเกินไปสําหรับการเริ่มต2น
ขอบคุณนายบัญญัติ ป9นอินทร /ขอเชิญนายจํารัส ทองคํา รองประธานสภาฯ
เกี่ยวเนื่องกับเทศบัญญัติงบประมาณแต>ไม>โดยตรง รองนายกฯ ได2ตอบป9ญหาเกี่ยวกับโครงการ
ต>างๆ ที่ท>านรับผิดชอบ อยากสอบถามว>า 2-3 ปH ได2ยินคําว>าตําบลสุขภาวะ ประเด็นว>า ณ วันนี้
สุขภาวะ สุขภาพของตําบลสุขภาวะของประชาชนดีขี้นอย>างไร น>าจะปรับเปลี่ยนไปดําเนินการ

โครงการอื่นที่จะพอเปIนประโยชนกับประชาชน อยากสอบถามว>า ตําบลสุขภาวะมีความคืบหน2าไป
ถึงไหนอย>างไร ตัวชี้วัดอะไรต>างๆมีไหม จาก 2-3 ปH ที่ผ>านมาดีขึ้นมากน2อยเพียงไหน อย>างไร
ประธานสภาฯ
ขอเชิญนายบัญญัติ ป9นอินทร ชี้แจง
นายบัญญัติ ป9นอินทร ขณะนี้อยู>ในระยะขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ได2เริ่มตําบลสุขภาวะเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 มีอยู> 7
ประเด็น การขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ จะขับเคลื่อนไปหลายๆด2าน ไม>ว>าจะเปIนสุขภาวะ อาชีพ
การบริหารจัดการแบบมีส>วนร>วม ทั้งหมดมีอยู> 7-8 ประเด็น
-ประเด็นที่ 1 นโยบายด2านของการจัดการบริหารท2องถิ่นแบบมีส>วนร>วม ขณะนี้ได2ดําเนินการแล2ว
คงจะเห็นแล2วว>าแผนหรือเทศบัญญัติ มาจากแผนของหมู>บ2านโดยจัดเรียงลําดับความสําคัญของ
หมู>บ2านมาสู>แผน สู>เทศบัญญัติฯ ซึ่งก>อนๆมาอาจจะไม>ใช2วิธีการนี้
-ประเด็นที่ 2 เรื่องของสุขภาวะ คือนโยบายสาธารณะ ด2านการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน มีอยู>
2 กองทุน คือ 1)กองทุน สปสช.ที่กําลังขับเคลื่อน 2)กองทุนสวัสดิการชุมชน อยู>ในระหว>างการ
ขับเคลื่อน
-นโยบายด2านสาธารณะเกษตรกรรมยั่งยืน จะเน2นในเรื่องเกษตรอินทรีย ตั้งแต>การผลิต การ
จําหน>าย และการตลาด คิดว>าต2องใช2เวลาอีกสักพัก
-นโยบายเกี่ยวกับการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม ปHนี้เปIนปHแรกไปพัฒนาป:าไม2และ
ชุมชน
-สภาเด็กและเยาวชน เริ่มดําเนินการมาตั้งแต>ปHที่ผ>านมา
-การดูแลสุขภาพชุมชน ได2เข2าผ>านการอบรมไม>ว>าการดูแลผู2สูงอายุตลอดจนพยายามจัดตั้งโฮงเฮียน
สร2างสุขคนเฒ>า ให2ครบทุกพื้นที่ภายในสิ้นเดือนนี้น>าจะครบ ดูแล อผส., จะเห็นได2ว>าได2นําเอา
หน>วยราชการหลายๆแห>ง สถานศึกษาไม>ว>าจะเปIนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม>
มาดูแลคนพิการ จะเห็นว>าหลากหลายไม>ว>าจะเปIนภัยพิบัติในเรื่องของแผ>นดินไหว จัดสรร
งบประมาณดูแลผู2ประสบภัยแผ>นดินไหวโดยไม>ใช2เงินงบประมาณจากส>วนกลาง ไม>ว>าจะเปIนด2าน
สุขภาพจะเห็นว>าพยายามอยู>และขณะนี้ดําเนินการจัดทําข2อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให2
ครบทุกกลุ>ม หลังจากนั้นจะเข2าสู>กระบวนการงานวิจัยชุมชน วิจัยหมู>บ2าน มอบหมายให2นางศรีมอย
ชะเอมทอง รองปลัดเทศบาล ดําเนินการอยู> 2 ประเด็น ขออนุญาตให2นางศรีมอย ชะเอมทอง
เพิ่มเติมรายละเอียดต>อไป
นางศรีมอย ชะเอมทอง การดําเนินงานตําบลสุขภาวะ เริ่มตั้งแต>ปH พ.ศ.2556 ในเบื้องต2นการที่เปIนลูกข>ายเทศบาลตําบล
บ2านตXอม หากว>าแม>ข>ายมีกิจกรรมอะไร ไม>ว>าจะเปIนส>วนกลาง ส>วนภูมิภาค เทศบาลตําบลบ2านตXอม
ก็จะเชิญเข2าร>วมการนําเสนอตําบลสุขภาวะที่เปIนส>วนภูมิภาคและระดับส>วนกลางนอกจากนั้นแล2ว
จะมีกิจกรรมที่นํามาทําในพื้นที่ตําบลป:าอ2อดอนชัย เพื่อที่จะเข2าสู>ตําบลสุขภาวะจริงๆ เบื้องต2น
ขณะนี้ดําเนินการสํารวจข2อมูลของทุกครัวเรือนในตําบลป:าอ2อดอนชัย เรียกว>าสํารวจข2อมูล 7 ด2าน
ความก2าวหน2า อยู>ในช>วงจัดเก็บข2อมูลทุกหมู>บ2านแล2ว แต>ยังมีบางหมู>บ2านที่ข2อมูลยังไม>สมบูรณ มี
การนําข2อมูลมาบันทึกแล2วประมวลผล เปIนข2อมูลที่สะท2อนป9ญหาของหมู>บ2านครบ 7 ด2าน หมู>บ2าน

สามารถรับทราบป9ญหาของหมู>บ2านตนเอง และสามารถนํามาเปIนข2อมูลในการพัฒนาหมู>บ2านของ
ตนเอง
-งานวิจัยชุมชน อยู>ในระหว>างดําเนินการ
หลังจากนั้นจะมีงานที่ต>อยอดไปอีกเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่ตําบลป:าอ2อดอนชัยจะได2เปIนตําบลสุขภาวะ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณนางศรีมอย ชะเอมทอง
ขอเชิญนายจํารัส ทองคํา
นายจํารัส ทองคํา
พอประมาณได2ว>าขณะนี้อยู>ในช>วงเตรียมการ ขอให2เริ่มดําเนินการในเร็ววันเนื่องจากมีประชาชน
รอดูผลงานอยู> ในส>วนของโครงการต>างๆ อยากให2มีผู2รับผิดชอบที่ชัดเจน ใครรับผิดชอบเรื่องอะไร
อย>างไร ที่ไหน เมื่อไหร>กับใคร มีการกําหนดระยะเวลาแล2วเสร็จของงาน
นายไพฑูรย สุวรรณทา หมู>ที่ 14 ถนนชํารุดบริเวณหน2าโรงเรียน และหน2าวัด จะแก2ไขป9ญหาอย>างไรก>อนที่องคการบริหาร
ส>วนจังหวัดเชียงรายจะมาซ>อม เกรงว>าจะเกิดอันตรายกับผู2สัญจร
นายกเทศมนตรีฯ
เสนอว>าพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 ให2จบก>อน ให2ไปอยู>ในวาระอื่นๆ
ประธานสภาฯ
สอบถามในที่ประชุมว>ามีท>านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก
นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ -สอบถามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ ผ>านไปยังนายจินดา สัตนาโค ว>าที่ผ>านมา
มีโครงการว>าจะจัดทําบอรดประชาสัมพันธ และซุ2มต>างๆ ยังไม>เห็นดําเนินการแล2วพ>วงมากับการ
ท>องเที่ยวของนายบัญญัติ ป9นอินทร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ จากกิจกรรมที่ผ>านมางานประกวด
แข>งขันโฟลคซอง ก็ขาดการประชาสัมพันธ
-ถนนสายหน2าเทศบาลฯ ขอให2ชี้แจงว>าได2ดําเนินการไปถึงไหนแล2ว ซึ่งเวลาได2ล>วงเลยมาหลายเดือน
แล2วตั้งแต>เดือนเมษายน มาจนถึงป9จจุบัน
ประธานสภาฯ
แจ2งให2 สท.ทรงวุฒิ แก2วสิทธิ ว>าในประเด็นนี้ขออยู>ในระเบียบวาระอื่นๆ
นายกเทศมนตรีฯ
กรณีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ ได2มอบหมายให2นายจินดา สัตนาโค รับผิดชอบ
จึงขออนุญาตให2นายจินดา สัตนาโค เปIนผู2ชี้แจง
นายจินดา สัตนาโค
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ ได2ดําเนินการมาโดยตลอด เรียนให2ทราบดังนี้
1) ดําเนินการปรับปรุงห2องสารสนเทศ
2) ปQายหน2าเทศบาลฯ มอบผู2อํานวยการกองช>าง ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณดําเนินการ
3) ส>วนอื่นๆ มอบหัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล เปIนผู2ชี้แจง
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ นายจินดา สัตนาโค ได2ประสานงานและ
ได2ดําเนินการมาโดยตลอดตั้งแต>ที่ได2อนุมัติงบประมาณ ล>าสุดได2ดําเนินการจัดทําบอรดประชาสัมพันธ
ติดอยู>บริเวณห2องสารสนเทศ เปIนการรายงานข2อมูลประชากรตําบลป:าอ2อดอนชัย ผู2มีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนการให2ความช>วยเหลือด2านสวัสดิการสังคม ส>วนโครงการอื่นได2ชะลอไปก>อนเนื่องจาก
งบประมาณมีจํากัด
นายจํารัส ทองคํา
งานประชาสัมพันธ เทศบาลฯ มีเจ2าหน2าที่ประชาสัมพันธน>าจะให2เจ2าหน2าที่ประชาสัมพันธได2
ทํางานอย>างเต็มที่ เมื่อก>อนในการมาติดต>อราชการจะมีเจ2าหน2าที่ประชาสัมพันธคอยแนะนํา
แต>เดี๋ยวนี้ไม>มีแล2ว เจ2าหน2าที่ประชาสัมพันธยังทํางานประชาสัมพันธอยู>หรือไม>อย>างไร ในการ

ประชาสัมพันธต>างๆ ต2องให2เจ2าหน2าที่ประชาสัมพันธดูแลตามช>องทางต>างๆ ที่จะประกาศให2
ประชาชนทราบ แต>นี่เงียบหายไปทําให2ประชาชนเข2าใจเทศบาลฯน2อยลง ถ2าจะรื้อฟZ[นขึ้นมาไม>ใช>
เรื่องเสียหายหรือยุ>งยากอะไรมากมาย เปIนการใช2คนไม>ถูกกับงาน
ประธานสภาฯ
ขอบคุณนายจํารัส ทองคํา ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
นายกเทศมนตรีฯ
สําหรับเจ2าหน2าที่ประชาสัมพันธ ป9จจุบันยังมีอยู> ซึ่งโดยปกติการทํางานในส>วนของสํานักปลัดมีงาน
เยอะ จึงดึงเจ2าหน2าที่ประชาสัมพันธไปช>วยงานหากจะให2ไปนั่งประชาสัมพันธตลอดเวลาคงเปIนไป
ไม>ได2 ต2องให2ไปช>วยงานอย>างอื่นบ2าง โดยเฉพาะโยงไปถึงตําบลสุขภาวะที่เราต2องทําในเรื่องการ
วิจัยชุมชนต2องอาศัยเจ2าหน2าที่ทุกท>านไปลงหมู>บ2าน ตรงนี้อาจอ>อนลงไปบ2างแต>ก็ได2เน2นย้ําให2
เจ2าหน2าที่ทุกคนว>าถ2าหากมีประชาชนมาติดต>อหากเจอพนักงานคนไหนแล2วให2พนักงานคนนั้น
แนะนําอํานวยความสะดวกให2กับประชาชนผู2มาติดต>อราชการ ในส>วนของการประชาสัมพันธ
หน>วยงาน พยายามที่จะอาศัยช>องทางต>างๆ ที่จะประชาสัมพันธ บางจุดก็มีข2อบกพร>องบ2าง
ประธานสภาฯ
สอบถามสมาชิกสภาฯ ว>ามีท>านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับร>างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ>าย
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2558
เลขานุการสภาฯ
วัสดุงานบ2านงานครัว งบประมาณตั้งไว2 70,000 บาท ลดจํานวนลงได2หรือเปล>าแล2วไปเพิ่มโครงการ
ส>งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู2พิการและพัฒนาอาชีพของผู2พิการ งบประมาณตั้ง
ไว2 20,000 บาท ซึ่งน2อยเกินไป
ประธานสภาฯ
ขอเชิญหัวหน2าสํานักปลัดเทศบาลชี้แจง
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล ในส>วนของวัสดุงานบ2านงานครัว ส>วนใหญ>จะจัดซื้อจําพวกน้ํายาถูพื้น น้ํายาล2างห2องน้ํา ไม2กวาด
ซึ่งวัสดุสํานักงานได2ตั้งงบประมาณไว2ที่สํานักปลัดหน>วยเดียว แต>ดูแลทั้งสํานักงาน การปรับลด
อย>างไรแล2วแต>ความเหมาะสมแต>จะแจ2งให2ทราบว>าการจัดซื้อในแต>ละครั้งใช2เงินครั้งละไม>น2อย
เหมือนกัน ส>วนที่นอนหมอนมุ2งคงใช2อย>างเต็มที่ในปHหนึ่งบางครั้งก็ชํารุด เพราะว>าเปIนของส>วนรวม
และของใช2บางอย>างก็ต2องเปIนเฉพาะบุคคลจะใช2ร>วมกันไม>ได2
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะสอบถามอีก
นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว ค>าช>วยเหลือเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู2ด2อยโอกาส เพื่อเปIนค>าช>วยเหลือเด็กนักเรียน นักศึกษา
และผู2ด2อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1365 ลงวันที่ 30 เมษายน
2550 โดยหลักการการดําเนินการต2องทําอย>างไรในการช>วยเหลือบุคคลเหล>านี้ เชื่อว>าสมาชิกสภา
ทุกท>านอยากมีส>วนร>วม และอยากเป\ดโอกาสที่จะช>วยเหลือบุคคลเหล>านี้ ในปHที่ผ>านมาคณะ
ผู2บริหารดําเนินการอย>างไร
ประธานสภาฯ
ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจง
ปลัดเทศบาล
ในส>วนของการให2ความช>วยเหลือผู2ด2อยโอกาส ได2มีหนังสือสั่งการ เมื่อ พ.ศ.2550 ด>านแรกการจะ
ช>วยเหลืออะไรก็แล2วแต>ภายในพื้นที่ต2องใช2เงินงบประมาณของท2องถิ่นไปช>วย ต2องตั้งคณะกรรมการ
ช>วยเหลือประชาชนตามหนังสือของกรมการปกครอง ปH พ.ศ.2543 ในส>วนของค>าช>วยเหลือเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และผู2ด2อยโอกาส เปIนการให2ทุนว>าจะให2กี่บาท ถ2าเปIนทุนการศึกษาไปดูระเบียบ
กระทรวงศึกษาว>าให2ทุนระดับปริญญาตรี มัธยม ประถมศึกษาว>าเท>าไหร>

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

นายบัญญัติ ป9นอินทร

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายสมพบ มณีคํา

ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาล

ขอบคุณปลัดเทศบาล ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ
โครงการส>งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู2พิการและพัฒนาอาชีพของผู2พิการ
งบประมาณตั้งไว2 20,000 บาท ซึ่งน2อยมากซึ่งไม>ทราบว>าจะไปทําอะไรได2มาก ไม>ทราบว>าเปIน
รูปแบบแนวทางอย>างไร เปรียบเทียบเราต2องให2ความสําคัญว>าการที่เราจะทําอาคารใหญ>โตตั้ง
งบประมาณไว2 ค>าก>อสร2างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผู2สูงอายุ 100,000 บาท
น>าจะแบ>งเบาจากส>วนอื่นมาเพิ่มให2อีก
สําหรับปHก>อนๆ เทศบาลฯไม>เคยตั้งงบประมาณสําหรับตัวนี้ไว2เลย โดยพื้นฐานข2อมูลเดิม ปH พ.ศ.
2557 มีผู2พิการอยู>ประมาณ 150 คน ผู2พิการที่ต2องการความช>วยเหลือประมาณ 50 คน โดย
ประเมินจากคุณภาพชีวิตและความพิการของแต>ละคน จริงๆ แล2วสัดส>วนที่จะมาช>วยประมาณ
25-30 คน จะมีโครงการที่จะเอื้ออํานวยต>อผู2พิการบางส>วนอยู> 2-3 โครงการ คือส>วนที่ 1 จะมี
ศูนยพัฒนาอาชีพของผู2สูงอายุจะพ>วงผู2พิการเข2าไปด2วย อย>างโครงการโฮงเฮียนสร2างสุขคนเฒ>าจะมี
ผู2พิการเข2าร>วมด2วยบางส>วน เพราะฉะนั้นในการตั้งไว2 20,000 บาท คงจะเปIนการพัฒนาบางส>วน
เฉพาะผู2พิการ คาดว>าจํานวนงบประมาณที่ตั้งไว2 20,000 บาท อาจจะใช2ไม>หมด เพราะว>าจะเปIน
พื้นฐานเบื้องต2นในการดูแลเพื่อจะดูคุณภาพชีวิต ดูทิศทางว>าจะเปIนไปในทิศทางไหน
ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงค>าก>อสร2างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผู2สูงอายุด2วย
สืบเนื่องมาจากป9จจุบันส>วนราชการหรือกระทรวง ทบวง กรม หน>วยราชการต>างๆ ก็ต2องหันมาเอา
ใจใส>ดูแลผู2พิการ ตรงนี้เปIนแนวทางหนึ่งที่จะต2องตอบสนองความต2องการของประชาชน ในการมา
ใช2บริการ ในส>วนของการก>อสร2าง กองช>างได2คํานวณออกมาแล2วใช2งบประมาณ 100,000 บาท จะ
ตั้งน2อยกว>านี้ก็สร2างไม>ได2หรือจะตั้งมากกว>านี้ก็เกินไป
มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะอภิปราย
สอบถามเกี่ยวกับกองการศึกษา เรื่องเงินอุดหนุนโรงเรียน อยากทราบว>าโรงเรียนแต>ละโรงมีการ
พูดคุยหรือตกลงในการส>งโครงการกันอย>างไรเพราะแต>ละโรงเงินอุดหนุนไม>เท>ากัน แล2วในส>วนของ
ตัวโครงการเอง เช>น โครงการของโรงเรียนบ2านห2วยทรายอยากทราบว>ามีการพิจารณาโครงการกัน
อย>างไร โครงการว>ายน้ําช>วยรักษชีวิต จะสอดคล2องกับพื้นที่หรือไม>ถ2ามีสระว>ายน้ําในพื้นที่ก็ถือว>าดี
แต>หากไม>มี ก็ต2องมีการขนส>งเด็กอีก ความปลอดภัยสําหรับเด็ก
ขอเชิญผู2บริหารชี้แจง
การให2เงินอุดหนุนโรงเรียน นายกเทศมนตรีฯ ได2เชิญผู2อํานวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่มาประชุม
หารือกันในที่ประชุมได2ตกลงกันว>างบประมาณของเทศบาลน>าจะมีเท>าเดิมค>าใช2จ>ายทั้งหลายของ
โรงเรียนก็น>าจะคิดค>าเหมือนกับปHงบประมาณที่ผ>านมา แต>ว>ามีโรงเรียนบางโรงที่ไม>ประสงคขอรับ
เงินอุดหนุน เช>น โรงเรียนบ2านปุยคํา กับอีกหนึ่งโรง มีความประสงคอยากให2เทศบาลฯ จัดซื้อของ
เล>นไปไว2ที่โรงเรียน เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด หากมีเงินงบประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นมากกว>า
43,500,000 บาท ก็จะนําป9ญหาตรงนี้ของโรงเรียนมาทําเปIนเทศบัญญัติเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ
นายจินดา สัตนาโค

ประธานสภาฯ
นายบัญญัติ ป9นอินทร

ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณปลัดเทศบาล ตามที่ สท.สมพบ มณีคํา สอบถามโครงการว>ายน้ําช>วยรักษชีวิต ขอเชิญนาย
จินดา สัตนาโค ชี้แจง
ทางโรงเรียนมองเห็นแล2วว>าในส>วนของข>าวสารต>างๆ ที่ได2รับ ซึ่งเด็กๆ ไม>ควรเสียชีวิตด2วยเรื่องของน้ํา
เนื่องจากไม>เคยเรียนรู2เกี่ยวกับการว>ายน้ํา หรือเรียนรู2กับน้ํามาก>อน เพราะฉะนั้นที่โรงเรียนห2วยทราย
ทําโครงการนี้มาเปIนเรื่องที่ดีมาก ส>วนตัวงบประมาณจัดหาสถานที่ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย
มีครูฝ]กสอนที่มีความชํานาญ
ขอบคุณนายจินดา สัตนาโค
ขอเชิญนายบัญญัติ ป9นอินทร
ขอตอบคําถามของ สท.สมพบ มณีคํา เกี่ยวกับโครงการว>ายน้ําช>วยรักษชีวิต จํานวน 20,000 บาท
ของโรงเรียนบ2านห2วยทราย ทางโรงเรียนชี้แจงมาว>ามีโรงเรียน 2 โรงที่ใช2โครงการนี้ ว>ายน้ํา มีวิธีการ
คือพาเด็กไปว>ายน้ําที่สระน้ําในตัวเมือง เหตุผลการที่ให2เด็กช>วยเหลือตัวเองได2 กรณีที่ตกน้ํา เล>นน้ํา
หรือจมน้ํา และเกี่ยวโยงที่เทศบาลว>าน>าจะมีสระว>ายน้ําประจําตําบล นอกเหนือจากในระบบแล2ว
ควรจะใช2กับนักเรียนนอกระบบด2วย นายกเทศมนตรีฯก็รับหลักการไว2 แต>ว>าค>าใช2จ>ายสูงถ2าเปIนไป
ได2สนามกีฬาอาจจะจัดทําเปIนสระว>ายน้ําตําบล คิดว>าจะเปIนนโยบายในคราวต>อไปว>า
นอกเหนือจากการพัฒนาเด็กในระบบแล2ว ยังมีเด็กที่เรียนตามในเมือง ต>างอําเภอ หรือต>างจังหวัด
ที่ไม>มีโอกาสได2ใช2บริการด2านการว>ายน้ํา
ขอเชิญนายจํารัส ทองคํา
มีประเด็นคําถามเกี่ยวกับการปลูกดอกถนนเส2นทางผ>านตําบล ดูจากร>างเทศบัญญัติฯ ในส>วนของ
งานเกษตร ไม>มีโครงการเกี่ยวกับการปลูกดอกไม2 ยังมีโครงการอยู>หรือไม>อย>างไร ถ2ามีอยากให2
เตรียมการแต>เนิ่นๆ เพราะว>าช>วงปHที่ผ>านมากว>าต2นดาวกระจายจะออกดอกก็ได2ล>วงเลยบรรยากาศ
ของการท>องเที่ยวช>วงฤดูหนาว และอยากให2ปรับปรุงภูมิทัศนในส>วนอื่นๆ ด2วย มีการทาสีปQาย
ต>างๆ ประชาสัมพันธให2ดูดีกว>าปHที่ผ>านมา
ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
โครงการถนนสายดอกไม2 ยังคงมีอยู> ซึ่งในปHที่ผ>านมาเปIนเรื่องของการลองผิดลองถูก ในปHนี้ได2
เตรียมการมาตั้งแต>การเก็บเมล็ดพันธุ ซึ่งได2ทดสอบแล2วมีคุณภาพ จึงไม>ได2ตั้งงบประมาณไว2ในส>วน
นี้ ในการปลูกดอกจะให2พนักงานเทศบาลฯดําเนินการ แต>การดูแลรักษาอาจให2ชุมชนช>วยดูแลบ2าง
ขอบคุณนายกเทศมนตรีฯ
มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะสอบถาม หรืออภิปราย เกี่ยวกับร>างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ>ายประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2558 อีกหรือไม> หากไม>มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค
ประชุม
มีผู2เข2าร>วมประชุม จํานวน 11 ท>าน
ขอมติเห็นชอบการพิจารณาร>างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ>ายประจําปHงบประมาณ พ.ศ.
2558 จํานวน 43,500,000 บาท (สี่สิบสามล2านห2าแสนบาทถ2วน)

เลขานุการสภาฯ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ จํานวน 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ –
-งดออกเสียง 1 เสียง ประธานสภาฯ

3.2 พิจารณาแต3งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนระหว3าง 3-7 คน
ประธานสภาฯ
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ ว>าจะแต>งตั้งกี่คน
นายสมพบ มณีคํา
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะเสนอเปIนอย>างอื่น หากไม>มี จะขอให2สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อ จํานวน
3 ท>าน และมีผู2รับรอง 2 คน
นายยุทธพงศ ไวยะกา เสนอ นายสมพบ มณีคํา
ผู2รับรอง 1. นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว
2. นายจํารัส ทองคํา
นายไพฑูรย สุวรรณทา เสนอ นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว
ผู2รับรอง 1. นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ
2.นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
นายสมพบ มณีคํา
เสนอ นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ
ผู2รับรอง 1.นายสมาน พรมวิภา
2.นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
ประธานสภาฯ
ขอมติเห็นชอบ แต>งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ท>าน ได2แก>
1) นายสมพบ มณีคํา
2) นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว
3) นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ

ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

3.3 พิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ ที่มิไดเปCนคณะกรรมการ
แปรญัตติต3อคณะกรรมการแปรญัตติ
มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ วันไหน
เสนอวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-14.00 น.
มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะเสนอเปIนอย>างอื่น หากไม>มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม
นับองคประชุมแล2วมีจํานวน 11 ท>าน
ขอมติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ ที่มิได2เปIนคณะกรรมการแปร
ญัตติต>อคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-14.00 น.

ประธานสภาฯ
นายสมพบ มณีคํา
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

3.4 พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติเสนอวันกําหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เสนอวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 น. เปIนต2นไป
คณะกรรมการแปรญัตติท>านใด เสนอเปIนวันอื่นอีกหรือไม> หากไม>มีจะขอมติในที่ประชุม
มีผู2เข2าร>วมประชุม จํานวน 11 ท>าน
มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ -งดออกเสียง 1 เสียง
3.5 พิจารณาสมาชิกสภาเขาร3วมเปCนคณะกรรมการทํางานโครงการศูนย9พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส3งเสริมอาชีพของผูสูงอายุในตําบลปาออดอนชัย
ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
สืบเนื่องมาจากเมื่อวาน (5 สิงหาคม 2557) ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส>งเสริมอาชีพผู2สูงอายุ
ตําบลป:าอ2อดอนชัยพร2อมกับชมรมผู2สูงอายุในตําบลป:าอ2อดอนชัย ได2ประชุมหารือในการจัด
กิจกรรม เนื่องจากชมรมผู2สูงอายุฯ ได2ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย ในส>วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส>งเสริมอาชีพ
ผู2สูงอายุ สํานักงานพัฒนาสังคมฯ ได2อุดหนุนการก>อสร2างอาคารผู2สูงอายุ จํานวน 590,075 บาท
กิจกรรมต>างๆ จํานวน 224,440 บาท การดําเนินการก>อสร2างอาคาร รอหนังสือยืนยันจาก
สํานักงานพัฒนาสังคมฯ ส>วนการจัดกิจกรรมต>างๆ สํานักงานพัฒนาสังคมฯ ได2โอนเงินงบประมาณ
ให2กับชมรมผู2สูงอายุเรียบร2อยแล2ว ที่ประชุม ได2ข2อสรุป มี 4 กิจกรรม คือ
1)กิจกรรมอบรมให2ความรู2ด2านดูแลสุขภาพผู2สูงอายุ จํานวน 3 รุ>นๆละ 1 วัน ดังนี้
-รุ>นที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 หมู>ที่ 1-7
-รุ>นที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 หมู>ที่ 8-14
-รุ>นที่ 3 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 หมู>ที่ 15-21
2)กิจกรรมฝ]กอาชีพหัตถกรรมจักรสานพื้นบ2าน จํานวน 3 รุ>นๆละ 1 วัน ดังนี้
รุ>นที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 หมู>ที่ 1-7
-รุ>นที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 หมู>ที่ 8-14
-รุ>นที่ 3 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 หมู>ที่ 15-21
3)กิจกรรมถ>ายทอดภูมิป9ญญาท2องถิ่นในการทําบายศรี จํานวน 2 วัน ได2แก>
วันที่ 11-12 กันยายน 2557
4)กิจกรรมนันทนาการกีฬาพื้นบ2านของผู2สูงอายุ
-ในส>วนคณะทํางานของพนักงานเทศบาลฯ ได2จัดไว2ดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล รับผิดชอบกิจกรรมที่ 1-2
กองคลัง รับผิดชอบกิจกรรมที่ 3

ประธานสภาฯ

นายยุทธพงศ ไวยะกา
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

กองการศึกษา รับผิดชอบกิจกรรมที่ 4
-ในที่ประชุม ต2องการให2สมาชิกสภาเทศบาลฯ เข2าร>วมเปIนคณะทํางานด2วย ดังนั้นจึงขออนุญาต
ประธานสภาเทศบาลฯ ช>วยพิจารณาสมาชิกสภาเทศบาลฯที่จะเข2าร>วมเปIนคณะทํางานใน 4
กิจกรรมนี้ด2วย
ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได2เสนอรายละเอียดไปนั้น สมาชิกสภาฯ ท>านใดมีความเห็นพ2องหรือไม>
เข2าใจในกิจกรรมต>างๆ ก>อนที่จะเข2าร>วมเปIนคณะกรรมการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นควรจะแบ>ง
สมาชิกสภาเทศบาล รับผิดชอบแต>ละกิจกรรมอย>างไร
เสนอให2สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกคนร>วมเปIนคณะกรรมการทั้ง 4 กิจกรรม
สมาชิกสภาฯ ท>านใดมีความเห็นเปIนอย>างอื่น หากไม>มีจะขอมติในที่ประชุมให2สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ทุกคนร>วมเปIนคณะกรรมการทั้ง 4 กิจกรรม
มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ –
-งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท>านที่จะช>วยงานในทุกกิจกรรม
กองทุนสวัสดิการชุมชน การดําเนินงานยังไม>คืบหน2า ป9จจุบันมีสมาชิก จํานวน 230 กว>าคนจะต2อง
หาสมาชิกเพิ่มอีก 85 คน ในที่ประชุมเมื่อวานได2แจกใบสมัครให2ประธานชมรมผู2สูงอายุแต>ละ
หมู>บ2านไปหมู>บ2านละ 5 คน กําหนดส>ง วันที่ 20 กันยายน 2557 จึงขอความร>วมมือจากสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ช>วยติดตามหมู>บ2านที่รับผิดชอบด2วย ในส>วนของฝ:ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ได2ขอความร>วมมือ นางสมพินธุ กิติยศ นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว และนางสาวคนึงนิตย พรมมินทร
ช>วยติดตามด2วย จึงอยากจะขอความร>วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท>านได2ช>วยขับเคลื่อน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลป:าอ2อดอนชัย ซึ่งเปIนนโยบายสาธารณะ 7+1 ตามที่นายบัญญัติ ป9น
อินทร ได2เรียนไป
ขอเพิ่มเติมให2สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได2ติดตามควบคู>ไปกับประธานผู2สูงอายุแต>ละหมู>บ2าน ในการ
ติดตามหาสมาชิกให2ครบหมู>บ2านละ 5 คน
ฝากท>านประธานสภาฯ ผ>านไปยังนายกเทศมนตรี ว>าหากทําไม>ได2อย>างที่ท>านนายกเทศมนตรีฯ
ได2ขอไว2 รู2สึกลําบากใจ
เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
-เรื่องที่ 1 เทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัยได2รับหนังสือจากผู2ใหญ>บ2านหมู>ที่ 9 เรื่องการเข2าประกวด
คณะกรรมการหมู>บ2านดีเด>น ระดับเขต ซึ่งขณะนี้ผู2ใหญ>บ2านหมู>ที่ 9 ได2รับรางวัลระดับจังหวัด ในที่
ประชุมของคณะผู2ใหญ>บ2าน ซึ่งในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ หมู>ที่ 9 บ2านหนองหม2อ จะมีกิจกรรมการทํานาโยน
ร>วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ โดยกิจกรรมนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปIนแปลงนาสาธิต ซึ่งเปIน

กิจกรรมที่ใช2ในการเข2าร>วมประกวดระดับเขต จึงขอเชิญคณะผู2บริหาร หัวหน2าส>วนราชการและ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท>านเข2าร>วมกิจกรรมในครั้งนี้ด2วย
-เรื่องที่ 2 การประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลป:าอ2อดอนชัย โดยสํานักงานมาตรฐานการศึกษา
จะเข2าประเมินในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท>านได2เข2าร>วมรับฟ9งการประเมินของสํานักงานมาตรฐานการศึกษาตามวันเวลาดังกล>าวด2วย
-เรื่องที่ 3 โครงการธรรมะสัญจรเพื่อความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท หมู>บ2านรักษาศีล 5 ซึ่งจัด
ขึ้นโดยคณะสงฆจังหวัดเชียงราย เทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัยจึงได2นิมนตเจ2าอาวาสร>วมประชุม
ประชาคม เพื่อปรึกษาหารือร>วมกับผู2ใหญ>บ2านแต>ละหมู>บ2าน จึงขอมอบหมายให2เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
จัดเตรียมในเรื่องของรถรับส>ง เจ2าอาวาสในแต>ละเขตด2วย
-ตอบคําถามเกี่ยวกับถนนสายบ2านปุยคํา ซึ่งทางผู2อํานวยการกองช>างและปลัด ได2แจ2งไปบางส>วน
แล2ว ซึ่งถนนเส2นนี้อยู>ในความรับผิดชอบขององคการบริหารส>วนจังหวัดเชียงราย แต>เทศบาลฯ
ก็ช>วยซ>อมแซมให2ใช2การได2ชั่วคราว เนื่องจากช>วงนี้เปIนช>วงฤดูฝนถนนชํารุดได2ง>าย ส>วนถนนหน2าเทศบาลฯ ได2รับแจ2งจากบริษัทรับเหมาก>อสร2างว>ากําลังรอน้ํายาง เพื่อที่จะนํามาสร2างถนน หาก
ล>าช2าเทศบาลฯจะจัดทําหนังสือสอบถามไปยังบริษัทรับเหมาก>อสร2างอีกครั้ง เพื่อให2เร>งมาดําเนินการ
สร2างถนนให2เร็วที่สุด
นายบรรจง สมศรี
-ชี้แจงเรื่องโครงการอบรมการนวดแผนโบราณ เปQาหมายให2มีผู2เข2าร>วมอบรมจํานวน 20 คน
ระยะเวลา 10 วัน โดยมอบหมายให2ประธาน อสม. หมู>ที่ 9 เปIนผู2ดําเนินโครงการฯ ซึ่งได2รับ
งบประมาณจาก สปสช. จํานวนเงิน 44,900 บาท โดยมีค>าใช2จ>ายในเรื่องของอาหารและค>าวิทยากร
ฝ]กอบรมในแต>ละวัน ซึ่งโครงการดังกล>าวที่จัดทําขึ้นนั้น ผู2ใหญ>บ2านหมู>ที่ 9 และคณะกรรมการหมู>บ2าน
หมู>ที่ 9 ไม>ได2ทราบเรื่องดังกล>าว จึงมีข2อสอบถามและสงสัยว>างบประมาณที่ใช2ไปมากเกินไปหรือไม>
และมีเงินคงเหลือจํานวนเท>าใด ซึ่งผู2ใหญ>บ2านหมู>ที่ 9 และคณะกรรมการหมู>บ2านต2องการให2ผู2ดําเนินโครงการชี้แจงรายละเอียดดังกล>าวด2วย จึงขอปรึกษาหารือในสภาเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย
เพื่อช>วยกันหาทางออกให2กับเรื่องนี้ด2วย
นายไพฑูรย สุวรรณทา -ขอบคุณนายกเทศมนตรีและผู2อํานวยการกองช>าง ที่ชี้แจงเรื่องการซ>อมแซมถนนหมู>ที่ 14 บ2าน
ปุยคํา ซึ่งขณะนี้กําลังรอวัสดุที่จะมาซ>อมแซมถนน กระผมจะนําเรียนชี้แจงให2ประชาชนหมู>ที่ 14
ได2รับทราบต>อไป
นายจํารัส ทองคํา
-เรื่องที่ 1 เรื่องศูนยอปพร.ตําบลป:าอ2อดอนชัย ซึ่งได2จัดตั้งศูนยอยู>ที่ตู2ยามหนองหม2อ เนื่องจาก
ป9จจุบันไม>มีผู2ปฏิบัติหน2าที่และช>วยเหลือประชาชน อยากสอบถามผู2เกี่ยวข2องว>าเราจะมีวิธีใดบ2าง
ที่จะให2มีผู2ปฏิบัติหน2าที่อยู>ตลอดเวลา เพื่อที่จะช>วยเหลือประชาชนในยามที่เกิดเหตุร2าย
-เรื่องที่ 2 หมู>บ2านหมู>ที่ 5,6,7,8,9 และ 19 ขอสนับสนุนค>าแรงจากเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย
ในการก>อสร2างประปาในฌาปนสถานหมู>บ2านหนองแสลบ
-เรื่องที่ 3 เรื่องการจัดทําโครงการต>างๆ ขอให2เทศบาลฯ แต>งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช2
งบประมาณ ให2จัดทําหลักฐานให2ชัดเจน มีการรายงานผล และแจ2งให2กับสมาชิกสภาได2รับทราบ
ด2วย ว>าโครงการที่ได2ดําเนินการนั้นได2ดําเนินการถึงไหน อย>างไร มีผลดีผลเสียต>อประชาชน

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

นายจินดา สัตนาโค

เลขานุการสภาฯ

นางสมพินธุ กิติยศ

นายกเทศมนตรีฯ

นายสมพล บั้งเงิน

อย>างไร หากมีป9ญหาติดขัดหรือมีอุปสรรคในเรื่องใดก็จะได2สามารถช>วยกันหาทางออกและแก2ไข
ในเรื่องดังกล>าวต>อไป
-เรื่องศูนยอปพร.ตําบลป:าอ2อดอนชัย ที่นายจํารัส ทองคํา ได2สอบถามมานั้น เนื่องจากป9จจุบันยังไม>
มีนโยบายที่จะมอบหมายให2ผู2ใดอยู>ประจําศูนย อปพร. แต>อนาคตหากมีเจ2าหน2าที่ประจําจะแจ2งให2
ทราบอีกครั้ง
-เรื่องที่จะก>อสร2างประปาในฌาปนสถานหมู>บ2านหนองแสลบ ขอให2ผู2เกี่ยวข2องแจ2งให2กับหมู>บ2าน
ให2จัดทําหนังสือถึงเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย และชี้แจงด2วยว>าจะให2ทางเทศบาลฯ ช>วยเหลือใน
เรื่องใดบ2าง ทางเทศบาลฯ จะนําไปพิจารณาต>อไป
-รายงานความคืบหน2าของโครงการการฟZ[นฟูภัยพิบัติแผ>นดินไหวพื้นที่ตําบลป:าอ2อดอนชัย ซึ่งได2รับ
งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน อยู>จํานวน 2 รอบ รอบที่หนึ่งในวันที่ 11 กรกฎาคม
2557 จํานวน 220,000 บาท รอบที่สองในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 จํานวน 130,000 บาท รวม
งบประมาณ 350,000 บาท ซึ่งในเขตตําบลป:าอ2อดอนชัยมีบ2านเรือนเสียหายมากที่สุดจํานวน 44
หลัง เสียหายปานกลางจํานวน 162 หลัง อีกส>วนหนึ่งเสียหายเล็กน2อย ขณะนี้บ2านที่เสียหายกําลัง
อยู>ในขั้นตอนของการซ>อมแซม หากดําเนินการเรียบร2อยแล2วจะแจ2งความคืบหน2าให2ท>านทราบอีก
ครั้ง
-เรียนเชิญทุกท>านเข2าร>วมทําบุญทอดผ2าป:าสามัคคี ซึ่งจะมีนายอําเภอเมืองเชียงรายและนายก
องคการบริหารส>วนจังหวัดเชียงรายมาร>วมงานในครั้งนี้ด2วย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา
15.00 น. ณ เทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย
-เรื่องการของบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อสร2างอาคารให2กับ
ผู2สูงอายุ ดิฉันได2รับแจ2งจากผู2อํานวยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดเชียงราย
ว>าได2อนุมัติงบประมาณให2เทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัยเรียบร2อยแล2ว
-ขอสอบถามผู2เกี่ยวข2อง เรื่องการซ>อมแซมสะพานข2ามไปหมู>บ2านป:าตึงงาม หมู> 18 อยากทราบว>า
ได2ดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแล2ว ซึ่งขณะนี้ยังไม>ได2รับการซ>อมแซมแต>อย>างใด
-แจ2งเรื่องถนนสายบ2านริมลาว - ห2วยทราย ชํารุดเสียหายเปIนอย>างมาก ขอให2ผู2เกี่ยวข2องเข2าไป
ตรวจสอบและเร>งดําเนินการซ>อมแซมให2ด2วย เนื่องจากประชาชนที่สัญจรผ>านไปมาเดินทางลําบาก
มาก
-เรื่องซ>อมสะพานข2ามไปหมู>ที่ 18 บ2านป:าตึงงามนั้น ขอให2ผู2อํานวยการกองช>างเปIนผู2ชี้แจง
รายละเอียด
-ซ>อมแซมถนนบ2านริมลาว-ห2วยทราย ขณะนี้ทางเทศบาลฯ ยังไม>มีงบประมาณในการซ>อมแซม
หากมีงบประมาณจะรีบดําเนินการให2โดยด>วน
-เรื่องที่นางสมพินธุ กิติยศ แจ2งเรื่องสะพานข2ามไปหมู>บ2านป:าตึงงาม หมู>ที่ 18 ซึ่งอยู>ในความ
รับผิดชอบของชลประทานจังหวัดเชียงราย กองช>างจะดําเนินการติดตามและแจ2งให2ท>านทราบ
ต>อไป

ประธานสภาฯ

-ประชาสัมพันธการไฟฟQาภูมิภาคแม>ลาว จะเข2าบริการซ>อมไฟฟQาฟรีให2กับประชาชนในเขตพื้นที่
โดยผู2ประสงคจะซ>อมเปIนผู2จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการซ>อมเอง เริ่มวันนี้ หมู>ที่ 1,4,5,13,2, 3 วันที่
6 สิงหาคม 2557 หมู>ที่ 18,6,7,8,9,10 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 หมู>ที่ 11,12,19,21,15,16,17
และวันที่ 8 สิงหาคม 2557 หมู>ที่ 20,14
-ขอบคุณผู2อํานวยการกองช>าง
-มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะเพิ่มเติม หากไม>มีขอป\ดการประชุมสภาฯ และขอขอบคุณผู2ร>วมประชุม
ทุกท>าน

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

คนึงนิตย พรมมินทร
(นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย
ผู2บันทึกประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย ได2ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปH 2557 เมื่อวัน อังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2557 เรียบร2อยแล2วเห็นว>าครบถ2วน
ถูกต2อง

(นายยุทธพงศ ไวยะกา)
ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ ไชยชมภู)
กรรมการ

(นายไพฑูรย สุวรรณทา)
เลขานุการคณะกรรมการ

ลงนามแลว

(นายชิราวุฒิ นันตะรัตน)
ประธานสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย ได2ตรวจรายงานการประชุมแล2ว
เห็นว>าครบถ2วนถูกต2อง

(นายยุทธพงศ ไวยะกา)
ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ ไชยชมภู)
กรรมการ

(นายไพฑูรย สุวรรณทา)
เลขานุการคณะกรรมการ

ลงนามแลว

(นายจํารัส ทองคํา)
ประธานสภาเทศบาล

