รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป" 2558
วัน ศุกร& ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ผูเขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายจํารัส ทองคํา
2
นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร
3
นายสมพบ มณีคํา
4
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
5
นางอรุณรัศมี คําภูแก.ว
6
นายทรงวุฒิ แก.วสิทธิ
7
นางสมพินธุ กิติยศ
8
นายยุทธพงศ ไวยะกา
9
นายสมาน พรมวิภา
10 นายไพฑูรย สุวรรณทา

ตําแหน3ง
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
นายชิราวุฒิ นันต6ะรัตน

ตําแหน3ง
ประธานสภาเทศบาล

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นายสุรพล วงศวัฒนะ
นายบัญญัติ ป9นอินทร
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายบรรจง สมศรี
นายประดิษฐ นามลักษณ
นางศรีมอย ชะเอมทอง
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
นายสมพล บั้งเงิน
นายเสรี วังแงC
พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์

12
13

นายธีระศักดิ์ ทิพเนตร
ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัตน

เริ่มประชุมเวลา

09.00 น.

ตําแหน3ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน.าสํานักปลัดเทศบาล
ผู.อํานวยการกองคลัง
ผู.อํานวยการกองชCาง
ผู.อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน.าฝEายงานบริหารงาน
สาธารณสุข
จนท.วิเคราะหฯ
นิติกร

ลายมือชื่อ
นายจํารัส ทองคํา
นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร
นายสมพบ มณีคํา
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
นางอรุณรัศมี คําภูแก.ว
นายทรงวุฒิ แก.วสิทธิ
นางสมพินธุ กิติยศ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายสมาน พรมวิภา
นายไพฑูรย สุวรรณทา

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
ลากิจ

ลายมือชื่อ
นายสุรพล วงศวัฒนะ
นายบัญญัติ ป9นอินทร
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายบรรจง สมศรี
นายประดิษฐ นามลักษณ
นางศรีมอย ชะเอมทอง
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
นายสมพล บั้งเงิน
นายเสรี วังแงC
นายบุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์
นายธีระศักดิ์ ทิพเนตร
ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัตน

หมายเหตุ
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เลขานุการสภาฯ

รองประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 1

รองประธานสภาฯ
ผอ.กองคลัง

-อCานประกาศสภาเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปG พ.ศ. 2558
-ขอเชิญรองประธานสภาฯ ได.กลCาวเปHดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปG พ.ศ.2558
ตามระเบียบวาระที่กําหนดตCอไป
-วันนี้เปIนวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปG พ.ศ.2558 คําวCา วิสามัญ คือเปIนกรณี
พิเศษ ที่เรามีข.อราชการนอกเหนือจากการประชุมรอบปกติ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานสภาฯ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให.ดําเนินการแทนในวันนี้
1.2 ชCวงนี้เปIนเทศกาลสงกรานต อาจจะมีประชาชนจากตCางพื้นที่เข.ามาเที่ยวเทศกาลสงกรานต
อาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จึงฝากทCานสมาชิกสภาได.กระจายขCาวเน.นย้ําให.ประชาชน และอีกสCวน
หนึ่งได.ฟ9งขCาวจากศูนยนเรนทร สถิติเด็กจมน้ําตายในชCวงปHดเทอมในรอบปGที่ผCานมาแปดร.อยกวCา
คน คCอนข.างที่จะนCากลัว กรณีเดียวกันฝากประชาสัมพันธด.วยกรณีเด็กจมน้ําคCอนข.างมากมาย
ทั้งๆ ที่เรานCาจะปNองกันได.โดยที่จะดูแลบุตรหลาน ผนวกกับเทศบาลฯ มีโครงการชCวยน.องกCอน
เปHดเทอมสามารถลดได.สCวนหนึ่ง
1.3 แจ.งฐานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ขอเชิญผู.อํานวยการกองคลังได.ชี้แจง
รายละเอียด
-ขอเชิญ ผอ.กองคลัง
-ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
(โปรดพลิก)

/-3-เทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย...
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รองประธานสภาฯ

-ขอบคุณผู.อํานวยการกองคลัง

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจําป" 2558 เมื่อวัน จันทร& ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบล
ปาออดอนชัย
รองประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายยุทธพงศ ไวยะกา ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายยุทธพงศ ไวยะกา -ได.ตรวจรายงานการประชุมแล.ว ไมCมีข.อแก.ไข และได.บันทึกเสนอประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
-สอบถามที่ประชุมวCาจะมีการแก.ไขเพิ่มเติมหรือไมC
-หากไมCมีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมกCอนลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปG 2558 เมื่อวัน จันทร ที่ 2 มีนาคม 2558
เลขานุการสภาฯ
-มีผู.เข.ารCวมประชุม มีจํานวน 10 ทCาน
รองประธานสภาฯ
-ขอมติในที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปG 2558 เมื่อวันจันทร ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห.องประชุมต.นอ.อ 1 เทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย
เลขานุการสภาฯ
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมCเห็นชอบ ไมCมี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได.แกC (นายจํารัส ทองคํา รองประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคCาที่ดินและสิ่งกCอสร.าง โครงการกCอสร.างวางทCอ
คสล.มอก.ชั้น 3 พร.อมบCอพัก บ.านรCองขุCน หมูCที่ 1
รองประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ด.วยกองชCาง เทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย มีความประสงคขอโอนงบประมาณรายจCายสําหรับ
กCอสร.างวางทCอ คสล.มอก.ชั้น 3 พร.อมบCอพัก บ.านรCองขุCน หมูCที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ3ายรายการใหม3)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกCอสร.างโครงสร.างพื้นฐาน หมวดคCาที่ดินและสิ่งกCอสร.าง ประเภทคCา
กCอสร.างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกCอสร.างวางทCอ คสล.มอก.ชั้น 3 พร.อมบCอพัก บ.านรCองขุCน หมูCที่ 1 จํานวน 52,000 บาท
เพื่อเปIนคCากCอสร.างวางทCอ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส.นผCานศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 25 เมตร พร.อม
บCอพักจํานวน 3 บCอ ที่พิกัด UTM 47 Q 0580081.06 2192232.36 Datum Line WGS 84 ตามแบบเทศบาล
ตําบลปEาอ.อดอนชัย
ตั้งจCายจากเงินรายได. (แผนพัฒนาสามปG ประจําปG 2558 – 2560) หน.า 30 ลําดับที่ 6
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน(ฝEายการเมือง) ประเภทเงินคCาตอบแทนสมาชิกสภา
องคกรปกครองสCวนท.องถิ่น งบประมาณตั้งไว. 1,490,400 บาท งบประมาณคงเหลือ 806,539.37 บาท ขอโอนลด
52,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวCาด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสCวนท.องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข.อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจCายในหมวด คCาครุภัณฑ ที่ดิน
/-5- และสิ่งกCอสร.าง...
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และสิ่งกCอสร.าง ที่ทําให.ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจCายเปIนรายการใหมC เปIนอํานาจอนุมัติของ
สภาท.องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจCายตามรายการดังกลCาวตCอสภาเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัยตCอไป
รองประธานสภาฯ
-มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปราย
เลขานุการสภาฯ
-ที่ขอโอนลดไปจํานวน 52,000 บาท เปIนคCาเงินเดือนของนายจรัญ ป9ญญาเสน สมาชิกสภาฯ ที่
เสียชีวิตไป หากจะขอโอนเพิ่ มเพื่อวางทCอระบายน้ําบริเวณสี่ แยกวัดรCองขุCน จุดหลังธนาคาร
ธกส.ใช.งบประมาณ ประมาณ 50,000 บาท ขอสมาชิกสภาฯ ได.โปรดชCวยพิจารณา
รองประธานสภาฯ
-ขอบคุณนางสาวคนึงนิตย พรมมินทร
-มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
นายสมพบ มณีคํา
-สอบถามทCอระบายน้ําบ.านปEาอ.อ ที่อยูCในระหวCางดําเนินการเปIนทCอระบายน้ําขนาด 0.40 เมตร
สอบถามวCาจะมีป9ญหาไหมในการระบายน้ํา หากเกิดการอุดตันจะลอกทCอ ล.างทCอได.หรือไมC
รองประธานสภาฯ
-ประเด็นทCอระบายน้ํา หมูCที่ 11 ขอยกยอดไปตอบในระเบียบวาระอื่นๆ
-มี ส มาชิ ก สภาฯ ทC า นใดจะอภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม ในระเบี ย บวาระที่ 3.1 หากไมC มี จ ะขอเชิ ญ
นายกเทศมนตรีฯ ได.ชี้แจง
นายกเทศมนตรีฯ
1) ข.อคําถามของนางสาวคนึงนิตย พรมมินทร เกี่ยวกับเงินเดือนของนายจรัญ ป9ญญาเสน คิด
ครCาวๆ นCาจะเหลือประมาณ 80,000 บาท หากนํามาใช. 52,000 บาท คงเหลือเงินประมาณ
40,000 บาท เนื่องจากการวางทCอดังกลCาวอาจจะใช.เงินมากหรือน.อยกวCานี้ เพราะฉะนั้นเงินใน
สCวนนี้ขอเก็บเอาไว.กCอน เผื่อบางทีอาจจะมีเหตุการณหรือกรณีเรCงดCวน
2) สํา หรับ ทC อระบายน้ํ าของหมูC ที่ 1 ขนาด 0.40 เมตร กองชC างได.ป ระมาณการและเห็ น วC า
เหมาะสม เนื่องจากใช.ระบายน้ําฝนเทCานั้นและในสCวนของการกCอสร.างจะมีบCอพัก ในสCวนของ
การอุดตันคงจะไมCมีป9ญหา
รองประธานสภาฯ
-มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หากไมCมีจะขอมติการขออนุมัติโอนงบประมาณใน
หมวดคCาที่ดินและสิ่งกCอสร.าง โครงการกCอสร.างวางทCอ คสล.มอก.ชั้น 3 พร.อมบCอพัก บ.านรCองขุCน
หมูCที่ 1
เลขานุการสภาฯ
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมCเห็นชอบ ไมCมี
-งดออกเสียง 1 เสียง
3.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค3าที่ดินและสิ่งก3อสราง โครงการปรับปรุงคันตลิ่ง
ลําน้ํากรณ& บานปาตึง หมู3ที่ 10 – บานปาออ หมู3ที่ 11
รองประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ด.วยกองชCาง เทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย มีความประสงคขอโอนงบประมาณรายจCายสําหรับ
ปรับปรุงคันตลิ่งลําน้ํากรณ บ.านปEาตึง หมูCที่ 10 – บ.านปEาอ.อ หมูCที่ 11 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ3ายรายการใหม3)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกCอสร.างโครงสร.างพื้นฐาน หมวดคCาที่ดินและสิ่งกCอสร.าง ประเภทคCา
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกCอสร.าง
โครงการปรับปรุงคันตลิ่งลําน้ํากรณ บ.านปEาตึง หมูCที่ 10 – บ.านปEาอ.อ หมูCที่ 11 จํานวน 75,000 บาท
เพื่ อเปI นคC าปรั บปรุ งคั นตลิ่ งลํ าน้ํ า กรณ บ.า นปEา ตึ ง หมูC ที่ 10 – บ. านปEา อ. อ หมูC ที่ 11 ตํ าบลปEา อ.อดอนชั ย
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 2 จุด ดังนี้
/-6- จุดที่ 1 ...
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จุดที่ 1 ทําการปรับปรุงคันตลิ่งลําน้ํากรณ ความยาว 40 เมตร โดยทําการเรียงกระสอบทรายและป9กเสาไม.ยู
คาปNองกันตลิ่ง ที่พิกัด UTM 47 Q 0578624.76 2194584.40 Datum Line WGS 84
จุดที่ 2 ทําการปรับปรุงคันตลิ่งลําน้ํากรณ ความยาว 10 เมตร โดยทําการเรียงกระสอบทรายและป9กเสาไม.ยู
คาปNองกันตลิ่ง ที่พิกัด UTM 47 Q 0578740.41 2194757.19 Datum Line WGS 84
ความยาวรวมทั้งหมด 50 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย
ตั้งจCายจากเงินรายได. (แผนพัฒนาสามปG ประจําปG 2558 – 2560) หน.า 40 ลําดับที่ 4
โอนลด
-แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ มชน หมวดคC า วั ส ดุ ประเภทวั ส ดุ กCอสร. า ง
งบประมาณตั้งไว. 804,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 620,965 บาท ขอโอนลด 75,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวCาด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสCวนท.องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข.อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจCายในหมวด คCาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกCอสร.าง ที่ทําให.ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจCายเปIนรายการใหมC เปIนอํานาจอนุมัติของ
สภาท.องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจCายตามรายการดังกลCาวตCอสภาเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัยตCอไป
รองประธานสภาฯ
นายสมพบ มณีคํา

-มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปราย
- ถนนบริ เ วณตลิ่ ง ลํ า น้ํ า กรณ น้ํ า ได. กั ด เซาะเข. า ไปทํ า ให. ถ นนเกิ ด การชํ า รุ ด เปI น โพรงเข. า มา
ขอขอบคุณลCวงหน.าสําหรับฝEายบริหาร สมาชิกสภาฯ ที่จะได.พิจารณาในครั้งนี้
รองประธานสภาฯ
-มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไมC
นางสาวอรุณรัศมี คําภูแก.ว
-สอบถามวCาในการปรับปรุงตลิ่ง เส.นทางน้ํามาทางที่กัดเซาะ ถามวCาจะป9กไม.แล.วเอา
กระสอบทรายไปวางทับหรือวCาจะขุดลอกกCอน เพราะวCาที่ไปดูมาด.านที่ติดกับบ.าน บริเวณนั้นดิน
ทรายจะมูลขึ้นมาเยอะ และได.เคยพูดคุยกับผู.นําในหมูCบ.าน เหมือนกับวCาเขาต.องการให.ขุดดิน
ทรายบริเวณนั้นกCอน เพื่อเปลี่ยนทิศทางน้ํา
รองประธานสภาฯ
-มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯๆ ได.ชี้แจง
นายกเทศมนตรีฯ
-ขออนุญาตให.ผู.อํานวยการกองชCางได.อธิบายถึงขอบขCายงานวCามีอยCางไรบ.าง
ผอ.กองชCาง
-สําหรับโครงการปรับปรุงตลิ่งลําน้ํากรณ หมูCที่ 10-11 จุดที่ 1 ความยาว 40 เมตร จะมีบ.านร.าง
มีลักษณะเปIนรูปตัวยู จะขุดทรายรอบๆบ.านร.างที่มาบรรจุกระสอบ ต.องดูแนวเขตหลักโฉนดบ.าน
ร.างด.วย หากขุดเยอะไป อีกหนCอยหากน้ําเปลี่ยนทิศทางกัดเซาะก็จะเดือดร.อนถึงเทศบาลฯอีก
การป9กไม.เนื่องจากสภาพป9จจุบันได.มีราษฎรนําเศษวัสดุ เศษอิฐ ปูนมาทิ้ง การป9กไม.ยูคาก็จะป9ก
ไปตามสภาพพื้นที่และจะใช.เชือกผูกมัดไว.ก็สามารถชCวยได. และการเรียงกระสอบทรายต.องดู
สภาพหน.างานอีกครั้ง เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและการรุกล้ําแนวเขตของราษฎร
รองประธานสภาฯ
-มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะสอบถาม
-อยากให.ผู.ที่ไปดูแลชCวยระมัดระวัง ในสCวนของน้ําคCอนข.างจะรุนแรง หากเปลี่ยนทิศทางแล.ว
สร.างผลกระทบกับประชาชน ก็จะมีป9ญหากับเทศบาลฯ อีก
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู -ถามวCากระสอบที่บรรจุทราย มีทรายอยCางเดียวหรือมีปูนผสม
ผอ.กองชCาง
-ตามแบบจะมีสCวนผสมปูนซีเมนต อัตราสCวนทราย 1คิว ผสมปูน 1 ถุง
รองประธานสภาฯ
-มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะสอบถามเพิ่มเติม หากไมCมีจะขอมติ ระเบียบวาระที่ 3.2 การขออนุมัติ
โอนงบประมาณในหมวดคCาที่ดินและสิ่งกCอสร.าง โครงการปรับปรุงคันตลิ่ง ลําน้ํากรณ บ.านปEาตึง
หมูCที่ 10 – บ.านปEาอ.อ หมูCที่ 11
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เลขานุการสภาฯ

-มติที่ประชุม

-เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมCเห็นชอบ ไมCมี
-งดออกเสียง 1 เสียง

3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค3าที่ดินและสิ่งก3อสราง โครงการปรับปรุงเสริมท3อ
คสล.พรอมบ3อพัก บานหนองหมอ หมู3ที่ 9
รองประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ด.วยกองชCาง เทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย มีความประสงคขอโอนงบประมาณรายจCายสําหรับ
ปรับปรุงเสริมทCอ คสล.พร.อมบCอพัก บ.านหนองหม.อ หมูCที่ 9 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ3ายรายการใหม3)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกCอสร.างโครงสร.างพื้นฐาน หมวดคCาที่ดินและสิ่งกCอสร.าง ประเภทคCา
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกCอสร.าง
โครงการปรับปรุงเสริมทCอ คสล.พร.อมบCอพัก บ.านหนองหม.อ หมูCที่ 9 จํานวน 70,000 บาท
เพื่อเปIนคCาปรับปรุงเสริมทCอ คสล. ขนาดเส.นผCานศูนยกลาง 1 เมตร ความยาว 10 เมตร พร.อมบCอพักจํานวน
1 บCอ และปGกกําแพงข.าง บริเวณซอย 14 ที่พิกัด UTM 47 Q 0580027.81 2196092.50 Datum Line WGS
84 ตามแบบเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย
ตั้งจCายจากเงินรายได. (แผนพัฒนาสามปG ประจําปG 2558 – 2560) หน.า 34 ลําดับที่ 36
โอนลด
-แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ มชน หมวดคC า วั ส ดุ ประเภทวั ส ดุ กCอสร. า ง
งบประมาณตั้งไว. 804,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 545,965 บาท ขอโอนลด 70,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวCาด.วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสCวนท.องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข.อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจCายในหมวด คCาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกCอสร.าง ที่ทําให.ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจCายเปIนรายการใหมC เปIนอํานาจอนุมัติของ
สภาท.องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจCายตามรายการดังกลCาวตCอสภาเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัยตCอไป
รองประธานสภาฯ
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
รองประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

-มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปราย
-ในระเบียบวาระที่ 3.3 ขอขอบคุณลCวงหน.าที่จะได.ชCวยพิจารณา โครงการนี้เปIนโครงการที่สําคัญ
ในการสัญจรของประชาชน ที่ผCานๆ มามีประชาชนประสบอุบัติเหตุหลายรายแล.วแตCไมCถึงกับ
เสียชีวิต
-ขอบคุณนายพรศักดิ์ ไชยชมภู ที่ได.ชี้แจงความจําเปIน
-มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หากไมCมีจะขอมติระเบียบวาระ 3.3 การขออนุมัติ
โอนงบประมาณในหมวดคCาที่ดินและสิ่งกCอสร.าง โครงการปรับปรุงเสริมทCอ คสล.พร.อมบCอพัก
บ.านหนองหม.อ หมูCที่ 9
-มติที่ประชุม

-เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมCเห็นชอบ ไมCมี
-งดออกเสียง 1 เสียง
/-8- ระเบียบวาระที่ 4...
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ระเบียบวาระที่ 4
นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องอื่นๆ
-ประชาสัมพันธเน.นย้ํา ในสCวนของงานเทศกาลปGใหมC ซึ่งเทศบาลฯ จะจัดงานรดน้ําดําหัวผู.สูงอายุ
ในตําบลปEาอ.อดอนชัย และดําหัวคณะสงฆในตําบลปEาอ.อดอนชัย มี 2 กิจกรรม คือ วันที่ 16
เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. จะมีพิธีดําหัวคณะสงฆตําบลปEาอ.อดอนชัย ณ วัดปEาอ.อ และ
วันที่ 20 เมษายน 2558 กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู.สูงอายุในตําบลปEาอ.อดอนชัย และฝEายปกครอง
โดยในชCวงแรกจะมีการทําบุญอาคารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสCงเสริมอาชีพผู.สูงอายุตําบลปEา
อ.อดอนชัย ซึ่งได.รับงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เชียงราย จํานวน 450,000 บาท เริ่มพิธีสงฆ เวลา 07.00 น. กิจกรรมดําหัวฯ เวลาประมาณ
09.00 น. จึงขอเชิญชวนทุกทCานได.เข.ารCวมโดยพร.อมเพรียงกัน ในสCวนของประกาศสภา
วัฒนธรรมตําบลปEาอ.อดอนชัย เรื่อง การแตCงตั้งคณะกรรมการจัดงานสืบสานประเพณี ลงนาม
โดยกํานันตําบลปEาอ.อดอนชัย กรรมการฝEายตCางๆ ประกอบไปด.วยฝEายบริหาร สมาชิกสภาฯ
และพนักงานเทศบาล ได.เข.าไปมีสCวนรCวมขอให.ทุกทCานได.ชCวยกันดําเนินกิจกรรมให.สําเร็จลุลCวง
ไปด.วยดี
นายไพฑูรย สุวรรณทา -1.ป9ญหาน้ําอุปโภค บริโภค หมูCที่ 14 เสนอแนวทางในการจัดซื้อโอCงน้ํา เพื่อบรรเทาความ
เดือดร.อน ประมาณ 5 ใบ ราคาประมาณใบละ 1,600 บาท เพื่อเปIนการแก.ไขป9ญหาระยะสั้น
สCวนแก.ไขป9ญหาระยะยาว ที่ตั้งไว.คือการขุดเจาะประปา ในปGงบประมาณ พ.ศ.2558
งบประมาณ 280,000 บาท ซึ่งจะเปIนการแก.ไขป9ญหาอยCางถาวร เรื่องของการสม่ําเสมอของ
การไปสCงน้ําแก.ไขป9ญหาภัยแล.ง ขอให.ไปสCงอยCางสม่ําเสมอด.วย โดยปกติ หมูCที่ 14 จะสCงวันละ 2
คันรถวันเว.นวัน แตCหากวันไหนไมCได.ไปวันถัดไปก็ขอ 3 คันรถ
-2.เรื่องการขยายเขตไฟฟNา หมูCที่ 14 กลุCมบ.านคันนาอัน เสาไฟฟNาตCอจากเสาต.นสุดท.ายไปบนดอย
ได.นับดูมีจํานวน 19 หลังคาเรือน สายไฟพันกันไปอยCางนั้น สายตกสายหยCอนยานนCากลัวมาก
เกรงวCาจะเปIนอันตรายตCอชีวิตและทรัพยสิน ปG พ.ศ. 2557-58 ได.มีเจ.าหน.าที่ไฟฟNาเข.าไปสํารวจ
3 ครั้ง ครั้งสุดท.ายเดือนมกราคม ที่ผCานมา ได.รับปากกับชาวบ.านวCาปGนี้ได.แนC ได.ขยายเขตถึงทุก
หลังคาเรือนแนC ชาวบ.านไมCคCอยมั่นใจสักเทCาใด อยากให.เทศบาลฯ ชCวยติดตามและอยากให.ทํา
โครงการขยายเขต อยากให.เทศบาลฯประสานกับไฟฟNาสCวนภูมิภาค ได.ดําเนินการให.แล.วเสร็จ
กCอนฤดูฝนที่จะมาถึง
รองประธานสภาฯ
-ขอบคุณ นายไพฑูรย สุวรรณทา เปIนงานหลักของเทศบาล ขยะ ถนน น้ํา น้ําแบCงเปIนน้ําแล.ง น้ํา
ทCวม ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
นายกเทศมนตรีฯ
-ขอบคุณ นายไพฑูรย สุวรรณทา ที่ได.เสนอแนวทางในเรื่องของน้ํา ปกติน้ําได.จัดสCงไปให.หมูCที่ 14
วันละ 2 คันรถ ในชCวงที่ผCานมาอาจจะมีป9ญหาในเรื่องของไฟไหม. จึงทําให.การบรรทุกน้ําไปสCง
อาจติดขัดบ.าง จึงขอความรCวมมือสมาชิกสภาฯ ได.ไปชCวยชี้แจงให.ชาวบ.านด.วย สCวนการขยาย
เขตไฟฟNาจะได.มอบหมายให.กองชCางไปติดตามในสCวนของที่การไฟฟNารับปากไว.
รองประธานสภาฯ
-เสนอความเห็นในสCวนของหนCวยงานราชการ ตัวอยCาง หนCวยงานการไฟฟNาสCวนภูมิภาค รับปาก
กับชาวบ.านแล.วเทศบาลฯ ไมCรู.วCารับปากกันอยCางไร ชาวบ.านเอามาจากไหนก็ไมCรู.วCารับปาก
จริงๆ แล.วต.องมีการประชุมชาวบ.าน ประชาคมวCาไฟฟNามาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยCางนั้นอยCางนี้ ทําให.
เปIนภาระกับเทศบาลอีกแล.ว ทั้งๆ ที่ผู.ที่รับปากเอาไว.อาจเปIนเจ.าหน.าที่สํารวจเล็กๆ น.อยๆ แล.วก็
สื่อสารกันไมCรู.เรื่องไปรับปากเอาไว. ในโอกาสตCอไปต.องชCวยกันไปดูแลในสCวนของหนCวยงาน
ราชการที่จะมาลงพื้นที่
-มีประชาชนฝากถามกองการศึกษา อยูC 2 เรื่อง
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1.เรื่องกีฬาศูนยเด็กเล็กที่ผCานมา ได.มีการมอบซองรางวัล แตCเปIนซองเปลCาไมCมีเงิน ได.ชี้แจงให.
ผู.ปกครองเด็กหรือไมC จริงๆแล.วอาจจะสอบถามนายกเทศมนตรีฯ โดยตรงก็ได. แตCที่มาคุยในที่
ประชุมสภาฯในวันนี้อยากให.พี่น.องสมาชิกสภาฯได.ชCวยกันดูแล ชCวยกันแก.ไข อธิบายวCาประเด็น
นี้เรามีแนวทางแก.ไขอะไรอยCางไร
2. กรณีโครงการชCวยน.องกCอนเปHดเทอม มีน.อง 2 คน ไมCได.รับประทานอาหารมื้อกลางวัน อยาก
นําเรียนผู.ที่เกี่ยวข.องชCวยดูแลประเด็นเล็กๆ น.อยๆ ในโอกาสตCอไปเราจะทําอะไร อยCางไรได.ลงไป
ชี้แจงวCาเปIนอยCางไร ให.ผู.ปกครองได.สบายใจ ไมCใชCปลCอยให.คาราคาซังแบบนี้
-กองสาธารณสุข เปIนประเด็นซ้ําๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร ครั้งแรก ทCอ หมูCที่ 9 เขาอยากได.ทCอ
แบบกลวงๆ แตCเอาทCอเลี้ยงปลาให.เขา ต.องมาแก.ไขป9ญหานี้อีก ประเด็นตามมาชCวงประชุม
ประชาคม ที่จะลงไปทํางานรู.สึกวCาจะเปIนหมูCที่ 5 แล.วเปลี่ยนไปเปIน หมูCที่ 11 นี่เปIนวิธีการ
ทํางานที่เราคิดวCาไมCใชCเรื่องสําคัญอะไร แตCผลกระทบที่ประชาชนมองเทศบาลฯ คCอนข.างจะติด
ลบพอสมควร
เลขานุการสภาฯ
-ขออนุญาตเพิ่มเติมรองประธานสภาเทศบาลฯ วCาได.รCวมพิธีเปHดโครงการชCวยน.องกCอนปHดเทอม
ได.ยินเสียงตอบรับจากผู.ปกครองเด็กวCาเปIนโครงการที่ดีรู.สึกชื่นชอบ นCาจะมีทุกปG หลังจากนั้นก็
มีป9ญหาตามมา เรื่องอาหารมื้อกลางวัน เด็กหลายๆคนบอกวCาไมCได.ทานข.าว เพราะวCากับข.าวไมC
พอ ข.อเท็จจริงอยCางไรเราก็ไมCทราบ
-ถามผู.ที่เกี่ยวข.องการจัดเก็บข.อมูล ยกตัวอยCางเชCน กองสาธารณสุข มีเจ.าหน.าที่รับผิดชอบเรื่อง
การตั้งเบิกจCายตCางๆ ผู.จัดเก็บข.อมูลได.มาทวงถามคCาจัดเก็บวCาจะจCายเมื่อไหรC มีเจ.าหน.าที่รับปาก
วCาจะจCายให.อาทิตยหน.าแนCนอน แตCผCานมาหลายอาทิตยแล.วก็ยังไมCได.รับเงิน ในสCวนนี้กCอนที่จะ
จ.างเขา ทําไมไมCกําหนดวCาจะจCายเมื่อใดให.แนCนอน ข.อเท็จจริงเปIนอยCางไรไมCทราบ
รองประธานสภาฯ
-ขอเชิญ ผอ.กองการศึกษาได.ชี้แจง
ผอ.กองการศึกษา
-ประเด็นแรก กีฬาศูนยเด็กเล็กหรือวCากีฬาสี วCามีการแจกซองรางวัลเปIนซองเปลCา เนื่องมาจาก
ป9ญหายืมเงินรางวัลไมCทัน จึงได.มอบซองเปลCาไปกCอน ได.แก.ไขป9ญหาแล.วโดยรวบรวมเงินจาก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนําไปแก.ไขป9ญหาให.กับทุกศูนย และแจ.งให. ผดด. ครู ผดด. ชCวยชี้แจงทํา
ความเข.าใจกับผู.ปกครองด.วยแล.ว
-โครงการชCวยน.องกCอนเปHดเทอม เปIนโครงการใหมCเสียงตอบรับดีมาก แตCตCอมามีป9ญหา ก็คงจะ
รับไปประสานกับเจ.าของโครงการและครูผู.รับผิดชอบในเรื่องของอาหาร คงจะเชิญมาหา
ข.อเท็จจริงวCาเปIนอยCางไร และจะทําอยCางไรไมCให.เกิดป9ญหานี้ขึ้นมาอีก
หัวหน.าฝEายบริหารงานสาธารณสุข -โครงการทCอซีเมนต ของบ.านหนองหม.อ หมูCที่ 9 ซึ่งเปIนประเด็นที่ต.องแก.ไขกันมาตลอด
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผCานมา ขออนุญาตเท.าความข.อเท็จจริงวCา ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ได.รับ
มอบหมายจากทCานนายกเทศมนตรีฯ ด.วยวาจาวCาทางชุมชน หมูCที่ 9 มีความต.องการทCอซีเมนต
เพื่อเอาไปทําโครงการกําจัดขยะอินทรียในครัวเรือน จึงรับมอบโดยไมCมีรายละเอียดอื่นๆ เลย
เพียงแตCวาเปIนโครงการที่จะเอาทCอซีเมนตไปทําที่กําจัดขยะอินทรียในครัวเรือน ซึ่งตามหลัก
วิชาการก็สามารถทําได.หลายๆ วิธีทั้งทCอซีเมนตที่มีฝาด.านลCางและทCอซีเมนตแบบกลวง จึงได.
ประสานไปยังกองคลังวCาสามารถทําได.หรือไมC เพราะวCาวันนี้วันที่ 29 กันยายน 2557 วันที่ 30
กันยายน ก็จะปHดงบประมาณแล.ว ประสานปลัดเทศบาล บอกวCาทําได. วิธีการกันเงินระยะเวลา
6 เดือน วันที่ 29 กันยายน 2557 ยังไมCได.เขียนโครงการเกือบเที่ยงคืนจึงเขียนเสร็จ จึงคิดวิธีเพื่อ
จะดําเนินโครงการ โดยใช.โครงการเลี้ยงไส.เดือนดิน เพื่อการกําจัดขยะอินทรียในครัวเรือน ได.
ประสานกับทCานนายกเทศมนตรีฯวCาจะใช.วิธีนี้ จึงเสนอโครงการไปยังปลัดเทศบาล
/-10-นายกเทศมนตรีฯ...

- 10 -

รองประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีฯ ได.รับการพิจารณาโครงการ ซึ่งในโครงการจะมีทCอซีเมนตขนาด
เส.นผCาศูนยกลาง 100 ซม. จํานวน 80 ทCอ เพื่อจะนําไปเลี้ยงไส.เดือน แตCตัวไส.เดือนยังไมCมี
เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด จึงบอกวCาอบรมไว.กCอน สCวนไส.เดือนรอปGงบประมาณ พ.ศ.
2558 คCอยเพิ่มอีกโครงการ จึงได.เสนอกับผู.บริหารวCารอในปGงบประมาณ พ.ศ.2558 ได.ไหม หาก
หมูCบ.านจะทําโครงการนี้จริงๆ เขาบอกวCาไมCเอาจะเอาในปGงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งตอนนั้น
พยายามแก.ไข จึงไปสั่งทCอซีเมนตที่ร.านธงชัยกCอสร.าง ก็เปลี่ยนแปลงกันมาตลอดจะเอาทCอกลวง
จะให.เยอะๆ 150 ทCอ และก็ขอปรับตลอดจนกระทั่งทางร.านแจ.งวCาไมCได.แล.วได.ติดตCอกับ
เจ.าหน.าที่พัสดุแล.ว สั่งออเดอรตามนี้ มีการลงทะเบียนภาษีเรียบร.อย ก็นําเรียนกับผู.บริหารมา
ตลอดในการปรับปรุงแก.ไขป9ญหาในสCวนนี้ จึงลุลCวงถึงเดือนกุมภาพันธ 2558 ทางผู.บริหารได.
แนะนําวCาควรจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโดยมีอีกโครงการหนึ่ง คือโครงการนํารCองในการจัดการ
ขยะอินทรียในครัวเรือนหกหมูCบ.าน ที่ผCานมาแก.ไขสลับโครงการ เพื่อให.ตรงตามวัตถุประสงคของ
หมูCบ.าน ได.ประชุมชี้แจงกับผู.ใหญCบ.านทั้งหกหมูCบ.าน ให.ทราบถึงป9ญหาและแนวทางแก.ไขทั้งสอง
โครงการ และได.รับความรCวมมือเปIนอยCางดี หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 กอง
สาธารณสุข ได.ดําเนินการจัดอบรมการกําจัดขยะอินทรียในครัวเรือน ณ ศาลาเอนกประสงคบ.าน
หนองหม.อ หมูCที่ 9
-เกี่ยวกับโครงการของมหาวิทยาลัยแมCฟNาหลวง การสลับหมูCบ.านระหวCาง หมูCที่ 5 กับหมูCที่ 11
กองสาธารณสุขขอยอมรับในความผิดพลาดด.านเอกสาร ด.านการติดตCอประสานระหวCาง
ผู.ใหญCบ.านกับผู.รับผิดชอบโครงการ จะขอนําไปสูCการแก.ไขปรับปรุงในโอกาสตCอไปไมCให.เกิดขึ้นอีก
-การจัดเก็บข.อมูลเจ็ดด.านของโครงการ สสส. ได.มอบให.ชุมชนจัดเก็บข.อมูล ความลCาช.าในการ
เบิกจCายเงิน ก็ได.รับปากกับผู.เข.าไปจัดเก็บข.อมูล เขาได.มาทวงถามที่กองสาธารณสุขบCอยครั้ง
และได.ติดตCอประสานงานกับผู.ใหญCบ.านให.จัดสCงเอกสาร พร.อมรายชื่อเพื่อดําเนินการเบิกจCายให.
ในวันนี้ วันที่ 10 เมษายน 2558 ในสCวนที่วCาการผลัดวันประกันพรุCง ก็ยอมรับวCามีความ
หละหลวมในตรงนี้ ไมCมีเจตนาที่จะผลัดวันประกันพรุCงเรื่องงาน พยายามที่จะให.สําเร็จลุลCวงไป
ด.วยดี บางครั้งก็ติดขัดกับทางเทศบาลตําบลบ.านตjอมและการจัดเก็บที่ไมCสมบูรณ
-ขอบคุณทั้งสองกองที่ได.ชี้แจง
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได.ชี้แจง
-ขอขอบคุณทุกทCานที่ได.ติติง ในการบริหารราชการในเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย ขอบคุณรอง
ประธานสภาฯ อีกครั้งที่ได.พยายามเน.นย้ําในสCวนนี้ ไมCวCาจะเปIนคําวิพาก วิจารย คําติติง ทุกสิ่ง
ทุกอยCางเขาก็ติติงในภาพรวมคือเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย ซึ่งประกอบไปด.วย ฝEายบริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ.าหน.าที่ทุกคน สCวนใหญCคือรับกันทั้งหมด ไมCวCาจะเปIนหนังสือ หรือ
เอกสารตCางๆก็ต.องลงนามโดยนายกเทศมนตรีฯ ขอยอมรับตรงนี้วCาต.องพุCงเปNามาที่
นายกเทศมนตรีฯ ได.เรียกประชุมหัวหน.าฝEายตCางๆ ได.เน.นย้ําวCาในสCวนของกิจกรรมตCางๆ ที่ลง
ไปสูCหมูCบ.าน ซึ่งในแตCละหมูCบ.านมีผู.ใหญCบ.านเปIนผู.นําหมูCบ.าน ก็ได.กําชับการดําเนินกิจกรรมตCางๆ
ในหมูCบ.านถึงแม.กิจกรรมนั้นอาจจะไมCเกี่ยวข.องโดยตรง อาจไปสูCกลุCมตCางๆ ให.ประสานผู.ใหญCบ.าน
ให.ทราบในเบื้องต.น สรุปแล.วสิ่งตCางๆ ที่เปIนอุปสรรคในการทํางานคือการสื่อสาร หากเราได.
พูดคุยกัน ได.สื่อสารกันทั้งระหวCางพนักงานด.วยกันเอง และเทศบาลฯ กับชุมชนคงจะไมCมีป9ญหา
ขอบคุณทุกทCานที่ได.ติติง เปIนกระจกสะท.อนการทํางาน ทุกสิ่งทุกอยCางจะได.เน.นย้ํากําชับกับทาง
พนักงานฯ ให.ปฏิบัติหน.าที่ได.ถูกต.องตCอไป
/-11- รองประธานสภาฯ...
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รองประธานสภาฯ

นางศิริพร มโนจิตต
นางอําไพ จันทาพูน

รองประธานสภาฯ
นายทรงวุฒิ แก.วสิทธิ

นายยุทธพงศ ไวยะกา

นางสมพินธุ กิติยศ

-อยCางที่ได.เรียนไปวCาบางครั้งการสื่อสารอาจจะด.วยความไมCเข.าใจ เกิดความเข.าใจผิดสร.างความ
ไมCเชื่อมั่นให.กับประชาชนหลายครั้ง ในชCวง 2-3 เดือนที่ผCานมาถ.าเปIนเส.นกราฟก็เปIนชCวงขาลง
เพราะวCาประชาชนไมCให.ความเชื่อมั่น อยากให.กําลังใจกับเจ.าหน.าที่วCาบางครั้งอาจผิดบ.างเปIน
ธรรมดา แตCหากผิดซ้ําแล.วซ้ําอีกประชาชนคงจะไมCให.อภัยอีกแล.ว
-ขอเชิญกองคลัง ได.ชี้แจง ประเด็นเกี่ยวกับการแจกซองเปลCาของกองการศึกษาเมื่องานกีฬาศูนย
เด็กเล็กที่ผCานมา
-กองการศึกษาได.วางฎีกายืมเงิน ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 แตCนายกเทศมนตรีฯ ได.ไปเข.ารับการ
อบรมฯ ตั้งแตCวันที่ 4-8 มีนาคม 2558 จึงไมCมีใครเซ็นตเช็ค จึงไมCสามารถดําเนินการเบิกจCายได.
-หลังจากที่นายกเทศมนตรีฯ ได.กลับจากการไปอบรมมาแล.ว มีกระแสวCาเด็กไมCได.รับเงินรางวัล
การเงิน ตรวจสอบภายใน และผู.อํานวยการกองคลัง ได.ตรวจดูแล.วบอกวCาเบิกจCายให.ไมCได.แล.ว
เนื่องจากเสร็จสิ้นโครงการแล.ว จะยืมให.ไมCได. และเจ.าหน.าที่ตรวจสอบภายใน ได.โทรถาม สตง.
บอกวCาเปIนการให.เงินเด็กเปIนการไมCสมควร แตCหากยืมเงินกCอนทําโครงการไมCมีป9ญหา มันจะไมC
เปIนประเด็น แตCหากจะจCายทีหลังจCายได. แตCต.องจCายให.เปIนรายๆ ไป แล.วเด็กเซ็นตรับเงินได.ไหม
ทาง สตง.ถามมา แล.วเราจะมองได.วCาเด็กไมCสมควรจะได.แบบนี้ ทางตรวจสอบภายใน จึงได.
พูดคุยกับทางกองการศึกษาวCาไมCเบิกจCายได.ไหมทาง สตง.แนะนํามาแบบนี้ ถ.าจะจCายก็จCายได. ใน
สCวนตัวก็ได.พูดคุยกับนางสาววรรณา คําแสน ซึ่งนางสาววรรณา คําแสน วCาจะไปพูดคุยกับ
ผู.อํานวยการกองการศึกษา วCากรณีนี้เราจะไมCเบิกจCายได.ไหม
-ก็พอสมควรไมCใชCวCาจะให.เจ.าหน.าที่มารับผิดชอบ หรือวCาจะไปขุดคุ.ย ในสCวนของการแก.ไขป9ญหา
ทCานก็ไปแก.ไขกันเอง ที่เชิญทCานมาสCวนหนึ่งอยCางที่ได.นําเรียนไปวCาอยากให.สมาชิกสภาฯ ได.รับ
ทราบป9ญหาวCาประเด็นมันเปIนอยCางไร ขอให.ทCานปลัดเทศบาลได.ดูแลด.วย
-1.โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูCที่ 7 ตามที่ได.สCงหนังสือให.กับกองชCาง อยากทราบวCากองชCางจะ
ได.ไปดําเนินการเมื่อไหรC
-2.สามโครงการที่ได.พิจารณาไปนั้น เปIนเรื่องเกี่ยวกับน้ําทั้งสิ้น หากไมCรีบทําภายใน 2 เดือนนี้
เกรงวCาจะทําไมCได.เนื่องจากจะเข.าสูCฤดูฝน
-3.ขอบคุณคณะผู.บริหาร สมาชิกสภาฯทุกทCาน ที่ได.ชCวยสนับสนุนโครงการ หมูCที่ 7 ทุกโครงการ
-สอบถามโครงการวางทCอระบายน้ํา พร.อมบCอพักในลําเหมือง และรCองระบายน้ําตCางๆ ทุกจุดใน
เขตพื้นที่ตําบลปEาอ.อดอนชัย บางแหCงผCานมา 5 ปG 10 ปG เรียนถามวCาการขุดลอกดินตะกอน
บริเวณทCอระบายพร.อมบCอพัก ซึ่งลึกกวCาทCอไปประมาณ 1 ฟุต นั้น เปIนความรับผิดชอบของ
เทศบาลหรือวCาหมูCบ.านที่จะขุดลอก
-สอบถามในการประชุมครั้งที่ผCานมา ได.เรียนถามเรื่องชาวบ.านหมูCที่ 15 จะขอรับการชCวยเหลือ
ในเรื่องสารเคมีกําจัดมดดํา ยังไมCได.รับคําตอบ
-การปรับปรุงห.องน้ําผู.สูงอายุและผู.พิการ หมูCที่ 3 ชCางได.ไปวัดที่เพดานห.องน้ําแล.วแตCเปลี่ยนมา
เปIนชักโครก ทุกหลังจะเปIนอยCางนั้น ทั้ง 20 หลัง แตCทําไมCดี เทCาที่ไปดูมา ได.พาชCางและ
เจ.าหน.าที่ไปดูวCาจะทําหลังไหนบ.าง มีผู.ปEวย/ผู.พิการที่เขาเดินไมCได. เข.าห.องน้ําที่ทําไมCดีเขาจะ
ลําบากมาก อยCางนี้การทํางานไมCติดตามผลและไมCสนใจงานและอีกอยCางมีโครงการปรับปรุง
ห.องน้ํา มี 2 รายในตําบลปEาอ.อดอนชัย เกือบปGมาแล.ว ชCางก็ไมCมาดู ขณะนั้นได.รับการชCวยเหลือ
ครอบครัวละ 20,000 บาท แตCก็ยังไมCไปทําให.เขาจนกระทั่งทุกวันนี้ ผู.พิการหมูCที่ 16 จํานวน 1
ราย หมูCที่ 15 จํานวน 1 ราย อยากฝากไปถึงผู.ที่เกี่ยวข.องได.ไปดูวCาเปIนอยCางไร งบประมาณไปถึง
ไหนแล.วมีหรือไมCมี ชCวยติดตามด.วย
/-12- -2.มาตรการการกระตุ.นเศรษฐกิจ...
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-.มาตรการการกระตุ.นเศรษฐกิจในชCวงนี้ โดยเฉพาะการทCองเที่ยวก็ดึงรายได.อยCางโฮมสเตย
สินค.าโอท6อป มีความเคลื่อนไหวไปถึงไหนแล.ว
รองประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯได.ชี้แจง
นายกเทศมนตรีฯ
-1.การลอกทCอระบายน้ําพร.อมบCอพักน้ําใน พื้นที่ตําบลปEาอ.อดอนชัย ในเบื้องต.นขอให.หมูCบ.าน
ดําเนินการแตCหากวCาต.องใช.อุปกรณเพิ่มเติมเชCน รถบรรทุกน้ําก็ขอมาได.
-2.มดดํา ในเบื้องต.นหากใช.สารเคมีกําจัดเกรงวCาจะเปIนอันตราย เทCาที่ทราบมาการกําจัดมดดําที่
สะดวก งCายที่สุดและปลอดภัย คือการใช.ผงซักฟอกและน้ํายาล.างจาน ก็สามารถกําจัดได. ใน
สCวนของการจัดซื้อสารเคมีกําจัดมดดํา ขออนุญาตให.หัวหน.าฝEายบริหารงานสาธารณสุขเปIนผู.
ชี้แจง
-3.ขอบคุณนายทรงวุฒิ แก.วสิทธิ ที่เรCงรัดให.ดําเนินการ ในการขุดลอก ขออนุญาตให. ผอ.กองชCาง
เปIนผู.ชี้แจง
-4.ประเด็นของนางสมพินธุ กิติยศ ขอตอบในภาพรวมวCาเนื่องจากโครงการที่เรานําไปสูC
ครอบครัวในตําบลปEาอ.อดอนชัย ได.รับงบประมาณมาจากหลายหนCวยงาน เชCน สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอยCาง
ยิ่งการชCวยสร.างห.องน้ํา จํานวน 20 ห.อง หรือการปรับปรุงบ.านเรือน 2 หมูCบ.านได.รับการ
ชCวยเหลือจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย ซึ่งสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย ได.ขอรายละเอียดของผู.ได.รับความ
เสียหาย และได.มาดําเนินการเองโดยตรง ไมCได.ประสานงานมายังเทศบาลฯ และจะให.เจ.าหน.าที่
ผู.เกี่ยวข.องได.ติดตามตCอไป
-5. การสCงเสริมการทCองเที่ยว ขออนุญาตนําเรียนในสCวนของสินค.าโอท6อป ป9จจุบันได.ดําเนินการ
ปรับปรุงในสCวนของสถานที่จําหนCายสินค.าบริเวณหน.าวัดรCองขุCนซึ่งอยูCในความรับผิดชอบของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย และขณะนี้อยูCในระหวCางการ
ติดตCอประสานงานเพื่อปรับปรุงสํานักงานฯให.เปIนสถานที่จําหนCายสินค.าโอท6อป
-ขออนุญาตให.หัวหน.าฝEายบริหารงานสาธารณสุข และผู.อํานวยการกองชCาง ชี้แจงรายละเอียด
หน.ฝEายบริหารงานสาธารณสุข -กรณีป9ญหามดดํา กCอนอื่นต.องออกไปสํารวจกCอนวCามดดํา อาศัยอยูCบริเวณบ.านหรืออยูC
ในสวน ในเบื้องต.นไมCควรเน.นไปในเรื่องของสารเคมี เสนอวCาหากมดดําอยูCในบ.านให.ใช.วิธีทํา
ความสะอาดบ.านหรือใช.น้ําชีวภาพ มดดํากับมดแดงจะกินกัน ถ.าบริเวณไหนมีมดดําเยอะๆ ให.
เอามดแดงไปปลCอยโดยระบบนิเวศนก็จะกําจัดกันเอง จึงขอเน.นการทําความสะอาดบ.านกCอน
และการกําจัดเศษอาหารตCางๆ
ผอ.กองชCาง
-โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูCที่ 7 กองชCางได.ออกไปสํารวจและประมาณการราคา เรียบร.อย
แล.วและได.ทําบันทึกเสนอไปยังนายกเทศมนตรีฯ จะได.จัดสCงให.พัสดุ เพื่อหาผู.รับจ.างตCอไป
นายสมพบ มณีคํา
-ขอเพิ่มเติมการขุดลอกลําเหมือง หมูC 7 ไมCทราบวCาได.รวมถึงฝายที่ได.เคยพูดคุยกันหรือไมC นCาจะ
เพิ่มเข.าไปด.วยเนื่องจากน้ําได.ทCวมทุกปG นCาจะขุดลอกด.านหน.าฝายและด.านลCางฝาย เพื่อแก.ไข
ป9ญหาเบื้องต.นถ.าไมCได.ทําในเรื่องของตัวฝาย
รองประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได.ชี้แจง
นายกเทศมนตรีฯ
-สําหรับการขุดลอกลําเหมืองกับฝายเปIนคนละจุดกัน แตCในสCวนของการขุดลอกหน.าฝายที่ได.ตก
ลงกันในหลักการจะได.เรCงดําเนินการตCอไป
รองประธานสภาฯ
-ตามที่มีสมาชิกสภาฯได.อภิปรายไปไมCวCาจะเปIนกองการศึกษา กองสาธารณสุข พCวงไปถึงกอง
คลัง ขอรับทราบแนวทางในการแก.ไขป9ญหาเพื่อที่จะไมCให.เกิดขึ้นอีกในฐานะที่กํากับดูแลในสCวน
/-13- ของพนักงานเทศบาล...
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ปลัดเทศบาล

รองประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ
รองประธานสภาฯ

ของพนักงานเทศบาลฯ ขอเชิญทCานปลัดเทศบาล ได.ชี้แจง
-รับทราบป9ญหา ทั้งที่มีบางป9ญหาก็เพิ่งมาทราบ เนื่องจากไมCมีใครรายงาน ต.องขอขอบคุณทุก
ทCานที่มาสะท.อนป9ญหาของประชาชนให.ทราบ
-ป9ญหากีฬาศูนยเด็กเล็ก เพิ่งทราบวCามีการแจกซองเปลCา แตCวCาได.เรียกผู.อํานวยการกอง
การศึกษามาชี้แจง ก็คงจะต.องมอบ เพราะวCายังไงก็มอบให.เขาไปแล.ว การที่ไปปรึกษาคนนั้นคน
นี้ ได.เคยตCอวCาหลายๆสCวนอยูC คือการทํางานบางครั้งก็ต.องตําหนิกัน บางครั้งก็ต.องยกยCองกันก็
ยอมรับวCาตรงสCวนนี้ได.ทั้งตําหนิได.ทั้งยกยCองกัน
-โครงการชCวยน.องกCอนเปHดเทอมเปIนโครงการที่ดี ทุกสิ่งทุกอยCางมีป9ญหาก็ต.องแก.ไข การขอ
ข.อมูลอยากทราบวCาเด็กที่ไมCได.รับประทานอาหารมื้อกลางวันชื่อ นามสกุลอะไร จะได.ไปหา
ผู.ปกครอง ถ.าเราไมCตามไปอยCางนั้นก็จะไมCทราบวCาข.อเท็จจริงเปIนอยCางไร และได.แจ.งให.
ผู.อํานวยการกองการศึกษา ไปติดตามดูวCาแตCละวันอาหารเพียงพอหรือไมC เพื่อจะได.นํามาปรับลด
หรือเพิ่มเติม
-ทCอซีเมนต หมูCที่ 9 ได.แก.ไขป9ญหาไปเรียบร.อย
-การขุดลอกทCอระบายน้ําพร.อมบCอพัก เปIนนโยบายของผู.บริหารให.หมูCบ.านดําเนินการ
-โครงการที่ได.พิจารณาในวันนี้ ภายในเดือนนี้ต.องหาคูCสัญญาให.ได.
-มดดํา การจะใช.เงินงบประมาณงบกลางไปจัดซื้อสารเคมี ต.องประกาศเปIนสาธารณภัยถ.ามีแคC
1-2 ราย การใช.งบประมาณของเทศบาลฯก็คCอนข.างจะมีป9ญหากับทางหนCวยงานของผู.ตรวจสอบ
เพราะฉะนั้นก็รับทราบ แล.วอาจต.องชCวยกันหาวิธีการกําจัดมดดําโดยใช.มดแดง ในระบบเชิงนิเวศฯ
-การซCอมบ.านของผู.สูงอายุ เปIนงบประมาณของหนCวยงานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลเปIนผู.ให.ข.อมูล สCวนสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงรายเปIนผู.ดําเนินการเองไมCได.ผCานเทศบาลฯ จะขอรับไปประสานงาน
กับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงรายตCอไป
-การกระตุ.นเศรษฐกิจ เรียนวCามาตรการทั้งหลายที่จะกระตุ.นเศรษฐกิจในตําบลปEาอ.อดอนชัย
พยายามตCอรองกับทุกหนCวยงานที่เข.ามาศึกษาดูงาน วCามาดูงานแล.วให.มาพักในตําบลของเรา
-ที่รับฟ9งป9ญหาทั้งหมดขอนําไปปรับปรุงแก.ไข เพื่อประโยชนสูงสุดของพี่น.องประชาชน
-ขอบคุณทCานปลัดเทศบาล
-ความคิดเห็นสCวนตัวโครงการชCวยน.องกCอนเปHดเทอม ได.คุยกับผู.อํานวยการกองการศึกษาวCาทุก
สัปดาหอาจจะมีการประชุมสรุปวCามีป9ญหาอะไรบ.าง ไมCทราบวCาได.ดําเนินการหรือเปลCา
-การทํางานในแตCละกองงานทํางานแตCกองของตัวเอง เชCน กองการศึกษา ไปตั้งเบิกแล.วกองคลัง
บอกวCานายกเทศมนตรีฯไมCอยูCเบิกไมCได. แล.วทCานปลCอยชCองวCางตรงกลาง จนลCวงเลยระยะเวลา
มาเกิดป9ญหา ถ.าคุยกันแล.วเบิกไมCได.วันพรุCงนี้จะจัดงานแล.วจะมีวิธีแก.ไขป9ญหาอยCางไร ต.องคุย
กันให.รู.เรื่องมาถึงฝEายบริหาร มาถึงปลัดเทศบาล เปIนประเด็นที่ต.องมาทบทวนในการแก.ไข
ป9ญหาในการทํางาน
-ท.ายสุดขอเชิญทCานนายกเทศมนตรีฯ ได.สรุป
-ขอบคุณทุกทCานที่ได.ติติง ได.ให.คําแนะนําทุกสิ่งทุกอยCางล.วนแตCเปIนประโยชนในการทํางานของ
ฝEายบริหารก็ดี ฝEายเจ.าหน.าที่ก็ดี ถือวCาเปIนครอบครัวเดียวกัน ดังนั้นถ.ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะชี้แนะก็
สามารถใช.เวทีนี้ หรือทุกสถานที่ที่เราได.มีโอกาสได.พูดคุยกันได.สะท.อนป9ญหาได.รับทราบ
-ในสCวนที่ได.อภิปรายหลายๆประเด็น คงจะมีโอกาสได.แก.ไขป9ญหาในโอกาสตCอไป ในการที่นํามา
พูดคุยกันในวันนี้ สCวนหนึ่งเปIนความรับผิดชอบรCวมกัน ไมCวCาจะเปIนฝEายบริหาร ฝEายสมาชิกสภาฯ
ฝEายเจ.าหน.าที่ เพื่อที่จะหาทางแก.ไขป9ญหารCวมกัน ลําพังนายกเทศมนตรีฯ หรือเจ.าหน.าที่
/-14- บางครั้งการรับมือ...
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บางครั้งการรับมือกับป9ญหาก็คCอนข.างจะยุCงยากลําบาก ถ.าเรามีสCวนของสมาชิกสภาฯ เข.าไปมี
สCวนเกี่ยวข.องในการแก.ไขป9ญหานCาจะทุเลาเบาบางลงไป จึงขอชี้แจงให.กับผู.เข.ารCวมประชุมทุกทCาน
-ขอขอบคุณผู.ที่เกี่ยวข.อง ฝEายบริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ.าหน.าที่ ที่เข.ารCวมประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปG พ.ศ.2558
-ขอปHดประชุม
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

(นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย
ผู.บันทึกประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปG พ.ศ.2558 เมื่อ
วัน ศุกร ที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห.องประชุมต.นอ.อ 1 เทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย ได.ตรวจรายงานการประชุมแล.วเห็น
วCาครบถ.วนถูกต.อง

(นายยุทธพงศ ไวยะกา)
ประธานกรรมการ
วันที่ 20 เมษายน 2558

(นายพรศักดิ์ ไชยชมภู)
กรรมการ
วันที่ 20 เมษายน 2558

(นายไพฑูรย สุวรรณทา)
เลขานุการคณะกรรมการ
วันที่ 20 เมษายน 2558
ลงนามแลว
(นายชิราวุฒิ นันต6ะรัตน)
ประธานสภาเทศบาล

