รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2558
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ผูเขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
2
นายจํารัส ทองคํา
3
นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร
4
นายสมพบ มณีคํา
5
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
6
นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว
7
นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ
8
นางสมพินธุ กิติยศ
9
นายยุทธพงศ ไวยะกา
10 นายสมาน พรมวิภา
11 นายไพฑูรย สุวรรณทา
ผูไม2เขาประชุม
ลําดับ
-

ชื่อ-สกุล
-

ผูเขาร2วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายสุรพล วงศวัฒนะ
2
นายบัญญัติ ป9นอินทร
3
นายจินดา สัตนาโค
4
นายสมเกียรติ คําใจวัง
5
นายบรรจง สมศรี
6
นางศรีมอย ชะเอมทอง
7
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
8
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
9
นายสมพล บั้งเงิน
10 นายเสรี วังแงB
11 พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์
12

ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัตน

ตําแหน2ง
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

ลายมือชื่อ
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
นายจํารัส ทองคํา
นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร
นายสมพบ มณีคํา
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว
นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ
นางสมพินธุ กิติยศ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายสมาน พรมวิภา
นายไพฑูรย สุวรรณทา

หมายเหตุ

ตําแหน2ง
-

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ

ตําแหน2ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน1าสํานักปลัดเทศบาล
ผู1อํานวยการกองคลัง
ผู1อํานวยการกองชBาง
ผู1อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน1าฝDายงานบริหารงาน
สาธารณสุข
นิติกร

-

ลายมือชื่อ
นายสุรพล วงศวัฒนะ
นายบัญญัติ ป9นอินทร
นายจินดา สัตนาโค
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายบรรจง สมศรี
นางศรีมอย ชะเอมทอง
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
นายสมพล บั้งเงิน
นายเสรี วังแงB
นายบุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์

หมายเหตุ

ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัตน
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เริ่มประชุมเวลา
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ผอ.กองคลัง

09.00 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลได1นับองคประชุม เมื่อเห็นวBาครบองค
ประชุมแล1วจึงได1เชิญประธานสภาเทศบาลเปIดประชุม
อBานประกาศสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปJ พ.ศ. 2558
-กลBาวเปIดประชุม
-ขอเชิญผู1เข1ารBวมประชุมยืนไว1อาลัยให1กับนายจรัญ ป9ญญาเสน สมาชิกสภาเทศบาลฯ
-ให1ผู1เข1ารBวมประชุมปIดเสียงเครื่องมือสื่อสาร
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทBานรBวมกิจกรรมงานบุญบั้งไฟ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ บ1าน
ห1วยทราย และแจกเบี้ยยังชีพผู1สูงอายุ วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. และขอแก1ไข
ตารางการแจกเบี้ยยังชีพ นายชิราวุฒิ นันตะรัตน รับผิดชอบหมูBที่ 9 กับหมูBที่ 7 แก1ไขเปMน นาย
จํารัส ทองคํา รับผิดชอบหมูBที่ 7 ,นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ รับผิดชอบหมูBที่ 2 กับ 19 แก1ไขเปMน นาง
อรุณรัศมี คําภูแก1ว รับผิดชอบ หมูBที่ 19
1.2 แจ1งฐานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
-ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจงรายละเอียด
-ชี้แจงรายละเอียดฐานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ดังนี้
(โปรดพลิก)

/-3-เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย...

-3-

/-4- ประธานสภาฯ...

-4-

ประธานสภาฯ

-ขอบคุณ ผู1อํานวยการกองคลัง

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจําป 2558 เมื่อวัน ศุกร: ที่ 10 เมษายน 2558 ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบล
ปาออดอนชัย
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายยุทธพงศ ไวยะกา ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายยุทธพงศ ไวยะกา -ได1ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปJ 2558 เมื่อวัน ศุกร ที่ 10 เมษายน 2558 แล1ว บันทึกได1ถูกต1องครบถ1วน และได1
เสนอตBอประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
-ให1ผู1เข1ารBวมประชุมได1ทําการตรวจรายงานการประชุมอีกครั้ง และสอบถามที่ประชุมวBาจะมีการ
แก1ไขเพิ่มเติมหรือไมB
-ขออนุญาตสอบถามนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาฯ เมื่อสมัยประชุมสภาฯ ครั้งที่ผBานมา
ไมBได1เข1ารBวมประชุม ขอให1ทุกทBานเปIดไปหน1าที่ 5 นายสมพบ มณีคํา สอบถามทBอระบายน้ําบ1าน
ปDาอ1อ ที่อยูBในระหวBางดําเนินการ เปMนทBอระบายน้ําขนาดสูง 0.40 เมตร สอบถามวBาจะมีป9ญหา
ไหมในการระบายน้ํา หากเกิดการอุดตันจะลอกทBอล1างได1หรือไมB รองประธานสภาฯ ประเด็นทBอ
ระบายน้ํา หมูBที่ 11 จะขอยกยอดไปตอบในวาระอื่นๆ ได1ดูแล1วไมBมีตอบ แตBมีตอบในวรรคที่ 2
นายกเทศมนตรีตําบลปDาอ1อดอนชัย เปMนผู1ตอบ 2) สําหรับทBอระบายน้ําหมูBที่ 1 ขนาด 0.40 เมตร
กองชBางได1ประมาณการและเห็นวBาเหมาะสม เนื่องจากใช1ระบายน้ําฝนเทBานั้น และในสี่วนของ
การสร1างจะมีบBอพักในสBวนของการอุดตันคงจะไมBมีป9ญหา จะแก1ไขตรงนี้ได1หรือไมB ไมBทราบวBา
ทBานนายกเทศมนตรีฯ ตอบของหมูBที่ 11 หรือวBาของหมูBที่ 1
นายสมพบ มณีคํา
-คิดวBานBาจะเปMนการตอบในคราวเดียวกันจึงไมBได1สอบถามทBานนายกเทศมนตรีฯตBอ เนื่องจากวBา
เปMนทBอขนาดเดียวกัน
ประธานสภาฯ
-มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไมB
นายกเทศมนตรีฯ
-ขออนุญาตให1ทุกทBานได1ดูหน1าที่ 13 นายประดิษฐ นามลักษณ การซBอมบ1านผู1สูงอายุ เปMน
งบประมาณของหนBวยงานสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน แก1ไขเปMนหนBวยงานสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย
ประธานสภาฯ
-เปIดไปหน1าที่ 6 ผู1อํานวยการกองชBาง ชี้แจงโครงการปรับปรุงตลิ่งลําน้ํากรณ ข1อความ การป9กไม1
ยูคาก็จะป9กไปตามสภาพพื้นที่และจะใช1เชือกมัดยึดไว1 ขอแก1ไขเปMน การป9กไม1ยูคาก็จะป9กไป
ตามสภาพพื้นที่และจะใช1เชือกผูกมัดไว1
-มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะเพิ่มเติม หากไมBมีจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลปDาอ1อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปJ 2558 เมื่อวัน ศุกร ที่ 10 เมษายน 2558
ณ ห1องประชุมต1นอ1อ 1 เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย
-ขอเชิญเลขานุการฯ นับองคประชุม
เลขานุการสภาฯ
-มีผู1เข1ารBวมประชุม มีจํานวน 11 ทBาน
เลขานุการสภาฯ
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมBเห็นชอบ ไมBมี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได1แกB (ประธานสภาฯ)
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ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายสมพบ มณีคํา

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การรับรองที่ดิน หมู2ที่ 10
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
-สืบเนื่องมาจากนโยบายของฝDายบริหารก็ดี สมาชิกสภาฯ ก็ดี ที่จะแก1ป9ญหาเอกสารสิทธิของพี่
น1องประชาชนในตํ า บลปDา อ1 อดอนชั ย ซึ่ งเราก็ ได1พยายามที่ จ ะหาข1อมู ล ในแตB ล ะหมูBบ1 า นวB า มี
ราษฎร ครอบครัวไหนบ1างที่ยังขาดเอกสารสิทธิ แตBหมูBที่ 10 บ1านปDาตึงจะมีป9ญหาในสBวนของ
ที่ดินที่ราษฎรไปอยูBอาศัยไปทับที่สาธารณะประโยชนซึ่งทางหมูBบ1านได1ประสานมายังเทศบาล
เพื่อหาทางแก1ไขตBอไป ซึ่งฝDายบริหารได1เคยให1ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาไปแล1วครั้งหนึ่ง และทาง
นายอําเภอเมืองเชียงรายได1มีหนังสือมายังเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ขอให1เทศบาลพิจารณาให1
ความเห็น วBาที่ ดินบริเวณที่ร าษฎรทั้ง 53 รายขอออกโฉนดวBาทีดิ นเปM นที่ส าธารณะประโยชน
หรือไมBประการใด ผลเปMนประการใดแจ1งให1อําเภอเมืองเชียงรายทราบด1วย เพื่อจักได1แจ1งผลให1
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายทราบ เพื่อดําเนินการในสBวนที่เกี่ยวข1องตBอไป ดังนั้นในวันนี้จึง
ขอให1 ที่ป ระชุ มสภาฯ ได1 พิ จ ารณาวB า ที่ อ ยูB อ าศั ย ของราษฎร ในหมูB ที่ 10 ทั้ ง 53 ราย เปM น ที่
สาธารณะประโยชนหรือไมBอยBางไร จะขอมติรับรองหากที่ดังกลBาวไมBใชBที่สาธารณะประโยชน
-คณะติดตามเอกสารสิทธิของราษฎรที่ตกหลBน ประกอบด1วย นายจํารัส ทองคํา นายสมพบ มณีคํา
และนางสมพินธุ กิติยศ ได1ดําเนินการประสานกับสํานักงานที่ดีมาโดยตลอด ในโอกาสนี้ขอเชิญ
ตัวแทนทั้ง 3 ทBานได1ชี้แจง ประกอบภาพนําเสนอ
-ในนามตัวแทนของผู1ที่ได1รับความเดือดร1อนและอาศัยอยูBในพื้นที่ด1วย มีข1อมูลชBวยการการ
พิจารณาในครั้งนี้ สืบเนื่องด1วยเริ่มต1นมีการเรียกร1องจากชาวบ1านวBาที่อยูBอาศัยไมBมีเอกสารสิทธิ
ซึ่งได1เข1าอยูBอาศัยมาเปMนเวลาช1านานแล1ว เนื่องด1วยทางชาวบ1านได1ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข1อมูลสBงไปยังสBวนราชการหลายๆ แหBงในสBวนของบ1านปDาตึง หมูBที่ 10 ทางเจ1าหน1าที่ไมBสามารถ
ออกเอกสารสิทธิได1เนื่องจากมีข1อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน ขณะนี้เปMนสภาพพื้นที่
ข1อสังเกตได1วBาเปMนที่อยูBอาศัยทั้งหมด ยอดจํานวนผู1เดือดร1อนตามหนังสือ จํานวน 53 ราย แตB
ข1อมูลตามเอกสารที่แจกไป มีจํานวน 55 รายเปMนครBาวๆ อยูBในโซนของบ1านปDาตึง หมูBที่ 10
หมวดพัฒนาบ1านบนดอยสBวนใหญBไมBมีเอกสารสิทธิ ตามเอกสารที่แจกไปจะมีที่ดินสาธารณะ
ประโยชนอยูB 3 แปลง แปลงแรกที่ดินสาธารณะประโยชนบ1านปDาตึง หมูBที่ 10 เปMนที่ตั้งของที่ทํา
การองคการบริหารสBวนตําบลปDาอ1อดอนชัยเดิม มีเนื้อที่ 8 -2-41 ไรB ด1านหน1าติดถนน ด1านข1างมี
ถนนตัดผBานทั้งหมด อีกแปลงเปMนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)ของแปลงบ1านปDาตึง หมูBที่
10 มีแนวเขตที่ชัดเจน ตBอไปแปลงที่ 2 เปMนที่ดินสาธารณะประโยชนของบ1านสันทราย หมูBที่ 12
ทุกคนคงแปลกใจวBาที่ดินของหมูBที่ 12 จึงไปอยูBในหมูBที่ 10 เนื่องจากวBาเปMนการแบBงสันป9นสBวนใน
การใช1ที่ดินสาธารณะประโยชน มีเนื้อที่ประมาณ 11-1-68 ไรB ขณะนี้ปลูกมันสําปะหลัง ด1านหน1า
เปMนถนนออกไปตลาดประตูล1อ ด1านข1างเปMนถนนเข1าไปที่ทําการองคการบริหารสBวนตําบลปDาอ1อ
ดอนชัยเดิม เปMนถนนรอบทุกด1าน อีกแปลงที่ดินสาธารณะประโยชนที่ตั้งฌาปนสถานใช1รBวมกัน
ระหวBางหมูBที่ 10,11,12,21 มีเนื้อที่ประมาณ 32-1-8 ไรB แนวเขตชัดเจน ได1รับงบประมาณจาก
เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยในการรอบรั้วทุกด1าน ด1านข1างติดกับที่ครอบครองเปMนสวนสัก เมื่อ
วันที่ 4 มีการประชุมทําความเข1าใจรBวมกันระหวBางท1องที่ท1องถิ่นและชาวบ1านนําโดยกํานันตําบล
ปDาอ1อดอนชัย นายกเทศมนตรีตําบลปDาอ1อดอนชัย ปลัด ฝDายบริหารและสมาชิกสภาฯ ได1เข1าไป
รBวมทําความเข1าใจกับพี่น1องชาวบ1าน ขอบคุณทุกทBานที่เห็นความสําคัญความเดือดร1อนของพี่
น1องประชาชน มีข1อมูลนําเสนอให1เห็นภาพวBาแนวเขตมีแนวเขตที่ชัดเจน มีถนนตัดผBานทุกด1าน
/-6-มีข1อมูลชี้แจงให1ฝDายบริหาร...
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ประธานสภาฯ

มีข1อมูลชี้แจงให1ฝDายบริหารและสมาชิกสภาฯได1รับทราบครBาวๆ เพื่อพิจารณารับรองที่ดินของ
ชาวบ1าน เพื่อเปMนการแก1ไขป9ญหาความเดือดร1อนของชาวบ1าน ในนามตัวแทนของชาวบ1านก็
ขอขอบคุณคณะฝDายบริหารและสมาชิกสภาฯ ไว1ลBวงหน1า
-ขอบคุณนายสมพบ มณีคํา
-จะนําเรียนทําความเข1าใจกับผู1เข1ารBวมประชุมเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชนวBาทําไมที่ดินของ
บ1านสันทรายยาว หมูBที่ 12 จึงอยูBในพื้นที่ของหมูBที่ 10 จะเท1าความวBาเมื่อกBอนสมัยพBออุ1ยหนานพรม เปMนกํานัน ได1จับจองแตBละหมูBบ1านไว1 ในสBวนของที่เส1นลายสีเหลืองๆ จะยูBตรงด1านหน1าจะ
เปMนที่สาธารณะประโยชนของหมูBที่ 12 แตBวBาเมื่อประมาณ พ.ศ.2532 ได1มีการตัดถนนผBาน
ออกไปทางตลาดประตูล1อ ผBานหน1าที่ทําการองคการบริหารสBวนตําบลปDาอ1อดอนชัยเดิม จริงๆ
ถนนเส1นเดิมคือสายในที่ทะลุถึงบ1านประตูล1อ ตามที่นายสมพบ มณีคํา ได1นําเรียนไปที่ผBานมา
เปMนที่ปลูกสร1างของพี่น1องราษฎรใน หมูB 10 บ1าง และหมูBที่ 21 บ1าง โดยเฉพาะที่บ1านของนาย
สุริยา แสงสุข เปMนที่สาธารณะประโยชนของบ1านสันทรายยาวเดิม แตBวBาเขาดําเนินการขอ
เอกสารสิทธิได1เมื่อกBอน ตามที่นายสมพบ มณีคํา ได1นําเสนอทางเพาเวอรพ1อยสไปนั้น มีสมาชิก
สภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพิ่มเติม สําหรับที่สาธารณะประโยชน เหมือนกับที่นายสมพบ มณีคํา
ได1นําเสนอไปวBาแปลงติดๆ กันเกี่ยวกับไมBวBาจะเปMนที่ฌาปนสถานหรือวBาที่สาธารณะประโยชน
ของบ1านสันทรายยาว หมูBที่ 12 อันนี้ก็ติดกัน ซึ่งถนนพึ่งตัดผBานเข1าไปปDาช1า จากบ1านประตูล1อ
หมูBที่ 21 บริเวณหน1าบ1านนายสุริยา แสงสุข และนายสุริยา แสงสุข ได1ทําหนังสือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหมูBบ1านสันทรายยาว หมูBที่ 12 จะขอตัดถนนผBาน เพราะวBาเมื่อกBอน
จะไปฌาปนสถานต1องอ1อมไปทางบ1านประตูล1อ หมูBที่ 21 ผBานหน1าสิงหปารค หรือไมBก็ซอยข1างที่
ทําการองคการบริหารสBวนตําบลปDาอ1อดอนชัยเดิม ทางคณะกรรมการบ1านสันทรายยาวเห็นชอบ
จะยกพื้นที่สาธารณะประโยชนทางด1านสวนสัก ประมาณ 4 เมตรให1เปMนทางสาธาสารณะ
ประโยชนของหมูBที่ 21 นําเรียนให1ที่ประชุมได1รับทราบ
-มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพิ่มเติม
-เรื่องที่ดิน ของหมูBที่ 10 เชื่อวBาสมาชิกสภาฯ หลายคนได1ฟ9ง ได1รับทราบข1อมูลตBางๆ ที่บ1านปDาตึง
หมูBที่ 10 ทางกํานันตําบลปDาอ1อดอนชัย นายกเทศมนตรีฯ ก็รับทราบป9ญหามาพอสมควร วาระที่
เข1ามาคือ รับรองเพื่อที่จะรับทราบข1อมูลตBางๆ และให1ผBานขั้นตอนที่ประชุมสภาฯ ถูกต1องหรือไมB
ถ1าถูกต1องหากสมาชิกทBานอื่นเข1าใจตามนี้ก็คงจะขอมติและขอรับรองในที่ประชุมเลย
-คือจะขอมติที่ประชุมสภาฯ วBาเห็นชอบเกี่ยวกับที่ดินตรงนี้ไมBเปMนที่สาธารณะประโยชน เปMนที่อยูB
อาศัย จะขอผBานที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับขอเอกสารสิทธิในลําดับตBอไป สมาชิกสภาฯ ทุกทBานคง
จะเข1าใจ
-มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพิ่มเติม
-ตามที่ทBานประธานสภาฯ ได1นําเสนอไปทBานบอกวBาที่ลายๆ (เพาเวอรพ1อยส) แตBเดิมเปMนที่
สาธารณะประโยชน หมูBที่ 12 คิดวBาเปMนประเด็นใหมBที่พี่น1องสมาชิกสภาฯ จะต1องมาพิจารณากัน
แล1ววBาจริงๆ แล1วเปMนที่สาธารณะประโยชนจริงหรือไมB เพราะวBาทBานประธานสภาฯ ได1เปIด
ประเด็นมาแล1ววBาแตBเดิมเปMนที่สาธารณะบ1านสันทรายยาว แล1วที่ประชุมจะพิจารณากันอยBางไร
เพราะวBาทBานประธานสภาฯ เปIดประเด็นใหมB
-ไมBใชBเปMนประเด็นที่จะมาถกเถียงกันตรงนี้ คือนําเรียนชี้แจงให1ทราบวBาคนเกBาคนแกBเลBาให1ฟ9งวBา
เมื่อกBอนเปMนที่จับจองของแตBละหมูBบ1านไปดูแล ระยะหลังมาจะมีการตัดถนนคนเกBาคนแกBล1มหาย
/-7- ตายจากไป...
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เลขานุการสภาฯ

ตายจากไปก็มีชาวบ1านได1เข1าไปจับจองสุดท1ายก็เปMนแนวเขตแบบนี้ ทางบ1านสันทรายยาว
หมูBที่ 12 ก็ไมBได1ติดใจสงสัยอะไร เปMนการนําเรียนไปครBาวๆ วBาอดีตเปMนอยBางไร ไมBใชBประเด็นที่
จะต1องนํามามีป9ญหา จะขอมติรับรองของหมูBที่ 10 จะไมBโยงไป
-ชี้แจงเพิ่มเติมที่สาธารณะประโยชน หมูBที่ 10 (นําเสนอเพาเวอรพ1อยส) จํานวน 3 แปลงได1แกB
ที่ดินสาธารณะประโยชนที่ตั้งฌาปนสถานที่ใช1รBวมกันระหวBางหมูBที่ 10,11,12,21 ที่สาธารณะ
ประโยชนบ1านสันทรายยาว หมูBที่ 12 และที่ดินสาธารณะประโยชนบ1านปDาตึง หมูBที่ 10 ที่ทําการ
องคการบริหารสBวนตําบลปDาอ1อดอนชัยเดิม มีข1อสังเกตประเด็นที่ 1 มีพี่น1องชาวบ1านหลายครัว
เรือไมBสามารถออกโฉนดที่ดินได1 เนื่องจากเปMนที่สาธารณะประโยชน แตBมีบางครัวเรือนที่ออก
โฉนดแล1ว คิดวBาหากเปMนที่สาธารณะประโยชนจริงคงจะไมBมีใครสามารถออกโฉนดได1 ประเด็นที่
2 มีบางพื้นที่ไมBได1เขียนเปMนที่สาธารณะประโยชน แตBมีประชาชนไปขอแล1วไมBสามารถออกได1
หลายราย แตBลBาสุดได1ไปรBวมพิธีเปIดโครงการเลี้ยงไส1เดือน มีชBางมารางวัดเตรียมออกโฉนด
(บริเวณสีเหลือง)ของนายเพ็ชร ในความเห็นสBวนตัวคิดวBาคงจะไมBใชBที่สาธารณะประโยชน ที่
สาธารณะประโยชน หากผลทางกฎหมายแล1วจะมีเลข มีรหัส แตBที่นี่ไมBมีเลข ไมBมีรหัส มีแตBคําวBา
สาธารณะประโยชนติดแผนที่อยBางเดียว
-เจ1าพนักงานที่ดินจังหวัด ได1ให1คําแนะนําวBาให1ทําประชาคม ให1ที่ประชุมประชาคมรับรองวBาที่ดิน
บริเวณนี้ไมBใชBที่สาธารณะประโยชน ซี่งกระบวนการเหลBานั้นได1ดําเนินการไปเรียบร1อยแล1ว
ชาวบ1านเห็นชอบวBาไมBใชBที่สาธารณะไมBใชBที่ของนายทุน ด1วยความเข1าใจคลาดเคลื่อนเมื่อคราว
ประชุมสภาฯ เมื่อสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2557 ได1ทําตามกฎหมายของที่ดินแล1วสBงเรื่องไป แตBที่ดิน
จังหวัดไมBยอมให1พิจารณาวBาใชBหรือไมBใชBที่ดินสาธารณะประโยชนเทBานั้น สรุปแล1วการลงมติให1
ระบุวBาไมBใชBที่สาธารณะประโยชน ในสBวนของที่ดินตกหลBน ขั้นแรกจะให1ที่ดินของบ1านปDาตึง
หมูBที่ 10 แล1วเสร็จ หลักจากนั้นหากเจ1าพนักงานที่ดินจะมาออกรังวัดก็จะดําเนินการพร1อมกับ
ที่ดินที่ตกหลBนในเขตพื้นที่ตําบลตBอไป หลังจากนั้นก็จะดําเนินการที่ดิน 3-4 หมูBบ1านพื้นที่โซน
ด1านในเขต 2 ตBอไป
-ขอเสริมนายจํารัส ทองคํา ที่วBาที่ดินที่สาธารณะประโยชน มีอยูB 3 จุด
เพราะฉะนั้นที่ชาวบ1านอาศัยไมBได1มีการรุกล้ําแตBอยBางใด ตั้งแตBปJ พ.ศ.2520 บ1านปDาอ1ออยูBที่หน1า
ตู1ยามด1านหลังทั้งหมด บ1านสันทรายยาว หมูBที่ 12 แบBงที่ดินบริเวณฌาปนสถาน บ1านปDาตึง ที่ตั้ง
ที่ทําการองคการบริหารสBวนตําบลปDาอ1อดอนชัยเดิม สBวนที่เหลือเปMนของชาวบ1าน มีคนเฒBาคน
แกBเลBาตBอกันมาวBาได1อยูBอาศัยมานานแล1ว
-มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพิ่มเติม หากไมBมีจะขอมติรับรองวBาราษฎร หมูBที่ 10 ตําบล
ปDาอ1อดอนชัย ที่ตั้งรกรากครัวเรือนอยูBทุกวันนี้ไมBใชBรุกล้ําที่สาธารณะประโยชน เปMนที่อยูBอาศัย
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง
-ไมBเห็นชอบ ไมBมี
-งดออกเสียง ไมBมี
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3.2 ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการก2อสรางวางท2อ คสล.มอก.ชั้น 3 พรอมบ2อ
พักบานร2องขุ2น หมู2ที่ 1
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ขออนุมัติแก1ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการกBอสร1างวางทBอ คสล.มอก.ชั้น 3 พร1อมบBอพัก บ1าน
รBองขุBน หมูBที่ 1
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกBอสร1างโครงสร1างพื้นฐาน หมวดคBาที่ดิน และสิ่งกBอสร1า ง ประเภทคB า
กBอสร1างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกBอสร1างวางทBอ คสล.มอก.ชั้น 3 พร1อมบBอพัก บ1านรBองขุBน หมูBที่ 1 จํานวน 52,000 บาท
ที่ได1รับอนุมัติการโอนงบประมาณรายจBายตามมติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปJ 2558 วันที่ 10 เมษายน
2558
คําชี้แจงเดิม
เพื่อเปMนคBากBอสร1างวางทBอ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส1นผBานศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 25 เมตร พร1อมบBอพัก
จํานวน 3 บBอ ที่พิกัด UTM 47 Q 0580081.06 2192232.36 Datum Line WGS 84 ตามแบบเทศบาลตําบลปDาอ1อดอน
ชัย
คําชี้แจงใหม2
เพื่อเปMนคBาวางทBอ PVC ขนาดเส1นผBานศูนยกลาง 8 นิ้ว ความยาว 30 เมตร พร1อมบBอพักจํานวน 4 บBอ ตามแบบ
เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวBาด1วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสBวนท1องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก1ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข1อ 29 การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจBายในหมวด คBาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกBอสร1าง
ที่ทําให1ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กBอสร1าง
สืบเนื่องมาจากวBาแตBเดิมหากเปMนการวางทBอ ขนาด 0.40 เมตร จะทําให1ประมาณงานเพิ่มขึ้นและไปกีด
ขวางหรือทําให1ถนนเดิมเกิดความเสียหาย ทวBาป9ญหาตรงนี้เกิดจากน้ําทBวมขังเกิดจากฝนตกเทBานั้น หากเปลี่ยนขนาดเปMน
ทBอ PVC ขนาด 8 นิ้ว แล1วก็จะทําให1ประสิทธิภาพการระบายน้ํายังคงประสิทธิภาพเหมือนเดิม จึงขอนําเสนอทBานสมาชิก
สภาฯ ได1พิจารณา
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ
นายจํารัส ทองคํา
ผอ.กองชBาง

-มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพิ่มเติม
-สอบถามนายกเทศมนตรีฯ วBาทBอ PVC สามารถใช1แรงดันทําความสะอาดได1ไหม
-สําหรับทBอ PVC ขนาด 8 นิ้ว สามารถแก1ป9ญหาในการระบายน้ําได1และเพื่อสะดวกในการวางทBอ
เวลามีสิ่งปฏิกูลอุดตัน สามารถใช1รถดับเพลิงฉีดล1างได1
-กรณีของหมูBที่ 1 เดิมวางทBอ คสล. แล1วมาเปลี่ยนเปMนทBอ PVC ดูจํานวนเงินเทBาเดิม ไมBทราบวBา
ในความคิดเห็นสBวนตัว ทBอ PVC นBาจะมีราคาถูกกวBา ต1องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมBอยBางไร หรือ
วBาคุณภาพและปริมาณเปMนอยBางไร ขอให1ผู1เกี่ยวข1องได1ชี้แจงด1วย
-จากสภาพเดิมของโครงการวางทBอ คสล.มอก.ชั้น 3 ครั้งแรกคิดวางแนวด1านขวามือ (ตามภาพ)
ติดกับรั้วกาแฟ จะมีบBอพักเดิมมี 4 บBอ ได1ไปประสานกับเจ1าของร1านกาแฟ เขาไมBยอมเพราะวBา
ได1ปลูกไม1ประดับตามแนวรั้วไว1 จึงเปลี่ยนเปMนทBอ PVC ขนาด 8 นิ้ว หักมาทางซ1ายมือจะยาวกวBา
จะมีบBอพักอยูBทางด1านขวา ราคาทBอ PVC ความหนาอยูBชั้น 8.5 ราคา 500 กวBาบาทตBอเมตร
ความยาว 30 เมตร จากของเดิมยาว 25 เมตร มีบBอพัก มีเทผิวคืนให1เหมือนเดิม ราคาจึงเทBา
เดิม
/-9- ประธานสภาฯ...

-9-

ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพิ่มเติม หากไมBมีจะขอมติขออนุมัติแก1ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงโครงการกBอสร1างวางทBอ คสล.มอก.ชั้น 3 พร1อมบBอพักบ1านรBองขุBน หมูBที่ 1
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง
-ไมBเห็นชอบ ไมBมี
-งดออกเสียง ไมBมี
3.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นเป@นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว2า
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค:กรปกครองส2วนทองถิ่น พ.ศ.2548
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญรองปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด
รองปลัดเทศบาล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวBาด1วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสBวนท1องถิ่น
พ.ศ.2548 ได1ให1องคกรปกครองสBวนท1องถิ่นแตBงตั้งคณะกรรมการพัฒนาท1องถิ่น ประกอบด1วย
(1)ผู1บริหารท1องถิ่น เปMนประธานกรรมการ (2)รองนายกองคกรปกครองสBวนท1องถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ (3) สมาชิกสภาท1องถิ่นที่สภาท1องถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน กรรมการ (4) ผู1ทรงคุณวุฒิ
ที่ผู1บริหารท1องถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน กรรมการ (5) ผู1แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่
ผู1บริหารคัดเลือกจํานวนไมBน1อยกวBา 3 คน กรรมการ (6) ผู1แทนประชาคมท1องถิ่นที่ประชาคม
ท1องถิ่นคัดเลือกจํานวนไมBน1อยกวBา 3 คน แตBไมBเกิน 6 คน กรรมการ (7)ปลัดองคกรปกครอง
สB ว นท1 อ งถิ่ น กรรมการและเลขานุ ก าร (8) หั ว หน1 า สB ว นการบริ ห ารที่ มี ห น1 า ที่ จั ด ทํ า แผน
ผู1ชBวยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาท1องถิ่นมีอํานาจหน1าที่ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาท1องถิ่น
(2) รBวมจัดทํารBางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก1ไขป9ญหาเกี่ยวกับการจัดทํารBางแผนพัฒนา
(3) พิจารณารBางแผนพัฒนาและรBางแผนการดําเนินงาน
(4) พิจารณาให1ข1อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(5) แตBงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชBวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
กรรมการพัฒนาท1องถิ่นที่สภาท1องถิ่นคัดเลือก ให1มีวาระอยูBในตําแหนBงคราวละสองปJและอาจได1รับการคัดเลือก
อีกได1
การประชุมต1องมีสมาชิกสภาท1องถิ่นเข1ารBวมประชุมไมBน1อยกวBากึ่งหนึ่ง
การเสนอชื่อสมาชิกสภาท1องถิ่นตBอที่ประชุม ต1องมีผู1รับรองจํานวนอยBางน1อย 2 คน และผู1ซึ่งได1รับการเสนอชื่อ
ต1องอยูBในที่ประชุมและต1องให1ความยินยอม
ทั้งนี้ สมาชิกสภาท1องถิ่นเดิมที่สภาท1องถิ่ นคัดเลือกให1 เปMนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในการประชุมสภา
เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปJ 2556 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 ได1ครบ
วาระสองปJแล1ว ได1แกB
1. นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ
2. นายสมพบ มณีคํา
3. นายจรัญ ป9ญญาเสน
ดังนั้น เพื่อดําเนินการให1เปMนไปตามระเบียบดังกลBาว จึงขอให1ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 3 ทBาน เปMนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตBอไป
/-10-ประธานสภาฯ...
ประธานสภาฯ
-สอบถามวBาเสนอคนเดิมจะได1หรือไมB
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รองปลัดเทศบาล
ประธานสภาฯ
นายไพฑูรย สุวรรณทา
นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว
นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายสมาน พรมวิภา
นายทรงวุฒิ แก1สิทธิ
นายไพฑูรย สุวรรณทา
นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว
นางสมพินธุ กิติยศ
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

-ได1
-ขอให1ที่ประชุมสภาฯ เสนอชื่อเปMนคณะกรรมการ 1 ทBาน รับรอง 2 ทBาน
-เสนอ นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ เปMนคณะกรรมการ
-รับรองนายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ
-รับรองนายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ
-เสนอนายสมพบ มณีคํา เปMนกรรมการ
-รับรองนายสมพบ มณีคํา
-รับรองนายสมพบ มณีคํา
-เสนอนายยุทธพงศ ไวยะกา
-รับรองนายยุทธพงศ ไวยะกา
-รับรองนายยุทธพงศ ไวยะกา
-สรุปคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ได1แกB 1)นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ 2)นายสมพบ มณีคํา
3)นายยุทธพงศ ไวยะกา
3.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค2าครุภัณฑ: กองช2าง
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
-ขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคBาครุภัณฑ กองชBาง โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดคBาครุภัณฑ ประเภทคBาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ งบประมาณตั้งไว1 50,000 บาท คงเหลือ 6,874 บาท ตั้งจBายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ขอ
โอนเพิ่ม 40,000 บาท
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดคBาวัสดุ
ประเภทวัสดุไฟฟkา และวิทยุ งบประมาณตั้งไว1 150,000 บาท คงเหลือ 101,090 บาท ตั้งจBาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ขอโอนลด 40,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด1วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสBวนท1องถิ่น พ.ศ.
2541 และที่แก1ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข1อ 27 การโอนงบประมาณรายจBายในหมวด
คBาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกBอสร1าง ที่ทําให1ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจBาย
เปMนรายการใหมB เปMนอํานาจของสภาท1องถิ่น
-เหตุผล สืบเนื่องมาจากวBาป9จจุบันคBาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑคงเหลือ 6,874 บาท และ
ป9จจุบันได1รับรถแทรกเตอรเพิ่มมาอีก 1 คัน ต1องใช1จBายในเรื่องเกี่ยวกับการบํารุงรักษา การ
เปลี่ยนของเหลวในรถ ซึ่งครบ 100 ชั่วโมงแล1ว ทําให1งบประมาณที่เหลือไมBเพียงพอ ดังนั้นจึงขอ
อนุมัติโอนเพิ่มอีก 40,000 บาท
-มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถาม หากไมBมีจะขอมติระเบียบวาระที่ 3.4 การขออนุมัติโอน
งบประมาณในหมวดคBาครุภัณฑ กองชBาง
-ที่ประชุมมีมติ -เห็นชอบ 11 เสียง
-ไมBเห็นชอบ ไมBมี
-งดออกเสียง ไมBมี
/-11- การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBาย…
3.5 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ2าย โครงการทําแนวเขตที่สาธารณประโยชน:
บานปาตึงงาม หมู2ที่ 18
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ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
-การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBาย โครงการทําแนวเขตที่สาธารณประโยชน บ1านปDาตึงงาม
หมูBที่ 18

ด1วยกองชBาง เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย มีความประสงคขอโอนงบประมาณรายจBายสําหรับทําแนวเขตที่
สาธารณประโยชน บ1านปDาตึงงาม หมูBที่ 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ2ายรายการใหม2)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกBอสร1างโครงสร1างพื้นฐาน หมวดคBาที่ดินและสิ่งกBอสร1าง ประเภทคBา
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกBอสร1าง
โครงการทําแนวเขตที่สาธารณประโยชน บ1านปDาตึงงาม หมูBที่ 18 จํานวน 51,000 บาท
เพื่อเปMนคBาทําแนวเขตที่สาธารณประโยชน ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ ชร 1007
(หนองคือเวียง
สาธารณประโยชน) เพื่อปkองกันการบุกรุก เนื้อที่ดินรวมตาม (นสล.) ประมาณ 102 ไรB 2 งาน 50 ตารางวา โดยทําการปรับ
เกลี่ยวัชพืช และตัดดินขึ้นรูปถนน ความกว1างเฉลี่ย 5 เมตร ความยาว 560 เมตร พื้นที่ไมBน1อยกวBา 2,800 ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย
(แผนพัฒนาสามปJ ประจําปJ 2558 – 2560) หน1า 38 ลําดับที่ 63
โอนลด
-แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสํารองจBาย งบประมาณตั้งไว1 501,250 บาท
งบประมาณคงเหลือ 407,650 บาท ขอโอนลด 51,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวBาด1วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสBวนท1องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก1ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข1อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจBายในหมวด คBาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกBอสร1าง ที่ทําให1ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจBายเปMนรายการใหมB เปMนอํานาจอนุมัติของ
สภาท1องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBายตามรายการดังกลBาวตBอสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตBอไป
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถาม
-ขอให1 ผอ.กองชBาง ชี้แจงตามเพาเวอรพ1อยส
ผอ.กองชBาง
-สําหรับโครงการจัดทําแนวเขตที่สาธารณะประโยชน บ1านปDาตึงงาม หมูBที่ 18 เพื่อเปMนการ
ปkองกันการบุกรุก เปMนการปรับเกลี่ยวัชพืชและตักดินขึ้นรูปถนน ความกว1างเฉลี่ยประมาณ 5
เมตร ความยาว 560 เมตร พื้นที่ไมBน1อยกวBา 2,000 ตารางเมตร เนื่องจากมีราษฎรหรือผู1มีที่ดิน
ข1างเคี ยงได1ถางแพ1ว ปDา แล1 วก็เ หมื อนกั บจะรุ กล้ํา พื้น ที่ จึงเปMน การปkองกั นไว1 กBอนและเพื่อการ
สัญจรรอบๆ หนองน้ํา จะมีการขุดหลุมปลูกต1นไม1รอบๆ หนองน้ํา เพื่อเปMนรBมเงา การขุดหลุม
ปลูกต1นไม1ขนาด 40X40 เมตร ระยะหBาง 20 X 20-25 เมตร ตามสภาพ สBวนต1นไม1ริมตลิ่งจะเอา
ออก แล1วขึ้นรูปถนนรอบๆ ความยาว 560 เมตร ฝ9oงของอีกด1าน เพราะวBาตรงนั้นจะมีที่สาธารณะ
ประโยชนอีกแปลงรถสามารถวิ่งข1ามบริเวณทBอ คสล. ที่ได1ดําเนินการไปแล1ว ระหวBาง 2 หนอง
เชื่อมตBอกันได1 ขับรถผBานเข1าไปได1
ประธานสภาฯ
-ทําแนวกั้นไว1เผื่อจะมีราษฎรบุกรุก จึงทําแนวกั้นไว1 ยาว 560 เมตร ตามที่นําเสนอตามเพาเวอร
พ1อยส
เลขานุการสภาฯ
-การขออนุมัติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBาย โครงการทําแนวเขตที่สาธารณประโยชน
/-12- บ1านปDาตึงงาม…
บ1านปDาตึงงาม หมูBที่ 18 เรียนถามวBาการใช1งบประมาณ ประเภทเงินสํารองจBาย ตามที่เข1าใจ
การจะใช1เงินสํารองจBายต1องเปMนประเภทจําเปMนเรBงดBวน แตBวBาการทําแนวเขตจริงๆ แล1วนBาจะตั้ง
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ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
รองปลัดเทศบาล

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

โครงการไว1 แตBไมBใชBงบประมาณจากเงินสํารองจBาย อยากจะยกตัวอยBางการใช1งบสํารองจBาย
จําเปMนเรBงดBวน ก็อดคิดถึงถนนเส1นทางที่ผBานตําบลที่มีน้ําขัง ตอนนั้นเราบอกวBาถ1าเราจะใช1ต1อง
รอให1เรBงดBวน จําเปMน ไมBเห็นนํางบประมาณตรงนี้มาใช1ก็เลยแปลกใจวBางบสํารองจBายกับแนวเขต
กันถนนผBานตําบลตรงไหนสําคัญเรBงดBวนกวBากัน อยากเรียนถามทBานประธานสภาฯ วBาถนนสาย
ผBานตําบลนั้น จําเปMนเรBงดBวนไหม เพราะวBาจะเข1าสูBฤดูฝนแล1ว ก็คงจะฝากทานทBานประธานสภา
ฯ ชBวยพิจารณาวBาการใช1งบเงินสํารองจBายถูกต1องหรือไมB
-ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได1ชี้แจง
-สืบเนื่องมาจากถนนสายตําบล บริเวณบ1านสันกลาง หมูBที่ 13 ในสBวนของฝDายบริหารก็ไมBได1นิ่ง
นอนใจ พยายามหาแนวทางที่จะแก1ไขป9ญหา เทBาที่ประมาณการครBาวๆ จะใช1งบประมาณ
จํานวน 140,000 บาท แก1ไขโดยการวางทBอขนาด 0.40 เมตร เพราะฉะนั้นก็เลยคิดกับ
ปลัดเทศบาล ซึ่งเปMนเจ1าหน1าที่งบประมาณวBานBาจะมีแนวทางที่จะใช1เงินตัวอื่นได1 เงินในสBวนนี้ก็
จะกันไว1ในสBวนของไมBวBาจะเปMนสํานักงานของเราหรือเหตุการณที่คBอนข1างจะดBวน หรือวBามีความ
จําเปMนถึงจะใช1เงินในสBวนนี้ ในสBวนของที่สาธารณะหนองคือเวียงนั้น ขออนุญาตได1นําเรียนตBอที่
ประชุมวBาสืบเนื่องจากงบประมาณที่ใช1ก็ไมBได1มากมายอะไร แตBถ1าเราไมBดําเนินการทิ้งป9ญหาไว1ไมB
แก1ไข คิดวBาในอนาคตจะเข1าฤดูฝนแล1ว จะทําให1ในสBวนของการุกล้ําของเอกชนที่เคยเกิดขึ้น
มาแล1วอีกฟากทางด1านทิศเหนือ ซึ่งเราไมBสามารถแก1ไขได1ทั้งที่เจ1าของที่บอกวBาถ1าหากเทศบาลฯ
หรือทางตําบลจะทําถนน ก็จะให1แตBในทางปฏิบัติเขาจะพยายามที่จะทํารั้ว วางเครื่องสูบน้ําซึ่ง
คBอนข1างที่จะถาวรและพยามยามแสดงความเปMนเจ1าเข1าเจ1าของ เพราะฉะนั้นจึงไมBอยากให1ป9ญหา
เหลBานั้นเกิดขึ้นอีกกับหนองคือเวียง จึงขอใช1งบประมาณประเภทเงินสํารองจBาย ในสBวนของถนน
หมูBที่ 13 ก็จะหาแนวทางแก1ไขป9ญหาโดยใช1งบประมาณจากสBวนอื่น ขออนุญาตนําเรียนตBอที่
ประชุม
-มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมB นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร คงจะเข1าใจ
-ขอเชิญรองปลัดเทศบาล
-ในสBวนของการใช1จBายงบประมาณ ประเภทเงินสํารองจBาย ในเทศบัญญัติ การจัดทํางบประมาณ
รายจBายประจําปJงบประมาณ 2558 คําชี้แจงงบประมาณกําหนดรายละเอียดไว1วBา เพื่อใช1จBาย
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร1อนของประชาชนเปMนสBวนรวม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 งบประมาณตั้ง
ไว1 501,250 บาท งบประมาณคงเหลือ 400,000 กวBาบาท เงินที่คงเหลือนี้ในสBวนของฝDายประจํา
แล1วอยากจะถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการนี้ ให1สงวนไว1ใช1จBายสําหรับที่จําเปMนจริงๆ ได1ปรึกษา
กับผู1อํานวยการกองคลังและผู1อํานวยการกองชBางแล1ว ผู1อํานวยการกองชBาง มีความเห็นวBาควร
จะสงวนเงินสํารองจBายนี้ไว1 และจะหาเงินงบประมาณมาโอนเปMนคBาใช1จBายในการเนินโครงการทํา
แนวเขตที่สาธารณประโยชน บ1านปDาตึงงาม หมูBที่ 18 ตามที่ทBานนายกเทศมนตรีฯ ได1นําเสนอไป
-สรุปวBาเงินสํารองจBาย ให1ยังคงไว1กBอน ไว1ใช1จBายในเหตุจําเปMนและฉุกเฉินจริงๆ
-ขอบคุณรองปลัดเทศบาล ที่ได1ชี้แนะให1ความกระจBาง เทBาที่ได1ไปรับการอบรมมาการใช1เงิน
ประเภทสํารองจBาย นBาจะเปMนรายละเอียดดังแจ1ง แตBจริงๆ แล1วที่ฝDายบริหารจะใช1งบประมาณ
สBวนนี้ ถามวBาจําเปMนไหมมันก็จําเปMน แตBนBาจะเอางบประมาณจากตัวอื่นจะถูกต1องกวBา แตBวBาทาง
/-13-เรBงดBวน…
เรBงดBวน ทางฉุกเฉิน ความจําเปMนรายละเอียดตBางๆ ที่รองปลัดเทศบาล กลBาวมา ซึ่งตรงกับความ
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ประธานสภาฯ

นายจํารัส ทองคํา

ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา

จําเปMนของถนน บ1านสันกลาง หมูBที่ 13 ไมBได1เรียกร1องที่จะเอาอะไรมากมาย ตรงนี้มันเรBงดBวนทํา
ให1การสัญจรของประชาชน แถวบ1านก็มองวBาสมาชิกสภาฯ ไมBเห็นหรืออยBางไร ทําไมปลBอยให1น้ํา
ทBวมขังอยBางนี้ ในฐานะตัวแทนของชาวบ1านอยากจะแก1ไขป9ญหาตรงนี้มานําเสนอในที่ประชุม
สภาฯ ถือวBาได1ทําหน1าที่แล1ว แตBวBาการบริหารจัดการงบประมาณตBางๆ จะดําเนินการหรือไมB
หากไมBได1รับการแก1ไขตรงนี้คงจะต1องไปตอบคําถามให1พี่น1องประชาชนตามความเปMนจริง แตBวBา
งบประมาณเรามีอยูBแล1ว ความจําเปMนพี่น1องประชาชนสัญจร อยากฝากทBานประธานสภาฯ ได1
โปรดพิจารณาและแก1ไขดBวน เพราะวBาน้ําเริ่มขังหลายจุด แตBที่จะเปMนเรBงดBวนมี 2 จุด คือแถว
ซอยบ1านจัดสรร และหน1าวัดสันทรายน1อยเวลารถสัญจรไป-มา ทําให1น้ํากระทบไปถึงคนอื่นที่
สัญจรด1วย โดยเฉพาะรถมอเตอรไซด
-ตามที่เห็น มันมีความจําเปMนจริงๆ กBอนที่จะมีการถมดินก็ไมBมีป9ญหา หลังจากที่มีนายทุนมาถม
ดินไมBได1คํานึงถึงทางระบายน้ําเดิมที่มีอยูBเมื่อกBอน เลขานุการสภาฯ เกรงวBาจะเข1าสูBฤดูฝนแล1ว
ฝากไว1กับคณะผู1บริหาร กองชBาง ซึ่งได1พูดคุยกันมาหลายครั้งแล1ว
-ขอเชิญนายจํารัส ทองคํา
-ในสBวนของการทําแนวเขตที่สาธารณะประโยชน หมูBที่ 18 ให1ตกลงกันวBาจะเอาอยBางไร ให1ชี้แจง
ในสBวนของหมูBที่ 13 วันนั้นที่เราได1ประชุมรBวมกับกลุBมแมBบ1านได1คุยกัน ทั้งผู1ใหญBบ1านหมูBที่ 13
และหมูBที่ 2 ก็เข1าใจวBาประเด็นป9ญหาจริงๆ เกิดจากผู1รับเหมาเจ1าของที่ดินไปถมที่ แตBกBอนที่จะ
ถมดินเปMนลําเหมืองตอนหลังไปถมลําเหมืองแล1วน้ําไมBมีที่ระบาย จึงทBวมบริเวณนั้น นี่คือต1นเหตุ
ของป9ญหา จริงๆ แล1วป9ญหาไมBได1เกิดจากพี่น1องประชาชน จากเทศบาลฯ เกิดจากเจ1าของที่ดินที่
ไปถมที่แล1วอาจจะไมBได1ขออนุญาตอะไร จูBๆ ก็ถม ได1พูดคุยในสBวนของที่ประชุมทBานนายกเทศมนตรีฯ
ก็ได1รับปากวBาจะไปดูแลจริงๆ แล1วก็เปMนเหตุจําเปMนเรBงดBวนประมาณหนึ่ง แตBอยากชี้ประเด็นวBา
ป9ญหาเกิดจากสาเหตุที่ผู1รับเหมาไปถมที่แล1วไมBได1ขออนุญาต เทBาที่รับฟ9งมาจูBๆ ไปถมที่เลยแล1ว
เกิดป9ญหา แล1วจะให1เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยไปแกBไขเรBงดBวน เพราะฉะนั้นแล1วเปMนป9ญหา
รBวมกันระหวBางเทศบาลฯ กับผู1รับเหมากับเจ1าของที่ดิน จริงๆ แล1วอยากให1ผู1รับผิดชอบโครงการ
ตรงนั้นชBวยดูแลไมBใชBโยนให1เทศบาลฯ รับผิดชอบ แล1วทําให1ประชาชนเข1าใจวBานี่แหละคือป9ญหา
ของเทศบาลฯ จริงๆ แล1วเปMนป9ญหารBวมกันแม1กระทั่งชาวบ1านขณะที่เจ1าของที่ดินกําลังถมดิน
แล1วไปถมลําเหมืองชาวบ1านต1องสงวนสิทธิของตนเองวBาที่บริเวณนั้นเปMนลําเหมือง ไมBใชBปลBอยให1
เขาถมรBองน้ําแล1วเปMนป9ญหาคาราคาซังมาถึงทุกวันนี้ บางครั้งชาวบ1านและผู1นําหมูBบ1านต1อง
ชBวยกันดูแล นี่คือสาเหตุที่ได1พูดคุยและทําความเข1าใจกันในวันนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเทศบาลฯ จะป9ด
ความรับผิดชอบไมBได1 เปMนความเดือดร1อนของประชาชน เพราะฉะนั้นก็ต1องชBวยกันแก1ไขป9ญหา
อยากให1กรณีนี้เปMนกรณีตัวอยBาง คงจะมีป9ญหาตามมาอีกหลายแหBง จะถมโดยไมBได1ขออนุญาตไป
ถมรุกล้ําลําเหมือง ทําให1ลําเหมืองหายไปน้ําทBวม ขอให1กรณีนี้เปMนกรณีศึกษาคงจะต1องชBวยกัน
แก1ไขระหวBางเทศบาลฯ กับเจ1าของโครงการ อยากให1สมาชิกสภาฯ ได1ชBวยกันทําความเข1าใจกับ
ประชาชน ไมBใชBมาเคี่ยวเข็ญกับเทศบาลฯอยBางไร ชBวยทําความเข1าใจด1วย
-เพิ่มเติมนายจํารัส ทองคํา ฝากไว1เปMนกรณีตัวอยBาง ซึ่งจริงๆ แล1วนBาจะเปMนการทําความเข1าใจ
ระหวBางฝDายบริหาร ปลัดเทศบาลและผู1นําชุมชน ทางผู1รับเหมาหรือเอกชนที่จะมาถมดินเข1าใจ
อยBางเดียววBาได1แจ1งกับผู1ใหญBบ1านแล1ว ฝากทBานนายกเทศมนตรีฯ ประสานไปยังผู1นําชุมชนด1วย
-กรณี หมูBที่ 13 จริงๆ แล1วตนเองเปMนคนนอกนBาจะให1นายยุทธพงศ ไวยะกา ชี้แจงวBาต1นสาย
ปลายเหตุ
/-14-เปMนอยBางไร…
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ประธานสภาฯ
นายยุทธพงศ ไวยะกา

ประธานสภาฯ
นายจินดา สัตนาโค

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

เปMนอยBางไร อยากให1ทBานประธานสภาฯชBวยให1นายยุทธพงศ ไวยะกาได1ชี้แจงวBาเปMนอยBางไร
-ฝากนายยุทธพงศ ไวยะกา วBาความเข1าใจของคนที่มาซื้อที่ถมที่เหมือนกับประเด็นที่ได1ฝากไว1วBา
ได1ปรึกษาผู1ใหญBบ1านแล1ว ผู1ใหญBบ1านอนุมัติแล1วจึงดําเนินการ ขอเชิญนายยุทธพงศ ไวยะกา
ชี้แจงรายละเอียด
-แรกเริ่มเดิมทีเปMนที่นาแปลงที่ถมเปMนบ1านจัดสรร มีรBองน้ําอยูB ขณะนั้นอยูBในความปกครองนาย
บุญเสริม นันทชัย กํานันตําบลปDาอ1อดอนชัย สมัยนั้นยังเปMนองคการบริหารสBวนตําบล คงจะไมB
พิถีพิถันในเรื่องของระเบียบก็ขออนุญาตจากกํานันฯ แล1วถมดินโดยไมBคํานึงถึงรBองระบายน้ํา
สาธารณะประโยชน เรื่องไปถึงขั้นนี้แล1วเหมือนกันที่นายจํารัส ทองคํา ได1พูดไปมาทําความเข1าใจ
ระหวBางเทศบาลฯ กับผู1รับเหมาคงจะเปMนอยBางนั้น จะโยนป9ญหาโดยตรงให1กับเทศบาลฯ จะไมB
โดยตรงแตBจะปฏิเสธคงไมBได1 เพราะฉะนั้นคงจะมาทําความเข1าใจทั้งผู1รับเหมาทั้งเจ1าของที่ดิน
พร1อมกับเทศบาลฯ
-ขอเชิญนายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีฯ
-ขออนุญาตท1าวความเมื่อปลายปJที่ผBานมาชBวงใกล1ฤดูฝนได1ประสานกับผู1ใหญBบ1าน เนื่องจากได1รับ
มอบหมายจากทBานนายกเทศมนตรีฯ ให1ประสานกับเจ1าของที่ดินรายสุดท1ายติดกับอูBซBอมรถ ซึ่ง
เปMนทางที่ระบายน้ําลงมาเจ1าของที่ก็เข1ามาดําเนินการโดยนําแม็คโคร โดยการกํากับดูแลของ
ผู1ใหญBบ1าน หมูBที่ 13 แตBชBวงนั้นปลายฝนพอดี คิดวBาป9ญหาจะหมดไปแล1วเนื่องจากหมดชBวงน้ํา ปJ
นี้ป9ญหาเกBามาอีก ทราบทีหลังวBามีการไมBเข1าใจกันขณะที่นํารถมาขุดลอกรBองน้ําทราบวBามีการ
ทะเลาะกันระหวBางพื้นที่ใกล1เคียงคงจะเปMนประมาณแนวรั้ว จึงยุติการขุดเข1าใจวBาประมาณนี้
-พี่น1องในหมูBที่ 13 และหมูBที่ 12 เขายืนยันแล1ววBาในแนวรั้วคงจะตั้งอยูBในทBอระบายน้ําเดิม แล1ว
ทางผู1รับเหมาไปถมแล1วเกิดป9ญหานี้ขึ้นมาไมBเข1าใจกันเกิดการกระทบกระทั้งกันนิดหนBอย คงจะ
เข1าใจกันในสBวนของมีเพิ่มเติมไปแทรกในสBวนที่เราจะขอมติในสBวนของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจBายโครงการทําแนวเขตที่สาธารณะประโยชน บ1านปDาตึงงาม หมูBที่ 18
-ทําแนวเขตที่สาธารณะประโยชน บ1านปDาตึงงาม หมูBที่ 18 ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได1เพิ่มเติม
-ในสBวนของการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBายโครงการทําแนวเขตที่สาธารณะประโยชน บ1าน
ปDาตึงงาม หมูBที่ 18 ในสBวนของการโอนลดจะให1ผู1อํานวยการกองชBางได1ชี้แจงวBาจะไมBใช1เงินสํารอง
จBาย จะใช1ในสBวนของกองชBางเอง ขออนุญาตให1 ผู1อํานวยการกองชBางได1ชี้แจง
-ขออนุญาตได1อธิบายให1ที่ประชุมทราบ ป9ญหาตรงนี้ได1ปรึกษาหารือกับทางกองชBางกับ
ปลัดเทศบาล มาโดยตลอด สรุปคือได1พยายามไมBใช1งบประมาณมากเกินไปประมาณ 50,000 –
60,000 บาทแตBกับทBานปลัดซึ่งเปMนเจ1าหน1าที่งบประมาณซึ่งมีประสบการณ พยามยามมอง
งบประมาณแตBละงบวBาในสBวนของงบประมาณบางตัวถึงแม1 ณ ทุกวันนี้อาจจะมาก 5-6 แสน แตB
กวBาจะหมดงบประมาณอีกหลายเดือนอาจจะมีความเดือดร1อนของประชาชนเข1ามา ทBาน
ปลัดเทศบาลบอกวBาไมBต1องใช1ดีกวBา ผมได1พยามยามที่จะหาแหลBงงบประมาณ พอดีให1กองชBาง
ประมาณการไมBต่ํากวBาแสนอยูBดี บทสรุปคือ ต1องโดนดBาตBอไป
-เมื่อสมาชิกสภาฯได1รับคําทักท1วงหรือความเดือดร1อนของประชาชนสามารถนํามาปรึกษา/พูดคุย
ได1ตลอดเวลา ทุกสิ่งทุกอยBางโยนให1นายกเทศมนตรีฯ ได1เลย ตรงนี้ก็เหมือนกัน พูดมาตลอดวBาได1
พยายามแก1ไขป9ญหาตั้งแตBยังไมBเข1าฤดูฝนแล1ว พูดกับปลัดเทศบาลเสมอวBาเรารู1วBามันจะมีป9ญหา
ทําไมเราไมBแก1ไขทBานปลัดเทศบาลบอกวBาจํากัดด1วยงบประมาณ หาให1ไมBได1จริงๆ จึงสรุปวBาโดน
ดBาตBอไป นําเรียนให1ทุกทBานได1เข1าใจ ได1รับทราบ ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ เปMนอยBางมากที่ได1
/-15-ชี้ประเด็นทําให1เราเข1าใจตรงกัน…
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ประธานสภาฯ
ผู1อํานวยการกองชBาง

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4
นายกเทศมนตรีฯ

นายจินดา สัตนาโค

ชี้ประเด็นทําให1เราเข1าใจตรงกันวBาเงินตัวนี้นBาจะใช1ตรงนั้นตรงนี้ เหมือนกับเงินสํารองจBายวBามี
ระเบียบข1อจํากัดในการใช1ในสBวนของฝDายบริหารพยามยามที่จะใช1เงินให1ตรงกับวัตถุประสงคอยูB
แล1วแตBทั้งนี้ทั้งนั้นการแก1ไขป9ญหามันก็อยูBการตัดสินใจวBาคุณจะทําอยBางไรวBาให1การใช1
งบประมาณนั้นมันเหมาะสมให1มากที่สุด ทุกป9ญหาจะพยายามแก1ไขแม1แตBการลงหินปนดินเราก็
บริหารมา 2-3 ปJแล1ว ณ วันนี้ได1เคยคิดวBาจะลงหินปนดินให1หมดกBอนที่จะเข1าสูBฤดูฝน ปJนี้เข1าปJที่
3 แล1วก็ยังเข1าสูBฤดูฝนอีก ซึ่งตรงนี้ก็มีอุปสรรคมีบริบทอะไรเข1ามามากมายเกี่ยวข1องทําให1งานไมB
เปMนไปตามเปkาหมาย จึงขอนําเรียนชี้แจง
-ขออนุญาตให1ผู1อํานวยการกองชBาง ได1นําเสนอแหลBงที่มาของเงินงบประมาณที่จะนํามาใช1
-ขอเชิญผู1อํานวยการกองชBาง ได1ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่จะนํามาดําเนินการในจุดนี้
-สําหรับที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายโครงการทําแนวเขตสาธารณะประโยชน หมูBที่ 18
ในสBวนของการโอนลดจะขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน หมวดคBาวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟkา งบประมาณตั้งไว1 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
61,090 บาท ขอโอนลด 51,000 บาท
-มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะเพิ่มเติม หากไมBมีจะขอมติในที่ประชุมวาระที่ 3.5 การขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจBายโครงการทําแนวเขตที่สาธารณะประโยชน บ1านปDาตึงงาม หมูBที่ 18 นาย
สมาน พรมวิภา เราจะขอมติคงจะไมBเห็นชอบ งดออกเสียง หรือไมBอยูBในที่ประชุมคงจะไมBอยูBในที่
ประชุม ขอทําความเข1าใจกับสมาชิกสภาฯ วBาตBอไปก็ต1องตําหนินายสมาน พรมวิภา เปMนตัวแทน
ของประชาชน ทํางานได1ไมBเต็มที่
-ขอมติระเบียบวาระที่ 3.5 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBายโครงการทําแนวเขตที่สาธารณะ
ประโยชน บ1านปDาตึงงาม หมูBที่ 18
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมBเห็นชอบ ไมBมี
-งดออกเสียง ไมBมี
-ไมBอยูBในที่ประชุม 1 เสียง(นายสมาน พรมวิภา)
เรื่องอื่นๆ
-ขอเชิญทุกทBานรBวมกิจกรรมงานบุญบั้งไฟ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ บ1านห1วยทราย และวัน
วิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
-เทศบาลฯ ได1รับหนังสือจากบริษัท พี.ซี.เอสเสด จํากัด ซึ่งได1ดําเนินการจัดสรรที่ดินโครงการ อี.
ซี.โฮม ตั้งอยูB หมูBที่ 15 บ1านหลBายลาว ได1ขอหนังสือรับรองอนุญาตระบายน้ําจากโครงการจัดสรร
ที่ดินลงสูBทBอระบายน้ําสาธารณะ จึงขอความรBวมมือกับสมาชิกสภาฯ ได1เข1าไปมีสBวนรBวมในการ
ตรวจสอบกBอนที่จะออกหนังสือรับรอง
-ขออนุญาตให1นายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีฯ ได1นําเสนอเพิ่มเติมรายละเอียด
-แจ1งรายงานความคืบหน1าการลงหินปนดินกBอนเข1าสูBฤดูฝน หมูBบ1านที่ดําเนินการเสร็จเรียบร1อย
แล1วได1แกB หมูBที่ 14,16,17 และ 18 อยูBในระหวBางดําเนินการ ได1แกB หมูBที่ 20,19 และ 6 คิดวBาจะ
แล1วเสร็จกลางเดือน มิถุนายน 2558 นี้หากไมBมีอุปสรรค
-สําหรับงานบุญบั้งไฟ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 การจุดบั้งไฟจะเริ่มตอนที่ตะวันขึ้น เนื่องจาก
ป9ญหาเกี่ยวข1องกับสายการบิน ซึ่งสถานที่จุดบั้งไฟอยูBในชBองทางวิ่งของสายการบินพอดี สBวนพิธี
/-16- เปIดโครงการ…

- 16 -

เปIดโครงการรายละเอียดตามเอกสารที่ได1แจกให1ไปแล1ว
ประธานสภาฯ
-สอบถามนายจินดา สัตนาโค เกี่ยวกับสูจิบัตรงานบุญบั้งไฟ วBาได1แจกจBายให1กับคณะผู1บริหาร
และสมาชิกสภาฯ หรือยัง
นายจินดา สัตนาโค
-จะไปติดตามผู1ใหญBบ1านให1
นายไพฑูรย สุวรรณทา -ป9ญหาขยะ หมูBที่ 17 ผู1รับเหมาไมBได1ไปเก็บครบทุกซอย ทําให1เกิดการเหม็นเนBา ขอให1กําชับ
ผู1รับเหมาด1วย
ประธานสภาฯ
-เหมือนกันกับหมูBที่ 9,10,11,12,21 อาทิตยนี้ก็ยังไมBมาจัดเก็บ
นายบัญญัติ ป9นอินทร -ชี้แจงป9ญหาขยะเปMนป9ญหาระดับชาติ ทางฝDายบริหารก็ไมBได1นิ่งนอนใจป9จจุบันป9ญหาคือ การ
เก็บขยะลBาช1าของบริษัทผู1รับเหมา ซึ่งได1พยามยามแล1วป9ญหาก็ยังเหมือนเดิม มีทางออกอีกทาง
หนึ่งไปเห็นที่ตําบลนางแลและตําบลแมBข1าวต1ม เขาบริหารจัดการขยะโดยให1ชุมชนมีสBวนรBวมโดย
ตั้งกองทุนขึ้นมาแตBละหมูBบ1านมีกองทุนขยะโดยเทศบาลตําบลนางแล ได1ให1การสนับสนุน
งบประมาณ หมูBบ1านละ 50,000 บาท สBวนการกําจัดทางคณะกรรมการหมูBบ1านเปMนคนกําจัด โดย
ผู1ที่มีสBวนได1เสียในการทิ้งขยะเปMนผู1จBาย โดยจBายให1กองทุนกิโลกรัมละ 2 บาท โดยเงินทุกบาททุก
สตางคเทศบาลจะไมBเกี่ยวข1อง สBวนการคัดแยกอยูBที่คณะกรรมการสBวนหนึ่ง อีกสBวนหนึ่งเผBาโดย
ใช1เตาเผาที่เทศบาลสนับสนุนให1คิดวBาเงินที่เราจัดสรรปJละ 2.4 ล1านเรายังทําได1 ถ1าหากเราเอาเงิน
สBวนนี้คืนให1กับทางหมูBบ1านๆ ละ 50,000 บาท พร1อมเตาเผาขยะและจัดการบริหารขยะกันเอง
เงินทุกบาททุกสตางคกองทุนหมูBบ1าน หากไมBพอเทศบาลจัดสรรเพิ่มให1อีก อันนี้กําลังอยูBในกรอบ
ความคิด ขณะนี้คุยกับกองสาธารณสุขอยูBวBามีความเปMนไปได1อยBางไร ใครที่มีขยะเยอะๆ ก็เสียเงิน
กิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งขณะนี้ทาง คสช. ได1เปIดไฟเขียวแล1ววBาแตBละหลังคาเรือนต1องจBาย
คBาบริการเรื่องขยะไมBเกินครัวเรือนละ 150 บาท/เดือน เปMนไปได1หรือไมBได1อยูBที่เราต1องชBวยกัน
ดูแล แตBถ1าหากวBาเรายังพึ่งพาบริษัทอยูBป9ญหาก็จะเปMนแบบนี้ตลอดไป
-ขอนําเสนอที่ประชุมสภาฯ มี 3 ประเด็นที่ขอผBานสภาฯ ที่จะขอผBานที่ประชุมประชาคม
ประจําเดือนของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ซึ่งได1รับมอบหมายจากทBานนายกเทศมนตรีฯ คือ
การติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาลป9จจุบันและตามนโยบายของ คสช. ในเรื่องของ
หมูBบ1านแผBนดินธรรมแผBนดินทองซึ่งจะเปMนโครงการกิจกรรมที่รับสนับสนุนโครงการนี้
-โครงการที่ 1 การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานศพ โดยเทศบาลจะทําปkาย
รณรงค หมูBบ1านไหนที่ประสงคจะเข1ารBวมโครงการจะผBานที่ประชุมประชาคม ในวันที่ 4 มิถุนายน
2558 หากหมูBบ1านไหนพร1อมหากมีงานศพก็จะได1นําปkายรณรงคไปแขวนไว1ในงานศพ โดยใช1คําวBา
ลดการบริโภค ไมBใชBเลิก เปMนการคBอยๆ เปMนคBอยๆ ไป
-โครงการที่ 2 ครอบครัวสีขาว โดยจะสํารวจหาครอบครัวที่ไมBดื่มแอลกอฮอล จัดทํา
เกียรติบัตรมอบให1ในโอกาสวันสําคัญ อาจจะเปMนวันแมBหรือวันพBอ
-โครงการที่ 3 สวดมนตข1ามปJ ทางคณะสงฆทราบแล1ว ซึ่งในปJนี้จะเปMนปJที่ 3 เทศบาลไมB
มีงบประมาณสนับสนุนให1 แตBจะใช1วิธีเชิญชวน รณรงค คณะศรัทธาแตBละวัด
ประธานสภาฯ
-เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา วBาผู1ใหญBบ1าน หมูBที่ 18 ได1ประสานกับทBานนายกเทศมนตรีฯ
หรือไมBวBามีผู1ประสงคตั้งโรงทานที่ราย
นายกเทศมนตรีฯ
-มีประมาณ 2-3 ราย ได1แจ1งให1กองการศึกษาทําหนังสือถึงผู1ใหญBบ1านในพื้นที่ประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับโรงทาน
นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว -สอบถามเรื่องไฟสBองสวBาง ไมBทราบวBาเมื่อไหรBจะไปติดตั้งเพิ่มเติม เนื่องจากมีชาวบ1านสอบถาม
/-17- ไมBวBาจะเปMนหมูBที่ 8,10…
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ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ

ประธานสภาฯ
ผอ.กองชBาง
นายกเทศมนตรีฯ
ผอ.กองคลัง

ไมBวBาจะเปMนหมูBที่ 8,10 ชBวงนี้มีการเปรียบเทียบกัน
-กระจกสBองทางแยกทางโค1ง บางแหBงแตก พอจะมีเปลี่ยนบ1างหรือไมB
-เกี่ยวกับไฟกิ่ง มี facebook ลงวันนั้น ขออนุญาตเอBยนามพันตรีเทพสวัสดิ์ ไชยลังกา ซึ่งได1ปลูก
สร1างบ1านทีหลังขณะที่ประชาคมทําแผนได1พยายามดึงไฟจากหน1าบ1านของนายวิรัตน คําดี เปMน
จุดสุดท1าย จะเปMนโคมสีเหลืองติดบริเวณทางโค1งของโรงเรียนเดิมมีอยูBแล1ว ทางด1านหน1าของ
โรงเรียนจะไมBมีไฟ คราวที่แล1วได1สําเสนอในที่ประชุมสภาฯ ก็ได1รับงบประมาณไป ทางชBางจาก
การไฟฟkาสBวนภูมิภาคที่เข1าไปประมาณการ ซึ่งบริเวณหน1าบ1านของพันตรีเทพสวัสดิ์ ไชยลังกา จะ
มีเสาไฟ 2 ต1น ที่นํามาเปรียบเทียบ และได1ชี้แจงไปแล1ว สําหรับหมูBที่ 11 ยังมีบางสBวนสําหรับไฟ
กิ่ง สอบถาม ผอ.กองชBางวBายังมีไฟกิ่งที่ตกสํารวจอีกหรือไมB
-ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องไฟกิ่งจากที่ได1ฟ9งจากนางอรุณรัศมี คําภูแก1ว เดี๋ยวนี้การสื่อสารตBางๆ เรา
ได1รับข1อมูลอะไรเราต1องพยายามที่จะสื่อสารให1ผู1ที่เกี่ยวข1องและใกล1ชิดได1เปMนผู1ชี้แจงอยBางที่
ทBานประธานสภาฯ ได1พูดไป อยากสอบถามทBานประธานสภาฯ วBาไฟกิ่ง หมูBที่ 16,17 มาจากไหน
อยBางไร เพราะวBาหมูBบ1านบางทBานบางคนที่ไปเห็นบอกวBาบ1านทําไมต1องติดไฟเต็ม บ1านเราต1องติด
เสาเว1นเสา แตBมีบางคนก็ไปอ1างเอาจุดที่เขาบอกวBาเห็นติดทุกเสาไมBมีเว1นเลย ก็ได1ชี้แจงตามที่
รับทราบมาคือติดเสาเว1นเสา
-ในสBวนของบางบ1านที่อยูBติดๆ กัน อยBางในสBวนของหมูBที่ 11 บ1านดอน ทางหมูBบ1านมีความ
ประสงคอยากจะติด ซึ่งทางสายดับมีอยูBแล1ว แตBทางหมูBบ1านโดยการนําของผู1ใหญBบ1านจะมีเงิน
กองกลางของหมูBบ1านซื้ออุปกรณมาแล1วให1กองชBางติดตั้ง เปMนกรณีพิเศษ ในสBวนของหมูBที่ 12
บริเวณประปา ใช1ไฟของประปา เมื่อสมัยที่ผBานมาอดีตนายกเทศมนตรีฯ ได1จBายเงินให1เปMนคBา
อุปกรณแตBใช1ไฟในสBวนของประปา
-ในสBวนของไฟกิ่ง เทศบาลฯ ก็อยากจะติดให1ทุกเสา แตBเนื่องจากมีข1อจํากัดในสBวนของการใช1ไฟ
โดยที่ไมBเสียคBาใช1จBาย 10% ของคBาไฟทั้งหมดในตําบล พยายามไปเพิ่มเติมในสBวนที่จําเปMนจริงๆ
ในเรื่องของกระจกโค1งก็เกี่ยวเนื่องกับราคาอีก ในสBวนของไฟกิ่ง หมูBที่ 17 ประมาณ 29 จุด
ระยะหBาง 40 เมตร คิดวBานBาจะมาจากกรมทางหลวงชนบท ในสBวนของไฟกิ่งและกระจกโค1งจะ
ขอนําไปพิจารณา
-ถนนลาดยาง บ1านสันมะนะ-ปDากอ ผู1รับเหมาหมดสัญญา เมื่อวันที่ 19 ถนนเริ่มเปMนหลุมเปMนบBอ
ฝากทBานประธานสภาฯ ผBานไปยังกองชBางได1ชBวยกําชับให1ผู1รับเหมามาดําเนินการซBอม
-ได1เปMนคณะกรรมการจัดทําแผน เมื่อครั้งที่ผBานมา ไมBเห็นได1เข1ารBวมประชุม ตBอไปขอให1เชิญเข1า
รBวมประชุมด1วย
-คBาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ1าง ยังไมBได1รับเงิน ประมาณ 10 กวBาโครงการ
-ฝากรองปลัดเทศบาลด1วย เรื่องการเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนฯ
-ชี้แจงถนนลาดยาง หมูBที่ 6-7 กองชBางได1ดําเนินการแจ1งสงวนสิทธิไปยังผู1รับเหมาเรียบร1อยแล1ว
-คBาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ1าง ขออนุญาตให1 ผอ.กองคลัง ได1ชี้แจง
-การเบิกจBายเงินคBาตอบแทนของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ1าง ของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ1างกรณีสอบราคา ต1องแตBงตั้งคณะกรรมการเปIดซองสอบราคาและ
คณะกรรมการตรวจการจ1าง ที่มาจากบุคคลภายนอก หมายถึงประชาคมที่จะสามารถเบิกจBายได1
ทั้งนี้ทั้งนั้นที่กันเงินของปJงบประมาณ 2557 แล1วมาดําเนินการในปJ 2558 ในสBวนของ
คBาตอบแทนคณะกรรมการเปIดซองสอบราคาได1ดําเนินการเบิกจBายไปแล1ว สําหรับคBาตอบแทน
/-18- ของคณะกรรมการตรวจการจ1าง…
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ผอ.กองชBาง

ของคณะกรรมการตรวจการจ1าง ที่ยังไมBได1เบิกจBายให1ทั้งสิ้น 12 โครงการ รวมเปMนเงินทั้งสิ้น
7,200 บาท สาเหตุที่ไมBสามารถเบิกจBายเงินให1ได1เนื่องจากมีหนังสือของกระทรวงมหาดไทย แจ1ง
วBาหลักเกณฑที่เทศบาลจะสามารถจBายเงินคBาตอบแทนให1กับคณะกรรมการตรวจการจ1างได1 การ
ตรวจการจ1างต1องอยูBในระยะเวลาของสัญญาจ1าง กรณีงานจ1างที่มีคBาปรับเทศบาลจะไมBสามารถ
จBายคBาตอบแทนให1กับคณะกรรมการตรวจการจ1างได1 ซึ่งทั้ง 12 โครงการเปMนโครงการที่มีคBาปรับ
คือไมBแล1วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
-ขอบคุณ ผอ.กองคลัง
-ในสBวนของคBาตอบแทนฯ จํานวน 7,200 บาท ได1พยายามหาทางออกในสBวนของโครงการ
ตBอไป จะต1องมีโครงการที่มีคBาปรับหรือเลยสัญญาแนBนอน อาจจะทําบันทึกแนบท1ายสัญญาวBา
หากเลยระยะเวลาให1ผู1รับเหมาเปMนผู1จBายคBาตอบแทนให1กับคณะกรรมการตรวจงานจ1าง
- มีทBานใดจะเสนอ ขอเชิญ
1.พื้นที่หนองแสลบ ผู1ใหญBบ1านได1ยืนยันมาวBาได1ทําหนังสือมาขออนุญาตสถานที่ของกyวยเตี๋ยว
ห1อยขา อยากทราบวBาได1ดําเนินการไปถึงไหนแล1ว
2.พูดได1คุยในวันประชุมรBวมกับแมBบ1านวBาถนนบริเวณโรงงานทําขวดเดิม ถนนสันมะนะจะมีทBอ
น้ําซึ่งเราไปขุดลอกแล1ว มีการยุบตัวลงไปเข1าใจวBาอาจจะเปMนทBอแตก นBาจะดําเนินการซBอมแซม
เกรงวBาหากทรุดตัวชBวงหน1าฝนจะทําให1น้ําไหลไมBทัน
3.ถนนสายสันมะนะจะมีรากต1นฉําฉาทะลุถนน จะมีป9ญหาเรื่องผิวทางมีอุบัติเหตุ 2-3 ครั้ง
อยากให1ผู1ที่มีสBวนเกี่ยวข1องได1เข1าไปดูแล
4.ตามที่ได1หาแนวทางแก1ไขป9ญหา หมูBที่ 9 ทางหมูBที่ 9 ได1มีหนังสือมาเมื่อ 17 ธันวาคม 2557
แจ1งวBาทางโรงเรียนอนุญาตให1ใช1พื้นที่ของโรงเรียนกBอสร1างสถานที่เก็บของ ของหมูBบ1าน มาถึง
กองชBาง และกองชBางได1เสนอหนังสือถึงนายกฯ เสนอให1สิบเอกเสกสรร ป9ญญานุวัฒน ตําแหนBง
นิติกร ได1ดําเนินการ ไมBทราบวBาสิบเอกเสกสรร ป9ญญานุวัตน ไปดําเนินการหรือไมBอยBางไร ให1
เวลาลBวงเลยมาถึง 5-6 เดือน นี่คือประเด็นป9ญหาวิธีการทํางานของเราจะต1องมีการปรับปรุง
หรือไมBอยBางไร
-ขอบคุณนายจํารัส ทองคํา ฝากทBานนายกเทศมนตรีฯ สิบเอกเสกสรร ป9ญญานุวัตน ที่ถูกพาดพิง
ทBานรองปลัดเทศบาล ไมBวBาจะเปMนงบประมาณตBางๆ เกี่ยวกับหนังสือสั่งการก็เหมือนกัน สังเกตดู
แล1วที่ผBานๆ มาทางพนักงานเจ1าหน1าที่ ต1องเปMนคณะกรรมการตรวจรับงาน เหมือนกับการ
ทํางานไมBประสานกัน
-ขอเชิญทBานนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงเรื่องถนนสายบ1านสันมะนะ
-ประเด็นแรกหนองแสลบ ขออนุญาตให1 ผอ.กองชBาง ชี้แจง
-ทBอระบายน้ํายุบ มอบให1กองชBางไปสํารวจ
-รากต1นฉําฉา สืบเนื่องจากเปMนทรัพยสินโดยสBวนรวม หากไปทําโดยพละการอาจมีป9ญหากับ
ชาวบ1าน จะขอหารือกับผู1นําหมูBบ1านกBอน
-ป9ญหาของหมูBที่ 9 เปMนเรื่องการบริหารภายใน จะนําไปแก1ไข
-ชี้แจงหนองแสลบ ขณะนั้นปลัดอาวุโสและนายอําเภอเมือง ได1มาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหนอง
แสลบ กองชBางได1ทําหนังสือถึงนายอําเภอเกี่ยวกับการขอใช1พื้นที่ ปลัดสุทัศน ได1แนะนําให1
หมูBบ1านทําประชุมประชาคมแล1วผBานเทศบาล เปMนขั้นตอนตBอไป
/-19-เกี่ยวกับถนนสายบ1านสันมะนะ…
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ประธานสภาฯ
นายบัญญัติ ป9นอินทร

นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายสมพบ มณีคํา
นายกเทศมนตรีฯ

-เกี่ยวกับถนนสายบ1านสันมะนะทBอน้ํา และรากต1นฉําฉา ทBานปลัดเทศบาลได1สั่งการให1ไปสํารวจ
เกี่ยวกับทBอทรุดและได1บันทึกเสนอปลัดเทศบาล จะใช1งบประมาณเกือบ 200,000 บาท ในสBวน
ของรากต1นฉําฉา จะได1ออกไปสํารวจและบันทึกเสนอตBอไป
-ขอบคุณ ผอ.กองชBาง
-ชี้แจงเกี่ยวกับการกBอสร1างอาคารเอนกประสงค หมูBที่ 9 มีประเด็นหลักๆ 2 ประเด็นคือ 1)การ
บริหารจัดการของงานธุรการ ทBานนายกเทศมนตรีฯ ได1รับปากไปแล1ววBาดูแลภายใน 2)การ
ดําเนินการ นายกเทศมนตรีฯ ได1มอบหมายให1ไปประสานกับเขตพื้นที่และที่ราชพัสดุ คงจะได1
คําตอบเร็วๆ นี้
-รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในสBวนของกองชBาง
1)โครงการขยายไฟฟkาสาธารณะ บ1านปDาไผB หมูBที่ 4 งบประมาณ 150,000 บาท
2)โครงการกBอสร1างอาคารเอนกประสงค หมูBที่ 9 ได1ผู1รับเหมาเรียบร1อยแล1ว แตBยังติดขัดเรื่อง
สถานที่กBอสร1าง
3)โครงการกBอสร1างอาคารเอนกประสงค บ1านหลBายลาว หมูBที่ 15 อยูBในระหวBางดําเนินการ
กBอสร1าง
4)โครงการกBอสร1างอาคารเอนกประสงค หมูBที่ 8 สอบราคามาแล1ว 2 ครั้ง ไมBมีผู1รับจ1าง ได1
ประสานไปยังหมูBบ1านหาผู1รับจ1าง คงจะได1ดําเนินการเร็วๆ นี้
5)โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 9 โครงการ อยูBในขั้นตอนของการประมูลประกาศ
สอบราคาทางระบบอีเล็คทรอนิกส จะเริ่มประมูลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
6)โครงการขุดเจาะบBอน้ําบาดาล ของบ1านปDาตึงหมูBที่ 10 และบ1านปุยคํา หมูBที่ 14 สอบราคา
มาแล1ว 2 ครั้ง ไมBมีผู1รับจ1าง พยายามที่จะปรับเปลี่ยนการขุดบBอขุดสระแตBยังหาข1อสรุปไมBได1
7)โครงการจัดซื้อทBอประปาของบ1านสันมะหลอด หมูBที่ 2 ได1ดําเนินการเรียบร1อยแล1ว
8)โครงการปรับปรุงวางทBอ คสล.หมูBที่ 11 ดําเนินการเรียบร1อยแล1ว
9)โครงการซBอมสร1างถนนผิวลาดยางเดิมบ1านริมลาว หมูBที่ 3 อยูBในระหวBางดําเนินการกBอสร1าง
พร1อมกับถนนหน1าวัดสันมะนะ
10)โครงการปรับปรุงตลิ่งลําน้ํากรณ หมูBที่ 10-11 และโครงการปรับปรุงทBอ คสล.หมูBที่ 9 อยูBใน
ระหวBางเซ็นสัญญาจ1าง
11)โครงการจัดสBงทBอสBงน้ํา หมูBที่ 12 ดําเนินการเบิกจBายเงินเรียบร1อยแล1ว
12)โครงการซBอมสร1างถนนลาดยาง บ1านริมลาว-บ1านห1วยทราย ดําเนินการเบิกจBายแล1ว แตBมี
ป9ญหาถนนหลุดลอก ได1แจ1งให1บริษัทมาซBอม อยูyในระหวBางดําเนินการ
-ขอบคุณนายกเทศมนตรีฯ ฝากอีกโครงการที่ได1รับปากไว1กับหมูBที่ 11 เกี่ยวกับทBอระบายน้ํา
บริเวณถนนหน1าบ1านปลัดศิริมงคล คําดี
-เรื่องโครงการขุดลอกลําน้ํากรณ ขอให1เรBงดําเนินการด1วย
-สืบเนื่องมาจากหลายๆ โครงการคBอนข1างที่จะหมิ่นเหมBในเรื่องของงบประมาณ ผู1รับเหมาได1เข1า
ไปดูสถานที่แล1วเกรงวBาจะขาดทุน อีกสาเหตุหนึ่งที่ดําเนินการลBาช1าสืบเนื่องจากงบประมาณ
คBอนข1างจํากัด ขอขอบคุณทุกทBานที่ชBวยในการประสานงาน ทําให1การดําเนินงานสําเร็จลุลBวงไป
ได1 ในสBวนของการประชุมสภาฯ ในวันนี้ทุกคําชี้แนะ ทุกคําติติง ทางฝDายบริหารจะนําไปปรับปรุง
แก1ไข
/-20- ประธานสภาฯ…
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-ขอบคุณฝDายบริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ1าหน1าที่ทุกทBาน ที่เข1ารBวมประชุมในวันนี้ ถึงเวลาอัน
สมควรแล1วขอปIดการประชุมไว1เพียงเทBานี้

เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

(นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย
ผู1บันทึกประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ได1ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปJ 2558 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2558 ได1ตรวจรายงานการประชุมแล1วเห็นวBา
บันทึกได1ครบถ1วนถูกต1อง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558

(นายยุทธพงศ ไวยะกา)
ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ ไชยชมภู)
กรรมการ

(นายไพฑูรย สุวรรณทา)
เลขานุการคณะกรรมการ
ได1รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปJ 2558 เมื่อวันที่ …………………………………………..

ลงนามแลว
(นายชิราวุฒิ นันตะรัตน)
ประธานสภาเทศบาล

