-1รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2558
วัน จันทร% ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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 คําภูแก3ว
7
นายทรงวุฒิ แก3วสิทธิ
8
นางสมพินธุ กิติยศ
9
นายยุทธพงศ ไวยะกา
10 นายสมาน พรมวิภา

ตําแหน5ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ผูไม5เขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายไพฑูรย สุวรรณทา

ตําแหน5ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 -

ผูเขาร5วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายสุรพล วงศวัฒนะ
2
นายบัญญัติ ป:นอินทร
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 ป:ญญานุวัตน

ตําแหน5ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน3าสํานักปลัดเทศบาล
ผู3อํานวยการกองคลัง
ผู3อํานวยการกองชBาง
ผู3อํานวยการกองการศึกษา
ผู3อํานวยการกองสาธารณสุข

นิติกร

ลายมือชื่อ
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
นายจํารัส ทองคํา
นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร
นายสมพบ มณีคํา
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
นางอรุณรัศมี คําภูแก3ว
นายทรงวุฒิ แก3วสิทธิ
นางสมพินธุ กิติยศ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายสมาน พรมวิภา
ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
ลากิจ

ลายมือชื่อ
นายสุรพล วงศวัฒนะ
นายบัญญัติ ป:นอินทร
นายจินดา สัตนาโค
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายบรรจง สมศรี
นางศรีมอย ชะเอมทอง
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
นายสมพล บั้งเงิน
นายเสรี วังแงB
พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์
ส.อ.เสกสรร ป:ญญานุวัตน

หมายเหตุ

-2-/เริ่มประชุมเวลา...

-2เริ่มประชุมเวลา
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

09.00 น.
-อBานประกาศสภาเทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําปF พ.ศ. 2558
-ขอเชิญประธานสภาฯเปGดประชุมตามวาระการประชุม
-วันนี้เปHนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปF พ.ศ.2558
-ขอเชิญผู3เข3ารBวมประชุมยืนไว3อาลัยให3กับนายจรัญ ป:ญญาเสน
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.รายงานฐานะการเงินการคลังเทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
(โปรดพลิก)

/-3-เทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย...

-3-

/-4-2. วันที่ 1 ธันวาคม 2558...

-42. วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ขอเชิญคณะผู3บริหารและสมาชิกสภาฯ รBวมแจกเบี้ยยังชีพผู3สูงอายุ
ประจําเดือน ธันวาคม 2558
3. ขอเชิญรBวมพิธีวันพBอแหBงชาติ วัน เสาร ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ
ห3องประชุมโรงเรียนเชียงรายป:ญญานุกูล
4. นายบัญญัติ ป:นอินทร ตําแหนBง รองนายกเทศมนตรีฯ จะเข3าอบรมหลักสูตร รองนายกเทศมนตรี
รุBนที่ 36 ระหวBางวันที่ 7-25 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท3องถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี
5.นายไพฑูรย สุวรรณทา สมาชิกสภาฯ เขต 2 ลากิจ
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
นายยุทธพงศ ไวยะกา

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจําป 2558 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 ณ หองประชุมตนออ 1
เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได3รายงานตBอที่ประชุม
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปF 2558 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 24
กันยายน 2558 ณ ห3องประชุมต3นอ3อ 1 เทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย คณะกรรมการฯได3
ตรวจรายงานการประชุมแล3วบันทึกได3ถูกต3องครบถ3วนพร3อมทั้งได3บันทึกความเห็นเสนอตBอ
ประธานสภาฯ
-ขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯทBานใดจะแก3ไข/เพิ่มเติม รายงานการประชุมครั้งที่ผBานมา
-ไมBมี
-เมื่อไมBมีทBานใดจะแก3ไข จะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปF 2558 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห3องประชุม
ต3นอ3อ 1 เทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย
มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมBเห็นชอบ ไมBมี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได3แกBประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3
นายกเทศมนตรีฯ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก3ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา
48 ทศ ให3นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได3แถลงไว3ตBอ
สภาเทศบาล เปHนประจําทุกปF
เทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย ได3จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัยในรอบปFที่ผBานมาให3ประชาชนได3รับทราบถึงผลการดําเนินงาน
การใช3จBายงบประมาณของเทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย ตลอดจนเปHนการประชาสัมพันธบทบาทการทํางานของเทศบาล
ตําบลปDาอ3อดอนชัยตBอสาธารณชน เพื่อรBวมตรวจสอบ ตามหลักการมีสBวนรBวม ความโปรBงใส และหลักความรับผิดชอบ
ดังนี
/-5- เทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย...

-5-

-6สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลปาออดอนชัย
1.นโยบายดานการบริหารจัดการองค%กร
-สนับสนุนให3กํานัน ผู3ใหญBบ3าน และกลุBมพลังมวลชนตBางๆ ทั้งกลุBมจัดตั้ง และดําเนินงานสภาองคกรชุมชนตําบลเพื่อ
เปHนกลไกในการบูรณาการงานพัฒนารBวมกับเทศบาลฯ
-เน3นการบริหารจัดการแบบมีสBวนรBวม โปรBงใส และตรวจสอบถBวงดุลได3
-จัดทําแผนพัฒนาตําบล 3 ปF ให3สอดคล3องกับป:ญหา/ความต3องการของชุมชน แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.
2557-2560) และนโยบายรัฐบาล
-รBวมมือกับทุกสBวนราชการปSองกัน ปราบปรามบําบัดยาเสพติดอยBางยั่งยืน
ผลการดําเนินงาน
1.โครงการปSองกันและแก3ไขป:ญหายาเสพติดประจําหมูBบ3าน
งบประมาณ 315,000 บาท
(สนับสนุนงบประมาณให3คณะกรรมการหมูBบ3านหมูBที่ 1 - 21)
2.โครงการปSองกันและแก3ไขป:ญหายาเสพติดในโรงเรียน
งบประมาณ
5,000 บาท
(สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ3านปDาอ3อดอนชัย)
3.โครงการปSองกันและแก3ไขป:ญหายาเสพติดในโรงเรียน
งบประมาณ
5,000 บาท
(สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ3านปุยคํา)
4.โครงการปSองกันและแก3ไขป:ญหายาเสพติดในโรงเรียน
งบประมาณ
5,000 บาท
(สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ3านริมลาว)
5.โครงการปSองกันและแก3ไขป:ญหายาเสพติดในโรงเรียน
งบประมาณ
5,000 บาท
(สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ3านสันกลาง)
6.โครงการปSองกันและแก3ไขป:ญหายาเสพติดในโรงเรียน
งบประมาณ
5,000 บาท
(สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ3านห3วยทราย)
7.โครงการปSองกันและแก3ไขป:ญหายาเสพติดในโรงเรียน
งบประมาณ
5,000 บาท
(สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ3านหนองหม3อ)
2.นโยบายดานเศรษฐกิจ
2.1 สรางความเขมแข็งใหกับฐานเศรษฐกิจเดิม
-สนับสนุนความเข3มแข็งให3แกBกลุBมเหมืองฝาย และกลุBมเกษตรกรในการจัดการน้ําเพื่อการผลิต
-สนับสนุนและสร3างความเข3มแข็งให3กับเครือขBายวิสาหกิจชุมชนในการผลิตและการตลาด
2.2 สรางฐานเศรษฐกิจใหม5
-สนับสนุนให3กลุBมสตรีและชุมชน พัฒนาการทBองเที่ยวด3านสุขภาพ การทBองเที่ยวด3านเกษตรปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย
และการจัดการทBองเที่ยวโดยชุมชน
-รBวมกับหนBวยงานตBางๆ ในการจัดหลักสูตรพัฒนาฝFมือแรงงานและอาชีพใหมBเพื่อเข3าสูBประชาคมอาเซียน
ผลการดําเนินงาน
1.โครงการอบรมให3ความรู3ด3านการเกษตร
งบประมาณ 20,200 บาท
2.โครงการอบรมและศึกษาดูงานด3านการเกษตร “การบริหารจัดการศูนยบริการและถBายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล
งบประมาณ 16,000 บาท
/-7- ด3านการศึกษา...

-73.ดานการศึกษา และกีฬา
3.1 การส5งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและการกีฬา
-จัดตั้งศูนยประสานงานเพื่อการเรียนรู3และวิจัยตําบลปDาอ3อดอนชัย เปHนกลไกสนับสนุน จัดหางบประมาณและพัฒนา
คุณภาพ: ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาศักยภาพแกนนําสตรีและเครือขBายสตรี ศูนยพัฒนาพันธุข3าวชุมชน โฮงเฮียน
สร3างสุขคนเฒBา ฯลฯ
-สนับสนุนสBงเสริมการกีฬาทุกระดับมุBงพัฒนาสุขภาพและกีฬาระดับสูงขึ้นไป
3.2 การส5งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
-สนับสนุนและรBวมประสานงานพัฒนาคุณภาพเครือขBายการศึกษาภายในตําบล ทั้งระดับกBอนปฐมวัย ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษ จีน พมBา และองคความรู3ตBางๆ ในการเข3าสูBประชาคมอาเซียน
-สนับสนุนให3มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิตในวัยเรียนทุกระดับชั้น และมีจิตอาสา
-รBวมกับมหาวิทยาลัยชีวิต ศูนยการเรียนชุมชนเมืองเชียงราย จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 ปF (โดยเน3นเวลาใน
การเรียน= ประสบการณทํางาน)
ผลการดําเนินงาน
1.โครงการแขBงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตําบลปDาอ3อดอนชัย
งบประมาณ 355,000 บาท
2.โครงการแขBงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย งบประมาณ
6,575 บาท
3.โครงการแขBงขันกีฬาองคกรปกครองสBวนท3องถิ่น
งบประมาณ
24,730 บาท
4.โครงการแขBงขันกีฬาสานสายใย ต3านภัยยาเสพติด
งบประมาณ
16,685 บาท
5.โครงการฝ\กทักษะวBายน้ําภาคฤดูร3อน
งบประมาณ
29,985 บาท
6.โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาตําบลปDาอ3อดอนชัย
งบประมาณ
450 บาท
7.โครงการชBวยน3องกBอนเปGดเทอม
งบประมาณ
84,200 บาท
8.โครงการพัฒนามาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ
20,000 บาท
9.โครงการด3วยรัก สายสัมพันธ สานฝ:นการศึกษา
งบประมาณ
9,200 บาท
10.โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ
553,160 บาท
11.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.
งบประมาณ 1,679,440 บาท
12.โครงการคุณธรรมนําความรู3
งบประมาณ
10,000 บาท
(สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ3านหนองหม3อ)
13.โครงการพัฒนาแหลBงเรียนรู3
งบประมาณ
15,000 บาท
(สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ3านหนองหม3อ)
14.โครงการหนึ่งใจติวให3น3อง
งบประมาณ
15,000 บาท
(สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม)
15.โครงการคุณธรรมนําเยาวชนไทย เอกลักษณไทย ยึดมั่นประชาธิปไตย น3อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
งบประมาณ
30,000 บาท
(สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม)
4.ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
-สนับสนุนให3คณะสงฆตําบล และผู3สูงอายุ มีบทบาทในการจัดการเรียนรู3ด3านภูมิป:ญญาท3องถิ่น ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชนอยBางยั่งยืน
-สBงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด3านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน
/-8-ผลการดําเนินงาน...

-8ผลการดําเนินงาน
1.โครงการสืบสานประเพณีเข3าพรรษา
2.โครงการเข3าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเข3าพรรษา
3.โครงการสืบสานประเพณีภูมิป:ญญาท3องถิ่น
4.โครงการเข3าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพBอแหBงชาติ
(สนับสนุนงบประมาณให3สภาวัฒนธรรมตําบลปDาอ3อดอนชัย)
5.โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดศรีมงคล
(สนับสนุนงบประมาณให3คณะกรรมการหมูBบ3านสันสลี)
6.โครงการสืบชะตาหลวงวัดสันมะนะ
(สนับสนุนงบประมาณให3คณะกรรมการหมูBบ3านสันมะนะ)
7.โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหนองหม3อ
(สนับสนุนงบประมาณให3คณะกรรมการหมูBบ3านหนองหม3อ)
8.โครงการเผยแผBหลักธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
(สนับสนุนงบประมาณให3คณะกรรมการหมูBบ3านปDาตึงงาม)
9.โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดปุยคํา
(สนับสนุนงบประมาณให3คณะกรรมการหมูBบ3านปุยคํา)
10.โครงการสืบสานประเพณีปFใหมBเมือง
(สนับสนุนงบประมาณให3สภาวัฒนธรรมตําบลปDาอ3อดอนชัย)
11.โครงการรดน้ําดําหัวผู3สูงอายุ
(สนับสนุนงบประมาณให3คณะกรรมการหมูBบ3านหมูBที่ 1 - 21)
12.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
(สนับสนุนงบประมาณให3คณะกรรมการหมูBบ3านหมูBที่ 1 - 21)
13.โครงการสืบสานประเพณีชนเผBาลาหูB
(สนับสนุนงบประมาณให3คณะกรรมการหมูBบ3านปุยคํา)
14.โครงการสืบสานประเพณีชนเผBาลีซอ
(สนับสนุนงบประมาณให3คณะกรรมการหมูBบ3านปุยคํา)
15.โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
(สนับสนุนงบประมาณให3คณะกรรมการหมูBบ3านห3วยทราย)
16.โครงการสืบชะตาหลวงและแหBพระเจ3าสองสี
(สนับสนุนงบประมาณให3คณะกรรมการหมูBบ3านปDาอ3อ)

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

26,000
13,500
19,100
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณ

10,000 บาท

งบประมาณ

10,000 บาท

งบประมาณ

10,000 บาท

งบประมาณ

20,000 บาท

งบประมาณ

10,000 บาท

งบประมาณ

135,000 บาท

งบประมาณ

63,000 บาท

งบประมาณ

63,000 บาท

งบประมาณ

10,000 บาท

งบประมาณ

10,000 บาท

งบประมาณ

100,000 บาท

งบประมาณ

10,000 บาท

5.ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.1 โครงสรางพื้นฐาน
-ปรับปรุง ซBอมแซม และพัฒนาโครงสร3างพื้นฐาน (ถนน ระบบน้ําประปา ไฟฟSา และแหลBงน้ํา) ให3ทั่วถึงทั้งตําบล
-พัฒนาระบบพลังงานทดแทน เพื่อลดคBาใช3จBายในครัวเรือนและท3องถิ่น
5.2 สวัสดิการชุมชน
-สBงเสริมและสนับสนุนการจัดระบบสวัสดิการให3แกBผู3สูงอายุ ผู3พิการ ผู3อยูBรBวมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส ผู3ด3อยโอกาส ให3
เข3าถึงสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
/-9-รBวมกับหนBวยงานภาคีอื่นๆ…

-9-รBวมกับหนBวยงานภาคีอื่นๆ ผลักดันกฎหมายและระเบียบใหมBๆ ในการจัดสวัสดิการแกBชุมชน เชBนรBางพระราชบัญญัติ
บํานาญประชาชน
-สนับสนุนการจัดตั้งศูนยประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อชBวยเหลือสตรีและผู3ด3อยโอกาส ตามนโยบาย
รัฐบาล
5.3 สุขภาพและสาธารณสุข
-พัฒนาระบบการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลโดยชุมชนแบบมีสBวนรBวม
-บูรณาการระบบอาสาสมัครในตําบล: อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูBบ3าน อาสาสมัครดูแลผู3สูงอายุที่บ3าน อาสาสมัครปSองกัน
ภัยฝDายพลเรือน อาสาพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนคBาตอบแทนในการจัดกิจกรรมสร3างสุขภาวะ เชิงรุกในชุมชน
-รBวมกับหนBวยงานสาธารณสุขและชุมชน สร3างระบบดูแลสุขภาพผู3สูงอายุที่อยูBติดบ3าน ติดเตียง ผู3พิการ และสนับสนุน
ญาติพี่น3องที่ดูแลผู3ปDวยอยูB
-จัดทําและดําเนินการ “โครงการนํารBองในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข” รBวมกับโรงพยาบาลสBงเสริมสุขภาพตําบล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห และสาธารณสุขอําเภอเมืองเชียงราย
5.4 ชีวิตและความปลอดภัย
-สBงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาล โดยพัฒนา
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยประจําตําบล ให3มีศักยภาพและมาตรฐานเทียบเทBาสังคมเมืองที่ได3มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
1.โครงการกBอสร3างอาคารอเนกประสงค บ3านสันมะนะ หมูBที่ 8
งบประมาณ 149,000 บาท
2.โครงการกBอสร3างอาคารอเนกประสงค บ3านหลBายลาว หมูBที่ 15 งบประมาณ 398,500 บาท
3.โครงการกBอสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านรBองขุBน หมูBที่ 1
งบประมาณ 242,000 บาท
4.โครงการกBอสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านสันสลี หมูBที่ 5
งบประมาณ 330,800 บาท
5.โครงการกBอสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านหนองแสลบ หมูBที่ 7 งบประมาณ 139,500 บาท
6.โครงการกBอสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านหนองแสลบ หมูBที่ 7 งบประมาณ 207,000 บาท
(เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ)
7.โครงการกBอสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านปDาตึง หมูBที่ 10
งบประมาณ 220,800 บาท
8.โครงการกBอสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านห3วยทราย หมูBที่ 16 งบประมาณ 328,200 บาท
9.โครงการกBอสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านห3วยทราย หมูBที่ 16 งบประมาณ 105,000 บาท
10.โครงการกBอสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านดงเจริญ หมูBที่ 17 งบประมาณ 279,500 บาท
11.โครงการกBอสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านปDาตึงงาม หมูBที่ 18 งบประมาณ 235,500 บาท
12.โครงการกBอสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านหนองหม3อใหมB หมูBที่ 19 งบประมาณ 237,500 บาท
13.โครงการกBอสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านหนองหม3อใหมB หมูBที่ 19 งบประมาณ 146,000 บาท
14.โครงการกBอสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านโพธิ์งาม หมูBที่ 20 งบประมาณ 236,500 บาท
15.โครงการจัดซื้อทBอประปา บ3านสันมะหลอด หมูBที่ 2
งบประมาณ 148,265 บาท
16.โครงการปรับปรุงวางทBอ คสล. บ3านปDาอ3อ หมูBที่ 11
งบประมาณ 199,500 บาท
17.โครงการซBอมสร3างผิวถนนลาดยางเดิม แบบ CAPE SEAL บ3านริมลาว หมูBที่ 3 งบประมาณ 67,000 บาท
18.โครงการปรับปรุงคันตลิ่งลําน้ํากรณ หมูBที่ 10 - หมูBที่ 11
งบประมาณ
75,000 บาท
19.โครงการปรับปรุงเสริมทBอ คสล.พร3อมบBอพัก บ3านหนองหม3อ หมูBที่ 9 งบประมาณ 70,000 บาท
20.โครงการจ3างเหมาปรับปรุงซBอมแซมตBอเติมอาคารเทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย งบประมาณ 16,000 บาท
21.โครงการซBอมสร3างผิวจราจรลาดยางเดิม แบบ CAPE SEAL บ3านหนองแสลบ หมูBที่ 7 – บ3านปDากอ หมูBที่ 6
งบประมาณ 838,500 บาท
/-10-เงินอุดหนุนทั่วไป…

- 10 (เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ)
22.โครงการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต
งบประมาณ
40,000 บาท
(เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ)
23.โครงการกBอสร3างรางระบายน้ํา คสล. บ3านริมลาว หมูBที่ 3
งบประมาณ 275,800 บาท
24.โครงการกBอสร3างวางทBอระบายน้ํา คสล. พร3อมบBอพัก บ3านริมลาว หมูBที่ 3 งบประมาณ 259,700 บาท
25.โครงการกBอสร3างวางทBอ พร3อมบBอพัก บ3านริมลาว หมูBที่ 3
งบประมาณ
53,700 บาท
26.โครงการกBอสร3างวางทBอระบายน้ํา คสล. บ3านปDาตึงงาม หมูBที่ 18 งบประมาณ 114,700 บาท
27.โครงการกBอสร3างรางระบายน้ํา คสล. บ3านประตูล3อ หมูBที่ 21
งบประมาณ 322,000 บาท
28.โครงการปรับปรุงทBอระบายน้ํา คสล. ข3ามถนนลาดยาง บ3านสันกลาง หมูBที่ 13 งบประมาณ 25,000 บาท
29.โครงการปรับปรุงทBอระบายน้ํา คสล. พร3อมบBอพักน้ํา บ3านปDากอ หมูBที่ 6 งบประมาณ 146,000 บาท
30.โครงการกBอสร3างเสริมทBอ คสล. บ3านสันกลาง หมูBที่ 13
งบประมาณ
37,000 บาท
31.โครงการจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอรและอุปกรณตBอพBวง
งบประมาณ 1,140,000 บาท
32.โครงการซBอมสร3างถนนลาดยาง บ3านรBองขุBน หมูBที่ 1 – บ3านสันมะนะ หมูBที่ 8 งบประมาณ 2,130,000 บาท
33.โครงการปรับปรุงซBอมสร3างถนนลาดยาง บ3านริมลาว หมูBที่ 3 – บ3านห3วยทราย หมูBที่ 16
งบประมาณ 1,397,000 บาท
34.โครงการปรับปรุงอาคารกองอํานวยการสนามกีฬาเทศบาล
งบประมาณ
90,000 บาท
35.โครงการปรับปรุงเมรุ บ3านปุยคํา หมูBที่ 14
งบประมาณ
75,000 บาท
36.ขยายเขตไฟฟSาสาธารณะบ3านปDาไผB หมูBที่ 4
งบประมาณ 121,390 บาท
37.ขยายเขตระบบจําหนBายไฟฟSาสนามกีฬาเทศบาล
งบประมาณ 430,000 บาท
38.โครงการวันสตรีสากล ประจําปF 2558
งบประมาณ 49,200 บาท
39.โครงการสBงเสริมการพัฒนาศักยภาพของกลุBมองคกรพัฒนาชุมชน งบประมาณ
49,590 บาท
40.โครงการปลBอยพันธุปลาสูBแหลBงน้ําธรรมชาติสาธารณะ
41.โครงการปลูกปDาเฉลิมพระเกียรติฯ ประจําปF 2558
งบประมาณ
4,550 บาท
42.การชBวยเหลือเกษตรกรผู3ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดศัตรูพืชระบาดในนาข3าว
งบประมาณ 20,830 บาท
43.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหBงชาติ
งบประมาณ 80,000 บาท
44.โครงการวันปGยมหาราช
งบประมาณ 10,000 บาท
45.โครงการวันพBอแหBงชาติ
งบประมาณ 51,214 บาท
46.โครงการวันแมBแหBงชาติ
งบประมาณ 36,357 บาท
47.โครงการกิจกรรม 5ส เทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย
งบประมาณ
8,895 บาท
48.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับคณะผู3บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ3างเทศบาลตําบล
ปDาอ3อดอนชัย
งบประมาณ 10,930 บาท
49.โครงการอบรมงานทะเบียนราษฎร และสํารวจบ3านในฐานข3อมูลทะเบียนราษฎร งบประมาณ 10,517 บาท
50.โครงการรณรงคปSองกันและควบคุมโรคไข3เลือดออก
งบประมาณ 179,514 บาท
51.โครงการรักสุขภาพ รักษสิ่งแวดล3อม (เสริมสร3างความรู3 ความเข3าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร3างสถานที่กําจัดขยะแบบ
ถูกหลักสุขาภิบาล)
งบประมาณ 15,904 บาท
52.โครงการรณรงคคัดแยกขยะรีไซเคิล
งบประมาณ 39,456 บาท
53.โครงการพัฒนาและเตรียมพื้นที่ทBองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ บ3านปุยคํา บ3านห3วยทราย และบ3านดงเจริญ
งบประมาณ 22,100 บาท
/-11-54.โครงการป:hนจักรยาน…
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55.โครงการทําปุiยหมักจากขยะอินทรียด3วยการเลี้ยงไส3เดือนดิน
งบประมาณ 23,800 บาท
56.โครงการฝ\กอบรมเชิงปฏิบัติการทําปุiยหมักน้ําจากขยะอินทรียในครัวเรือน งบประมาณ 28,100 บาท
57.โครงการควบคุมและลดมลพิษ
งบประมาณ 2,400,000 บาท
58.สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
งบประมาณ 157,500 บาท
(สนับสนุนงบประมาณให3 อสม.หมูBที่ 1 - 21)
59.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปSองกันภัยฝDายพลเรือน งบประมาณ 35,620 บาท
60.โครงการปSองกันและแก3ไขป:ญหาภัยแล3ง
งบประมาณ 39,308 บาท
61.โครงการปSองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชBวงเทศกาลปFใหมB งบประมาณ 38,640 บาท
62.โครงการปSองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชBวงเทศกาลสงกรานต งบประมาณ 15,940 บาท
63.โครงการฝ\กอบรมและซ3อมแผนปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) งบประมาณ 29,580 บาท
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา
4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคBาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน(คBาจัดซื้อ
เครื่องดูดฝุDน)
ประธานสภาฯ
-ขอเรียนเชิญนายกเทศมตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคBาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ด3วยสํานักปลัด เทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจBายใน
หมวดคBาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ซึ่งไมBได3ตั้งงบประมาณไว3ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจBาย ประจําปF
งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ5ายรายการใหม5)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคBาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
คBาจัดซื้อเครื่องดูดฝุDน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเปHนจัดซื้อเครื่องดูดฝุDน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) สามารถดูดฝุDน หรือสามารถดูดฝุDนและน้ํา
2) เปHนราคาพร3อมอุปกรณ
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคBาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน งบประมาณตั้งไว3 300,000
บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 275,332 บาท ขอโอนลด 15,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวBาด3วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสBวนท3องถิ่น พ.ศ.
2541 และที่แก3ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข3อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจBายในหมวดคBาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกBอสร3าง ที่ทําให3ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจBายเปHนรายการใหมB เปHนอํานาจ
อนุมัติของสภาท3องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBายตBอสภาเทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัยตBอไป
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุDน
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
-เนื่องจากเทศบาลฯ มีรถสBวนกลางจํานวนหลายคัน เครื่องดูดฝุDนที่จะจัดซื้อใช3สําหรับ
/-12-ดูดฝุDนรถโดยเฉพาะ...
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ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ดูดฝุDนรถโดยเฉพาะที่ร3านบริการล3างรถใช3กันโดยทั่วไป คBาจัดซื้อเครื่องดูดฝุDน ขนาด 25 ลิตร
เปHนราคากลาง 15,000 บาท แตBราคาที่ได3สอบถามมานั้นราคาประมาณ 13,800 บาท ขนาด
70 ลิตร มี 3 มอเตอร
-สมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพิ่มเติม
-ไมBมี
-หากไมBมีสมาชิกสภาฯทBานใดจะสอบถาม จะขอมติขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคBา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน(คBาจัดซื้อเครื่องดูดฝุDน)
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมBเห็นชอบ ไมBมี
-งดออกเสียง 1 เสียง ประธานสภาฯ

4.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค5าครุภัณฑ% ประเภทครุภัณฑ%ไฟฟHาและวิทยุ
(เครื่องบันทึกเสียง)
ประธานสภาฯ
-ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ด3วยสํานักปลัด เทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจBายใน
หมวดคBาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟSาและวิทยุ ซึ่งไมBได3ตั้งงบประมาณไว3ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจBาย ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ5ายรายการใหม5)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคBาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟSาและวิทยุ
คBาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเปHนจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง ราคาตามท3องตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เปHนเครื่องบันทึกเสียง ขนาด 16 GB
2) จอแสดงผล OLED มีลําโพงและไมโครโฟนในตัว
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคBาวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรB งบประมาณตั้งไว3
50,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 50,000 บาท ขอโอนลด 5,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวBาด3วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสBวนท3องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก3ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข3อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจBายในหมวดคBาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกBอสร3าง ที่ทําให3ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจBายเปHนรายการใหมB เปHนอํานาจอนุมัติของสภา
ท3องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBายตBอสภาเทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัยตBอไป
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯ ทBานใดจะอภิปราย
ที่ประชุม
-ไมBมี
ประธานสภาฯ
-หากไมBมีสมาชิกสภาฯทBานใดจะอภิปราย จะขอมติการขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคBา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟSาและวิทยุ(เครื่องบันทึกเสียง)
เลขานุการสภาฯ
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมBเห็นชอบ ไมBมี
-งดออกเสียง 1 เสียง ประธานสภาฯ
/-13- 4.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคBาครุภัณฑ…
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ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

4.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค5าครุภัณฑ% ประเภทค5าครุภัณฑ%ค5าบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ%
-ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
-ด3วยสํานักปลัด เทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจBายใน
หมวดคBาครุภัณฑ ประเภทคBาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว3ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจBาย ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2559 ไมBเพียงพอตBอการเบิกจBาย จึงขอ
โอนงบประมาณโดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคBาใช3สอย ประเภทรายจBายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมBเข3าลักษณะรายจBายหมวดอื่น คBาบํารุงรักษาและซBอมแซม งบประมาณตั้งไว3 50,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ
161.87 บาท ขอโอนเพิ่ม 100,000 บาท
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคBาครุภัณฑ ประเภทคBาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
งบประมาณตั้งไว3 135,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 135,000 บาท ขอโอนลด 100,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวBาด3วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสBวนท3องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก3ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข3อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจBายในหมวดคBาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกBอสร3าง ที่ทําให3ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจBายเปHนรายการใหมB เปHนอํานาจอนุมัติของสภา
ท3องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBายตBอสภาเทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัยตBอไป
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯ ทBานใดจะอภิปราย
เลขานุการสภาฯ
-ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการซBอมแซมอะไรบ3าง
หัวหน3าสํานักปลัด ทต. -แตB เ ดิ ม การซB อ มครุ ภั ณ ฑตB า งๆ หากราคาซB อ มไมB เ กิ น 5,000 บาท จะเบิ ก จB า ยจากหมวด
คBาใช3สอย รายการคBาบํารุงรักษาและซBอมแซม งบประมาณตั้งไว3 50,000 บาท
และการซBอมครุภัณฑตBางๆ หากราคาซBอมเกิน 5,000 บาท จะไปเบิกจBายจากหมวดคBาครุภัณฑ
รายการคBาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณตั้งไว3 135,000 บาท
แตBระเบีย บใหมBการซBอมแซมทุกอยB างให3ตั้งเบิกจB ายจากหมวดคB าใช3 สอยเทBานั้ น ยกเว3 นการ
ซBอมแซมที่เปHนการซBอมใหญBจริงๆ เชBน ยกเครื่องรถยนต จึงเบิกจBายจากหมวดคBาครุภัณฑ
สB ว นรายการที่ ซB อ ม เชB น ซB อ มคอมพิ ว เตอร เครื่ อ งพิ ม พ รถยนต รถจั ก รยานยนต
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯ ทBานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
ที่ประชุม
-ไมBมี
ประธานสภาฯ
-หากไมBมีสมาชิกสภาฯทBานใดจะอภิปราย จะขอมติการขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคBา
ครุภัณฑ ประเภทคBาครุภัณฑคBาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เลขานุการสภาฯ
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมBเห็นชอบ ไมBมี
-งดออกเสียง 1 เสียง ประธานสภาฯ
4.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ5าย หมวดค5าที่ดินและสิ่งก5อสราง โครงการก5อสราง
วางท5อ คสล.บานริมลาว หมู5ที่ 3 งบประมาณ 50,000 บาท
/-14-ประธานสภาฯ…
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นายกเทศมนตรีฯ

-ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
-ด3วยกองชBาง เทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย มีความประสงคขอโอนงบประมาณรายจBายสําหรับ
วางทBอ คสล. บ3านริมลาว หมูBที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ5ายรายการใหม5)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกBอสร3างโครงสร3างพื้นฐาน หมวดคBาที่ดินและสิ่งกBอสร3าง ประเภทคBา
กBอสร3างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกBอสร3างวางทBอ คสล. บ3านริมลาว หมูBที่ 3 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเปHนคBากBอสร3างวางทBอ คสล. บ3านริมลาว หมูBที่ 3 โดยทําการวางทBอ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส3นผBา น
ศูนยกลาง 0.80 เมตร จํานวน 5 ทBอน และทBอ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส3นผBานศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 8 ทBอน
พร3อมบBอพักน้ํา คสล. จํานวน 1 บBอ ตามแบบ ทต.ปDาอ3อดอนชัย สถานที่กBอสร3าง บริเวณทางเชื่อมถนนเข3าวิทยาลัยวิรุณบริหารธุรกิจเชียงราย หรือที่ พิกัด UTM 47 Q 0581464 2192795 Datum Line WGS 84
โอนลด
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคBาใช3สอย ประเภทรายจBาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมBเข3าลักษณะรายจBายหมวดอื่น โครงการแขBงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตําบลปDาอ3อ
ดอนชัย งบประมาณตั้งไว3 355,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 355,000 บาท ขอโอนลด 50,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวBาด3วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสBวนท3องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก3ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข3อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจBายในหมวดคBาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกBอสร3างที่ทําให3ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจBายเปHนรายการใหมBเปHนอํานาจอนุมัติของสภา
ท3องถิ่น
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯ ทBานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
ที่ประชุม
-ไมBมี
ประธานสภาฯ
-หากไมBมีสมาชิกสภาฯทBานใดจะสอบถาม จะขอมติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBาย
หมวดคBาที่ดินและสิ่งกBอสร3าง โครงการกBอสร3างวางทBอ คสล.บ3านริมลาว หมูBที่ 3 งบประมาณ
50,000 บาท
เลขานุการสภาฯ
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมBเห็นชอบ ไมBมี
-งดออกเสียง 1 เสียง ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 5
นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องอื่นๆ
-1.ขอเชิญสมาชิกสภาฯ รBวมกิจกรรมเข3าวัดปฏิบัติธรรม ดอยคือเวียง วันที่ 6 ธันวาคม 2558 –
เช3าวันที่ 7 ธันวาคม 2558
-2.ประธานกลุBมโรงเรียนขุนกรณดอนชัย แจ3งการจัดการแขBงขันกีฬานักเรียน ระหวBางวันที่
21-23 ธันวาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนบ3านหนองหม3อ
-3.การจัดการแขBงขันกีฬาเทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย ต3านภัยยาเสพติดประจําปF พ.ศ.2558 มี
การแขBงขันกีฬา 5 ประเภท ได3แกB
1.กีฬาฟุตบอล 7 คนประชาชนทั่วไป รุBนอายุ 25 ขึ้นไป
2.กีฬาฟุตบอล 7 คน รุBนอายุ 40 ขึ้นไป
3.กีฬาเปตองชาย
/-15- 4.กีฬาเปตองหญิง…
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4.วอลเลยบอลหญิง
เปGดรับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เปHนต3นไป กําหนดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 26 ธันวาคม
2558 ในสBวนของการคัดเลือกต3องพิจารณาจากทีมสมัครวBามากน3อยแคBไหน รายละเอียดจะได3
แจ3งให3ทราบในโอกาสตBอไป
ประธานสภาฯ
-สอบถามการการรวมทีมแขBงขันจะรวมทีมกันได3หรือไมB ในกรณีที่บางหมูBบ3านมีผู3เข3าแขBงขันไมB
ครบทีม และยื่นใบสมัครเมื่อใด
ผอ.กองการศึกษา
-สมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เปHนต3นไป รายละเอียดรอบคัดเลือกจะมีกี่วันต3องพิจารณาจาก
ผู3สมัครรBวมการแขBงขัน วBามีมากน3อยแคBไหน สBวนการรวมทีมได3เปGดกว3างไมBได3จํากัด
นายทรงวุฒิ แก3วสิทธิ -ในนามคณะศัทธาวัดสันมะนะขอขอบคุณคณะผู3บริหารที่นําหินคลุกไปลงวัดสันมะนะ
-สอบถามกองชBาง วBาที่จะขุดลอกบริเวณหน3าฝาย หมูBที่ 7 ดําเนินการไปถึงไหนแล3ว
ผอ.กองชBาง
-เนื่องจากขณะนั้นมีป:ญหากับที่ดินข3างเคียงไมBมีการยินยอม สBวนงบประมาณจะได3หารือกับ
คณะผู3บริหารในขั้นตอนตBอไป
นางอรุณรัศมี คําภูแก3ว -ขอบคุณคณะผู3บริหารที่ให3บริการหินคลุกบริเวณซอย และไหลBทางภายในหมูBบ3านหนองหม3อ
ใหมB
-ตามที่น3องๆกองคลังได3ออกไปสํารวจภาษีปSาย ภาษีโรงเรือน ชาวบ3านมีความชื่นชมในความยิ้ม
แย3มแจBมใส ปฏิบัติหน3าที่ได3ดีมาก
นายจินดา สัตนาโค
-นายอําเภอเมืองเชียงราย ได3มาเปHนประธานในการมอบวัวให3กับเกษตรกรผู3มีรายได3น3อย
โครงการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน ชุดแรกจํานวน 26 ตัว ยังตกค3างอยูBที่ฟารมอีก 1 ตัว ฝากนายสมพบ
มณีคํา ได3ประสานงานให3ด3วย
-การให3บริการรถแทรกเตอร และรถบรรทุกดิน ขณะนี้เข3าทํางานที่หมูBที่ 17 เนื่องจากวBาหิน
ปนดินที่เข3าไปลงเมื่อครั้งที่ผBานมายังไมBครอบคลุม ชาวบ3านได3รBวมมือกันจัดซื้อหินปนดินจํานวน
16 ลํา และถนนเชื่อมตBอระหวBางหมูB 14 กับหมูBที่ 17 จะมีชBวงคลองคอดประมาณ 100 เมตร
ทางผู3ใหญBบ3านและคณะกรรมการหมูBบ3านได3เจรจากับเจ3าของที่ดินจะขอขยายถนน ออก
ประมาณ 2 เมตร ซึ่งเจ3าของที่ดินก็ให3ความอนุเคราะห ก็คงจะให3รถแทรกเตอรกับรถบรรทุก
ดินไปทํางานในชBวงนี้กBอน
-กรณีที่หมูBบ3านขอใช3รถแทรกเตอรกับรถบรรทุกดิน ขอให3ทําเปHนหนังสือมายังกองชBาง เพื่อที่จะ
ได3จัดคิวตามลําดับตBอไป
เลขานุการสภาฯ
-สอบถามที่เทศบาลได3ไปวางทBอบริเวณ หมูBที่ 13 ไมBทราบวBาสBงมอบงานแล3วหรือยัง
-สอบถามเรื่องการไปศึกษาดูงาน ตามที่ได3ตั้งงบประมาณไว3จะได3ไปหรือเปลBา
ผอ.กองชBาง
-โครงการวางทBอ หมูBที่ 13 ขณะนี้อยูBในระหวBางการตรวจรับ
เลขานุการนายกฯ
-การไปศึกษาดูงาน อยูBในระหวBางเตรียมการ
นายยุทธพงศ ไวยะกา -ถนนสายหลักบ3านสันมะหลอด หมูBที่ 2 ชํารุดเสียหาย กองชBางได3เคยไปซBอมแซมแล3วแตBการใช3
งานไมBดี จึงใครBขอความอนุเคราะหงบประมาณในการลาดยางหรือเทคอนกรีตก็ได3เนื่องจาก
พื้นที่ไมBกี่ตารางกิโลเมตร
นายกเทศมนตรีฯ
-จะรับไปพิจารณา เพื่อแก3ไขป:ญหาให3กับประชาชน
ประธานสภาฯ
-กระจกโค3งที่ติดตั้งไว3 ขณะนี้ชํารุดเสียหายทุกจุด
นายบัญญัติ ป:นอินทร -การจัดกิจกรรมป:hนจักรยานฯ วันที่ 19 ธันวาคม 2558 เริ่มจากวัดรBองขุBน-หนองคือเวียง
เวลา 08.00 น.
/-16-ได3รับแจ3งจากสิงหบางกอกแอรเวย…
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ประธานสภาฯ
ผอ.กองชBาง

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

-ได3รับแจ3งจากสิงหบางกอกแอรเวยทัวรออฟเชียงรายระดับจังหวัด ในวันที่ 4-7 ธันวาคม
2558 แตBกิจกรรมที่เกี่ยวข3องกับตําบลปDาอ3อดอนชัย วันที่ 5 ธันวาคม 2558 คณะนักแขBงขัน
ระดับประเทศจะผBานพื้นที่ตําบลปDาอ3อดอนชัย จากสิงหปารค ผBานบ3านสวนดอกผBานวัดรBองขุBน
เข3าไปยังหมูBที่ 15 เข3าไปยังบ3านปุยคํา
-การขอใช3รถแทรกเตอร กรุณาทําเปHนหนังสือเพื่อกองชBางจะใช3เปHนหลักฐานในการเบิกจBาย
-การเบิกจBายเงินงบประมาณ สืบเนื่องจากการเข3มงวดในการตรวจสอบของกองการศึกษา ไมBวBา
จะเปHนโครงการตBางๆที่ไมBสามารถเบิกจBายได3 ขอความกรุณาสมาชิกสภาฯ ได3ประชาสัมพันธให3
ประชาชนทราบด3วย
-กองทุนสวัสดิการชุมชน ป:จจุบันได3แตBงตั้งคณะกรรมการจํานวน 1 ชุด ประกอบไปด3วย กํานัน
ตําบลปDาอ3อดอนชัย ผู3ใหญBบ3าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตัวแทนจากแมBบ3าน ตัวแทนจาก อสม.
เปHนคณะกรรมการ จํานวน 15 คน ขณะนี้มีงบประมาณ 50,000 กวBาบาท มีสมาชิก 284 คน
มีจุดประสงคเพื่อในเรื่องของการเกิด แกB เจ็บ ตาย ที่เน3นมากคือกลุBมผู3ด3อยโอกาสไมBได3จํากัด
แคBสมาชิกฯ ป:จจุบันมีป:ญหาคือเงินกองทุนสวัสดิการชุดเดิม ที่คณะกรรมการได3หมดวาระลง
เมื่อปF 2556 กองทุนไมBได3ดําเนินการตBอ 2 ปF แตBมีเงินในบัญชีคณะกรรมการชุดเดิมอยูBประมาณ
200,000 กวBาบาท ซึ่งยังไมBได3ถBายโอนเงินจํานวนดังกลBาวให3กับคณะกรรมการชุดใหมBแตBอยBาง
ใด โดยกองทุนนี้ได3รับการสนับสนุนสBวนหนึ่งจากทางราชการทั้งจากเทศบาลและพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงรายถือเปHนงบประมาณของแผBนดิน ทางคณะกรรมการ
กองทุนชุดใหมBได3ติดตามขอรับงบประมาณจากคณะกรรมการชุดเดิมเพื่อมาดําเนินการตBอ แตBก็
ยังไมBถBายโอนให3แตBอยBางใด ขอความกรุณาจากทBานประธานสภาฯ ชBวยดูแลและชBวยดําเนินการ
ให3เปHนไปตามระเบียบของทางราชการ
-การติดตามเงินสวัสดิการกองทุน จํานวน 200,000 กวBาบาท ฝากที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
ได3ชBวยติดตามด3วย
-การขอออกรางวัด นสล. ของหมูBที่ 9 ได3จBายคBารังวัดไปแล3วและจะเข3ารังวัดวันที่ 3 ธันวาคม
2558 สําหรับหมูBที่ 10 และหมูBที่ 12 ได3ดําเนินการเบิกจBายเงินให3กับที่ดินไปเรียบร3อยแล3วทั้ง
2 แปลง
-สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลจังหวัดลําปาง ได3ขออนุญาตเข3าพื้นที่เจาะบBอน้ําบาดาล จํานวน
5 หมูBบ3าน ได3แกB หมูBที่ 9,10,19,20,21
-ขอบคุณ ผอ.กองชBางแทนหมูBบ3านที่จะได3ใช3น้ําในโอกาสตBอไป
-ขอบคุณพนักงานกองชBาง เรื่องการรับแจ3งซBอมไฟกิ่งบริการได3รวดเร็ว
-ที่ประชุมมีทBานใดจะเพิ่มเติม
-ไมBมี
-เมื่อไมBมีทBานใดจะเพิ่มเติมขออนุญาตปGดการประชุม ขอขอบคุณผู3เข3ารBวมประชุมทุกทBาน

เลิกประชุมเวลา 12.20 น.
คนึงนิตย พรมมินทร
(นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย
ผู3บันทึกประชุม

- 17 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย ได3ตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปF 2558 เมื่อวัน จันทร ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรียบร3อยแล3วเห็นวBา
ครบถ3วนถูกต3อง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

(นายยุทธพงศ ไวยะกา)
ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ ไชยชมภู)
กรรมการ

(นายไพฑูรย สุวรรณทา)
เลขานุการคณะกรรมการ
ได3รับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปF 2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ณ ห3องประชุมต3นอ3อ 1 เทศบาลตําบลปDาอ3อดอนชัย เมื่อวันที่ .........................................................................

(นายชิราวุฒิ นันตะรัตน)
ประธานสภาเทศบาล

