รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2559
วัน ศุกร% ที่ 26 กุมภาพันธ% พ.ศ. 2559
ณ หองประชุมตนออ 2 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ผูเขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
2
นายจํารัส ทองคํา
3
น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร
4
นายสมพบ มณีคํา
5
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
6
นางอรุณรัศมี คําภูแกว
7
นายทรงวุฒิ แกวสิทธิ
8
นางสมพินธุ กิติยศ
9
นายยุทธพงศ ไวยะกา
10 นายสมาน พรมวิภา
11 นายไพฑูรย สุวรรณทา

ผูไม2เขาประชุม
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
-

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 คําภูแกว
นายทรงวุฒิ แกวสิทธิ
นางสมพินธุ กิติยศ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายสมาน พรมวิภา
นายไพฑูรย สุวรรณทา

หมายเหตุ

ตําแหน2ง
-

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ

/-2-ผูเขารวมประชุม...
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ผูเขาร2วมประชุม
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 วังแง
11 ส.อ.เสกสรร ป=ญญานุวัฒน
เริ่มประชุมเวลา
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ
ผูอํานวยการกองคลัง

ตําแหน2ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัด
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองการศึกษา
นิติกร

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 วังแง
ส.อ.เสกสรร ป=ญญานุวัฒน

หมายเหตุ

13.00 น.
-อานประกาศสภาเทศบาลตําบลปDาออดอนชัย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําปF พ.ศ. 2559
-ขอเชิญประธานสภาฯ เปGดประชุมสภาฯ
-เนื่องจากหองประชุมตนออ 1 ชมรมผูสูงอายุใชฝIกอบรมเกี่ยวกับกลุมอาชีพ จึงยายมาหอง
ประชุมตนออ 2 แทน
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1) รายงานฐานะการเงินการคลังเทศบาลตําบลปDาออดอนชัย ณ วันที่ 31 มกราคม
2559
-ขอเรียนเชิญ ผูอํานวยการกองคลังไดชี้แจงรายละเอียด
-ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
(โปรดพลิก)
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ประธานสภาฯ

-ขอบคุณผูอํานวยการกองคลัง
-ขอเชิญคณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ รวมประชุมเพลิงหลวงพออายวัดสันมะนะ การแตง
กายชุดเครื่องแบบสีกากี
-ขอเชิญสมาชิกสภาฯ รวมแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในวันที่ 1 มีนาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจําป 2558 เมื่อวัน จันทร% ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุมตนออ 1
เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
-ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุม
-เรียนประธานสภาฯ กระผมนายยุทธพงศ ไวยะกา สมาชิกสภาฯ เขต 2 ประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ปDาออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปF 2558 เมื่อวัน จันทร ที่ 30 พฤศจิกายน
2558 ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบลปDาออดอนชัย ไดตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ แลวเห็นวารายงานการประชุมบันทึกไดถูกตองครบถวน พรอมทั้งไดบันทึกความเห็น
เสนอประธานสภาฯ
-ขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะแกไข
ในรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาหรือไม หากไมมีทานใดจะแกไขเพิ่มเติม จะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปDาออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปF 2558
เมื่อวัน จันทร ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุม ตนออ 1 เทศบาลตําบลปDาออ
ดอนชัย ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม
-นับองคประชุม มีผูเขารวมประชุม มีจํานวน 11 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมเห็นชอบ ไมมี
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายยุทธพงศ ไวยะกา

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค2าครุภัณฑ% สํานักปลัดเทศบาล
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ สํานัก
ดวยสํานักปลัด เทศบาลตําบลปDาออดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจาย
ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ซึ่งไมไดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.โอนเพิ่ม (ตั้งจ2ายรายการใหม2)
แผนงานการรั กษาความสงบภายใน งานปQ อ งกั น ภั ย ฝD า ยพลเรื อนและระงั บ อั ค คี ภั ย หมวดคาครุ ภั ณ ฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อถังน้ํา
จํานวน 130,000 บาท
เพื่อเปSนคาจัดซื้อถังน้ํา แบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 10 ถัง ๆ ละ 13,000
บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เปSนถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส (พลาสติกเสริมแรง)
1) ขนาดที่กําหนดเปSนขนาดที่จุน้ําไดไมนอยกวา
/-5-2) คุณสมบัติตามมาตรฐาน…

-5-

2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3) ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
โอนลด
-แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย งบประมาณตั้งไว 449,860 บาท
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 449,860 บาท ขอโอนลด 130,000 บาท
2.โอนเพิ่ม (ตั้งจ2ายรายการใหม2)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
จํานวน 4,000 บาท
เพื่อเปSนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู ราคาตามทองตลาด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ มีขนาดไมนอยกวา 46 x 61 x 132 เซนติเมตร มีลิ้นชักรองรับแฟQมแบบแขวน มี มอก. รับรองมาตรฐาน
และมีกุญแจล็อคลิ้นชัก
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน งบประมาณตั้งไว
300,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 217,292 บาท ขอโอนลด 4,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปSนรายการใหม เปSนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ตอสภาเทศบาลตําบลปDาออดอนชัยตอไป
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
นางสมพินธุ กิติยศ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

-ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลปDาออดอนชัย
-สมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามผูบริหารขอเรียนเชิญ
-สอบถามคาจัดซื้อถังน้ํา แบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 10 ถัง ราคา
ถังละ 13,000 บาท สอบถามราคานาจะถูกกวานี้
-สอบถามถังน้ําที่จัดซื้อ 10 ถัง จะเก็บไวที่เทศบาลหรือแจกจายใหหมูบาน เฉพาะหมูที่ 14
ป=จจุบันไดยืมถังน้ําจากหมูบานอื่นมาใชรวมทั้งหมด 18 ถัง น้ํายังไมเพียงพอและเทศบาลฯ
ไดแจงใหทางหมูบานจัดทําฐานวางถังน้ําอีก 4 ถัง คิดวายังไมพอที่ยืมของหมูบานอื่นมาใช
นั้นมีทั้งถังชํารุด เชนถังแตก ถังรั่ว และตองคืนถังใหกับบางหมูบานที่จําเปSนตองใช จะมีแนว
ทางแกไขป=ญหานี้อยางไร
-สอบถามถังที่ชํารุดจะซอมแซมไดหรือไม
-มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ไดชี้แจง
-ราคาถังน้ํา 13,000 บาท หากจัดซื้อจริงคิดวาคงจะถูกลงกวานี้ เปSนการตั้งราคาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
-ถังน้ําที่จะจัดซื้อ จํานวน 10 ถัง มาจากการสอบถาม/ตรวจเช็ค สวนถังน้ําหมูที่ 14 ที่ยืม
หมูบานอื่นมาใชนั้นบางสวนก็จะไดสงคืนใหกับหมูบานที่จําเปSนตองใชไปสวนที่เหลือจะตอง
ไปเพิ่มเติมหมูบานที่ขาดแคลน เทศบาลตําบลปDาออดอนชัยไดขอความอนุเคราะหไปยัง
สํานักงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายอีกจํานวน 10 ถัง สืบเนื่องจากที่
หมูบานไดไปขอรับความชวยเหลือจากอําเภอฯ และอําเภอฯไดสงเรื่องไปยังจังหวัดๆ จึงได
จัดสงเจาหนาที่จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเขามาในพื้นที่ ทางฝDาย
ความมั่นคงอําเภอเมืองเชียงรายไดประสานไปยังสํานักงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
/-6-จังหวัดเชียงราย…
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ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

จังหวัดเชียงราย ขอรับการสนับสนุนถังน้ํา ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 10 ถัง
-ถังที่ชํารุดสามารถซอมแซมได แตสวนที่หมูที่ 14 ไดยืมหมูบานอื่นมาใชจะคืนใหถังใหมให
เนื่องจากสภาพที่ไปยืมหมูบานอื่นมานั้นยังอยูในสภาพที่ดี สวนถังที่ชํารุดก็จะซอมแซมและ
เก็บไวที่สํานักงานเพื่อสํารองไวใชตอไป
-สมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามเพิ่ม
-ฝากฝDายบริหารชวยเรงดําเนินการจัดซื้อถังน้ําใหเร็ววัน ใหทันแกไขป=ญหาของราษฎรดวย
-มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่ม เมื่อไมมีใครจะสอบถามเพิ่มเติมจะขอมติที่ประชุมขอ
3.1.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ สํานักปลัดเทศบาล
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 11 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ

3.1.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค2าครุภัณฑ% กองคลัง
ประธานสภาฯ
-ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
นายกเทศมนตรีฯ
- การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ กองคลัง
ดวยกองคลัง เทศบาลตําบลปDาออดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานั กงาน ซึ่งไมไดตั้ งงบประมาณไวในเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ2ายรายการใหม2)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเปSนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปGด ทรงสูง จํานวน 3 ตู ๆ ละ 5,000 บาท ราคาตามทองตลาด
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาตอบแทน ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
งบประมาณตั้งไว 60,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 54,851.75 บาท ขอโอนลด 15,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปSนรายการใหม เปSนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ตอสภาเทศบาลตําบลปDาออดอนชัยตอไป
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย เมื่อไมมีทานใดสอบถาม จะขอมติ ขอ 3.1.2 การขอ
อนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ กองคลัง
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 11 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ
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3.1.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค2าที่ดินและสิ่งก2อสราง กองช2าง
ประธานสภาฯ
-ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
นายกเทศมนตรีฯ
-การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กองชาง
ดวยกองชาง เทศบาลตําบลปDาออดอนชัย มีความประสงคขอโอนงบประมาณรายจาย
สําหรับบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ2ายรายการใหม2)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
1.โครงการปรับปรุงซอมสรางผิวถนนลาดยางเดิมแบบ แอสฟ=ลทติกคอนกรีต ตําบลปDาออดอนชัยจํานวน
190,000 บาท
เพื่อเปSนคาจางเหมาปรับปรุงซอมสรางผิวถนนลาดยางเดิม แบบ แอสฟ=ลทติกคอน กรีต ภายในเขตตําบลปDา
ออดอนชัย จํานวน 4 จุดดังนี้ พรอมปQายโครงการ
จุดที่ 1 บริเวณบานรองขุน หมูที่ 1 โดยทําการขุดรื้อผิวถนนที่ชํารุดเสียหายและทําการถมหินคลุกพรอมบดทับและคืน
ผิวจราจรเดิม พื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 8 ตารางเมตรตามแบบ ทต.ปDาออดอนชัย
จุดที่ 2 บริเวณบานสันกลาง หมูที่ 13 โดยทําการขุดรื้อผิวถนนที่ชํารุดเสียหายและทําการถมหินคลุกพรอมบดทับและ
คืนผิวจราจรเดิม พื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 12 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ปDาออดอนชัย
จุดที่ 3 บริเวณบานปDาไผ หมูที่ 4 โดยทําการขุดรื้อผิวถนนเดิมเพื่อขยายทางบริเวณโคง พรอมทําการบดทับและทําผิว
แอสฟ=ลทติกคอนกรีตพรอมตีเสนแบงชองจราจร ตามแบบ ทต.ปDาออดอนชัยขนาดกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 50 เมตร รวมไหลทาง หรือ พื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 330 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ปDาออดอนชัย
จุดที่ 4 บริเวณสันมะหลอด หมูที่ 2 โดยทําการขุดรื้อผิวถนนเดิมที่ชํารุดเสียหายพรอมลงหินคลุก พรอมทําการบดทับ
และทําผิวแอสฟ=ลทติกคอนกรีต ตามแบบ ทต.ปDาออดอนชัยขนาดกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 17 เมตร
หรือ พื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 85 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ปDาออดอนชัย รวมพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา 435 ตาราง
เมตร
โอนลด
-แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวดคาวั ส ดุ ประเภทวั ส ดุ ก อสราง
งบประมาณตั้งไว 450,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 408,186 บาท ขอโอนลด 190,000 บาท
2.โครงการปรับปรุงระบบสงน้ําประปาภายในสํานักงานเทศบาลตําบลปDาออดอนชัย จํานวน 90,000 บาท
เพื่อเปSนคาปรับปรุงระบบสงน้ําประปาภายในสํานักงานเทศบาลตําบลปDาออดอนชัย โดยทําการติดตั้ง
ระบบสูบน้ําบาดาลและเดินทอสงน้ําภายในสํานักงานเทศบาลตําบลปDาออดอนชัย ตามแบบ ทต.ปDาออดอนชัย
โอนลด
-แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย งบประมาณตั้งไว 449,860 บาท
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 319,860 บาท ขอโอนลด 90,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปSนรายการใหม เปSนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ตอสภาเทศบาลตําบลปDาออดอนชัยตอไป
ประธานสภาฯ

-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายขอเชิญ เมื่อไมมีทานใดอภิปราย จะขอมติขอ 3.1.3 การ
ขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กองชาง
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เลขานุการสภาฯ

-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 11 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ

3.1.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค2าที่ดินและสิ่งก2อสร2าง สํานักปลัดเทศบาล
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ
นายกเทศมนตรีฯ
-การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง สํานักปลัดเทศบาล
ดวยสํานักปลัด เทศบาลตําบลปDาออดอนชัย มีความประสงคขอโอนงบประมาณรายจาย
สําหรับบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ2ายรายการใหม2)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปQองกัน ภั ย ฝDา ยพลเรือนและระงั บอั คคีภั ย หมวดคาที่ ดิน และ
สิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการปรั บ ปรุ งและติ ด ตั้ งเครื่ องหมายสั ญญาณจราจรบริ เวณทางแยก (บานปD าไผ หมูที่ 4) จํ า นวน
142,000 บาท
เพื่อเปSนคาปรับปรุงและติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก(แยกรานวงคเดือนพาณิชย) โดยทํา
การติดตั้งเสาสัญญาณจราจร(ไฟกระพริบ) จํานวน 4 จุดและติดตั้งปQายเตือนบริเวณทางแยก ตามแบบ ทต.ปDาออ
ดอนชัย
โอนลด
-แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป หมวดคาวั ส ดุ ประเภทวั ส ดุ โ ฆษณาและเผยแพร
งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 45,000 บาท ขอโอนลด 22,000 บาท
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น โครงการสงเสริมการทองเที่ยว งบประมาณตั้งไว 20,000 บาท ขณะนี้
งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท
-แผนงานการรั กษาความสงบภายใน งานปQ องกั น ภั ย ฝD า ยพลเรื อ นและระงั บ อั คคี ภั ย หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น โครงการปQองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน งบประมาณตั้งไว 60,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 58,560 บาท ขอโอนลด 50,000 บาท
-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน หมวด คาใช
สอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น โครงการสงเสริมพัฒนา
สินคาชุมชนและสินคา OTOP งบประมาณตั้งไว 30,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท ขอโอน
ลด 25,000 บาท
-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน หมวด คาใช
สอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น โครงการอบรมใหความรู
การประกอบอาชีพดานการบริการ งบประมาณตั้งไว 30,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท ขอ
โอนลด 25,000 บาท
รวมโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น 142,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
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สิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปSนรายการใหม เปSนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ตอสภาเทศบาลตําบลปDาออดอนชัยตอไป
ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา
นายสมพบ มณีคํา
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ
นายจํารัส ทองคํา
ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรี
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย
-เมื่อคราวไปประชุมประชาคมหมูบาน หมูที่ 21 มีชาวบานไดแจงวาไฟกระพริบบริเวณ
ตลาดประตูลอชํารุด และอาจมีหลายจุดที่ใชการไมไดชวยดูแลดวย
-สอบถามวาหากติดตั้งไปแลว 4 จุดนี้เกิดกรณีไฟกระพริบเสียจะซอมแซมไดหรือไม หาก
ซอมไดก็จะเปSนการลดงบประมาณไปไดสวนหนึ่ง
-ในการซอมแซมเปSนอํานาจหนาที่ของเทศบาลหรือไมอยางไร
-กรณีไฟกระพริบใชการไมได จะขอตรวจสอบกอนวาเปSนของหนวยงานไหนติดตั้ง หาก
เทศบาลฯเปSนผูติดตั้งเองก็สามารถซอมไดตลอดเวลา ทั้งนี้ทั้งนั้นอุบัติเหตุเกิดจากผูขับขี่เกา
สิบเกาเปอรเซ็นต เกิดจากอุปกรณหรือถนนหนทางแคหนึ่งเปอรเซ็นต
-กรณีบานปDาไผเดิมมีอยูแลว 2 จุด จะเพิ่มเติมอีกแค 2 จุด เปSนไปไดไหมถาจะอนุมัติ 2 จุด
สวนอีก 2 จุดใหซอมแซม
-ตามความเขาใจของนายจํารัส ทองคํา สมาชิกสภาฯ วาฝ=`งชลประทานเดิมมีอยู 2 จุดแต
ชํารุด เราจะหาหนวยงานที่เปSนเจาของมาดําเนินการแกไขซอมแซมไดหรือไม และตามที่
นายจํารัสเสนอใหอนุมัติ 2 จุด บริเวณทางไปหมูที่ 13 จํานวน 1 จุดและบริเวณสี่แยกบาน
ปDาไผ 1 จุด
-ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
-ตามที่ใหกองชางตรวจสอบ ไฟกระพริบที่เสียระหวางซอมแซมกับติดตั้งใหมคาใชจาย
ใกลเคียงกันจะใชไดเฉพาะเสาไฟสวนของไฟและแบตเตอรี่เสียหายหมด
-การติดตั้งไฟกระพริบใหสัญญาณหรือวาใหเครื่องหมายตางๆทําแลวก็ยังเกิดอุบัติเหตุบอย
ขึ้น ถือวาไมลดอุบัติเหตุ เสนอวาทําถนนสีแดงเหมือนกับถนนไปเชียงใหมจะถูกตองใชได
หรือไมกับถนนบริเวณนี้หากทําไดจะลดคาใชจายในสวนนั้น สวนอีกจุดบริเวณสี่แยก
โรงเรียนบานสันกลางติดตั้งไฟกระพริบรูสึกไมคอยไดผล เนื่องจากการปลูกตนไมขางถนนไป
ปGดกั้นไวอยากฝากไปยังเทศบาลชวยไปแจงเรื่องการตัดแตงกิ่งไมใหดวย
-ไดเคยนําเสนอตอผูบริหารแลวเรื่องการทําถนนสีแดง เพื่อใหผูสัญจรไดระมัดระวังเนื่องจาก
เปSนพื้นที่อันตรายก็คงจะลดงบประมาณในการจัดซื้อไฟกระพริบไปอีก 2 จุด
-ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ไดชี้แจง
-ในสวนของการแกไขป=ญหาบริเวณนี้ ทุกทานจะสังเกตเห็นวาการโอนลดจะโอนลดจากหา
แผนงาน
เนื่องจากงบประมาณมีอยูจํากัดจึงขอทําเทานี้กอน ตรงจุดนี้ตองทําการปรับปรุงในอีก
หลายๆสวนไมวาการขยายสะพาน การทาแถบสีเพื่อเปSนจุดสังเกต เนื่องจากอุบัติเหตุสวน
ใหญเปSนคนตางถิ่น
-การตัดกิ่งไมตองพึ่งพาทางฝDายปกครอง เทาที่ผานมาทางฝDายปกครองไดนําเรื่องเขาที่
ประชุมประชาคมตําบล ไดมีมติใหตัดตนไม จํานวน 2 ตน สวนที่เหลือใหตัดแตงกิ่ง ในทาง
ปฏิบัติเทศบาลไดไปดําเนินการแตเจาของบานไดเดือดรอนวาหากกิ่งไมไปทับบานเรือน รั้ว
เขาเสียหายจะทําอยางไรใครจะรับผิดชอบจึงตองถอยออกมากอน ลําพังเพียงเทศบาลฯคง
จะดําเนินการเองไมไดตองอาศัยฝDายปกครองทองที่ในเรื่องของการประสานงานและทํา
/-10-ความเขาใจกับราษฎร…
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ผอ.กองชาง

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ความเขาใจกับราษฎรบานเรือนที่อยูใกลเคียงในสวนของการตัดนั้นไมมีป=ญหาเทศบาล
ดําเนินการได
-ขอเสริมบริเวณสี่แยกบานปDาไผ คลองชลประทานสี่แยกวงเดือน ทางกองชางไดประมาณ
การ ประกอบดวย 1.คลื่นระนาบถนน ทั้ง 4 ดานใหมาบรรจบกัน มีปQายเตือน เชน ต11
ระยะทาง 200 เมตร มีปQายเตือนทางแยกขางหนามีอุบัติเหตุบอยครั้ง ทางชลประทานจะมี
ปQายหยุดและไฟกระพริบใหถูกตองตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ในสวนของ
ชลประทานหากสภาฯอนุมัติก็จะไดขออนุญาตติดตั้ง สวนถนนสายรองขุน - สันมะนะ
เทศบาลฯเปSนผูรับผิดชอบก็สามารถติดตั้งไดเลย ไฟกระพริบเปSนขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงรายเปSนผูติดตั้งและชํารุดใชการไมได
-ในสวนของสี่แยกวงเดือน จะขอใหงานปQองกันฯ ไดบันทึกสถิติในแตละเดือนวาเกิด
อุบัติเหตุกี่ครั้ง สรุปยอดเปSนปF เพื่อสงใหสํานักงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เพื่อแกไขตอไป
-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เมื่อไมมีทานใดเพิ่มเติมจะขอมติ ระเบียบวาระที่
3.1.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง สํานักปลัดเทศบาล
โครงการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกบานปDาไผ หมูที่ 4
จํานวน 142,000 บาท
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 11 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ
3.1.5 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง หมวดค2าครุภณ
ั ฑ% กองการศึกษา
-ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
-ตามที่กองการศึกษา เทศบาลตําบลปาออดอนชัย ไดรับการอนุมัติใหโอนเพิ่มงบประมาณ
ประจําป% พ.ศ. 2558 เพื่อตั้งเป,นรายการใหม- ตั้งในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทค-าครุภัณฑ4 รายจ-ายค-าครุภัณฑ4อื่น รายการค-าจัดซื้อ
เครื่องเล-นสนาม โอนเพิ่มเป,นจํานวน 83,400 บาท ตามบัญชีการโอนงบประมาณครั้งที่
10 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 และไดรับการอนุมัติกันเงินไวเพื่อเป,นรายจ-ายรอจ-าย นั้น
ในการนี้กองการศึกษา จึงขอเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเพื่อท-านสมาชิกสภาฯได
พิจารณาดังนี้

ขอความเดิม
1. โครงการจัดซื้อเครื่องเล-นสนาม จํานวน 4 ชุด งบประมาณตั้งไว จํานวน 83,400 บาท เพื่อเป,น
เครื่องมือในการส-งเสริมพัฒนาการของเด็กในตําบลปาออดอนชัย รายละเอียด ดังนี้
- ชุดที่ 1 ประกอบดวยเครื่องเล-นแบบห-วงยืดตัว 6 ห-วง ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร
จํานวน 3 ชิ้น
- ชุดที่ 2 ประกอบดวยเครื่องเล-นแบบสะพานโคงเหล็ก 3 ทาง ขนาดยาว 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร
ระยะห-างของแต-ละขั้นบันไดไม-นอยกว-า 0.30 เมตร จํานวน 3 ชิ้น
- ชุดที่ 3 ประกอบดวยเครื่องเล-นแบบบาร4สะพานโคงเหล็ก 1 ตอน ขนาดยาว 4 เมตร สูง 1.80 เมตร
ระยะห-างระหว-างขั้นบันได 0.30 เมตร จํานวน 3 ชิ้น
/-11- ชุดที่ 4 ประกอบดวยเครื่องเล-น…
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- ชุดที่ 4 ประกอบดวยเครื่องเล-นแบบป%นปายเชือกอนุบาล ขนาดกวาง 1.70 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.80
เมตร จํานวน 3 ชิ้น
ขอความใหม
1. โครงการจางเหมาทําเครื่องเล-นสนาม จํานวน 4 ชุด งบประมาณตั้งไว จํานวน 83,400 บาท เพื่อเป,น
เครื่องมือในการส-งเสริมพัฒนาการของเด็กในตําบลปาออดอนชัย รายละเอียด ดังนี้
- ชุดที่ 1 ประกอบดวยเครื่องเล-นแบบห-วงยืดตัว 6 ห-วง ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร
จํานวน 3 ชิ้น
- ชุดที่ 2 ประกอบดวยเครื่องเล-นแบบสะพานโคงเหล็ก 3 ทาง ขนาดยาว 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร
ระยะห-างของแต-ละขั้นบันไดไม-นอยกว-า 0.30 เมตร จํานวน 3 ชิ้น
- ชุดที่ 3 ประกอบดวยเครื่องเล-นแบบบาร4สะพานโคงเหล็ก 1 ตอน ขนาดยาว 4 เมตร สูง 1.80 เมตร
ระยะห-างระหว-างขั้นบันได 0.30 เมตร จํานวน 3 ชิ้น
- ชุดที่ 4 ประกอบดวยเครื่องเล-นแบบป%นปายเชือกอนุบาล ขนาดกวาง 1.70 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.80
เมตร จํานวน 3 ชิ้น ตามแบบและคุณลักษณะที่กองช-างเทศบาลตําบลปาออดอนชัย กําหนด
ทั้งนี้เครื่องเล-นสนามทั้ง 4 ชุดไดจัดทําตามแบบและคุณลักษณะกองช-าง เทศบาลตําบลปาออดอนชัยกําหนด
ซึ่งมีระเบียบ/ขอกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ไดแก1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าดวยวิธีการงบประมาณขององค4กรปกครองส-วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
เพื่อใหการดําเนินงานดานการส-งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตําบลปาออดอนชัย ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย และถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ จึงขอเสนอเรื่องเขาพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ปาออดอนชัย ต-อไป
ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา

นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

-สมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามเพิ่มเติม
-เครื่องสนามเขาใจวาจะใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปDาไผ เครื่องเลนสนามที่มีอยูใน
สํานักงานเทศบาลไมทราบวาจะใชเหล็กเหมือนกันหรือไม เครื่องเลนสนามที่เทศบาลเหล็ก
จะออนไมคอยปลอดภัยและเกิดการชํารุดมาหลายเดือนแลวไมมีการบํารุงรักษาตอนเย็นๆ
จะมีเด็กๆมาเลนเกรงวาจะไมปลอดภัยขอใหซอมดวย ที่เปSนหวงคือความแข็งแรงของเหล็ก
ขอใหชางชวยดูแล ในสวนของเครื่องเลนปFนปDายเชือกอนุบาล หากเปSนไปไดอยากใหตั้งไว
ในที่รมเพื่อยืดอายุการใชงาน หากตั้งไวตากแดดตากฝนจะทําใหชํารุดไวขึ้น หากชํารุดขาง
ในแลวเด็กไปปFนปDายเกรงวาจะเกิดอันตรายกับเด็กได
-ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่ไดทวงติงเครื่องเลนสนามที่สํานักงานเทศบาล จะไดซอมแซม
ดูแลรักษากันตอไป
-เครื่องเลนสนามทั้ง 4 ชุดออกแบบโดยกองชาง เทศบาลตําบลปDาออดอนชัย เหล็กที่ใชทํามี
ความหนา มีการแตงตั้งคณะกรรมการ มีคุณลักษณะ มีราคา ซึ่งไดตรวจสอบแลววามีความ
ทนทาน ไดใหบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําเครื่องเลนสนามแลวก็มี
คณะกรรมการตรวจสอบชวยกันดูแลตรงนี้ ขอนําเรียนวาเปSนเครื่องเลนสนามที่คอนขางจะ
มีมาตรฐานในสวนของการดูแลรักษาคงจะใหเจาของสถานที่รวมกับเทศบาลฯชวยกันดูแล
-สมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไมมีจะขอมติ 3.1.5 การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง หมวดคาครุภัณฑ กองการศึกษา
/-12-เลขานุการสภาฯ...
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เลขานุการสภาฯ

-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 11 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ

3.1.6 การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ2าย โครงการขุดเจาะบ2อ
น้ําบาดาลบานดงเจริญ หมู2ที่ 17
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายโครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล
บานดงเจริญ หมูที่ 17
ดวยเทศบาลตําบลปDาออดอนชัยไดตั้งงบประมาณตามโครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลบานดง
เจริญ หมูที่ 17 ไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่ง
มีความจําเปSนตองเปลี่ยนแปลงสถานที่ขุดเจาะ จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลบานดงเจริญ หมูที่ 17
จํานวน 250,000 บาท
คําชี้แจงเดิม
เพื่อเปSนคาขุดเจาะบอน้ําบาดาลบานดงเจริญ หมูที่ 17 ตําบลปDาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย โดยคาความลึกประมาณ 100 เมตร ตามแบบบอบาดาล ชนิด REDOCE (บอลดขนาดของทอ) ตามแบบ
คัดลอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําการขุดเจาะบริเวณระบบประปาของหมูบาน (หนาวัดดง
เจริญ) พรอมปQายโครงการ หรือที่ พิกัด UTM 47 Q 0584559 2187136 Datum Line WGS 84
คําชี้แจงใหม2
เพื่อเปSนคาขุดเจาะบอน้ําบาดาลบานดงเจริญ หมูที่ 17 ตําบลปDาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย โดยคาความลึกประมาณ 100 เมตร ตามแบบบอบาดาล ชนิด REDOCE (บอลดขนาดของทอ) ตามแบบ
คัดลอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําการขุดเจาะบริเวณวัดดงเทพนิมิต บนโฉนดที่ดินเลขที่
125637 เลขที่ดิน 268 ตําบลปDาออดอนชัย เนื้อที่ประมาณ 4 ไร 3 งาน 62 ตารางวา หรือที่ พิกัด UTM 47
Q 0584534 2187128 Datum Line WGS 84 พรอมปQายโครงการ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 29 การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ให
เปSนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา

-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย
-ไมติดใจสงสัยเห็นดวยอยูแลว แตกังวลเกี่ยวกับกรณีเทศบาลฯ ไดเคยขุดเจาะแลวทําไมไม
ขุดเจาะอีกประเด็นนี้จะเปSนป=ญหาตอไปหรือไมอยางไร
/-13-นายกเทศมนตรีฯ…
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นายกเทศมนตรีฯ

นายจินดา สัตนาโค
นายจํารัส ทองคํา
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

-บอบาดาลที่ใชอยูป=จจุบันทําการขุดเจาะโดยสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงราย
ซึ่งเปSนพื้นที่ของเอกชนซึ่งเจาของพื้นที่มีความกังวลในเรื่องของแผนดินจะยุบ แผนดินไหว
ประมาณนี้ จึงขอใหหมูบานไปขุดเจาะบาดาลที่อื่น ครั้งแรกหมูบานไดนําเสนอบริเวณที่ตั้ง
ของประปาหมูบานแตเมื่อดูแผนที่แลวไปทับกับถนนสาธารณะรอบวัด ไดปรึกษาหารือกัน
แลวจะขออนุมัติจากที่ประชุมสภาฯยายจากบริเวณหนาวัดดงเจริญ เปSนบริเวณในวัดดง
เจริญ เปSนการขุดเจาะครั้งแรกของเทศบาล บอเดิมเปSนของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
จังหวัดเชียงราย
-ขอเพิ่มเติมการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงการเจาะบอบาดาลของหมูที่ 17 เนื่องจากสถานที่
เดิมอยูหางจากหอจาย ประมาณ 100 กวาเมตร และเปSนพื้นที่ของนายตาล ศรีจุมปา
เจาของเกรงวาดินจะทรุด จึงอยากใหหมูบานหาพื้นที่เจาะบอบาดาลแหงใหม
-สรุปแลวคือผูบริหารสามารถชี้แจงได หากมีประเด็นป=ญหาตามมา
-สมาชิกสภาฯทานใดจะเพิ่มเติม เมื่อไมมีจะขอมติ 3.1.6 การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจาย โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลบานดงเจริญ หมูที่ 17
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 11 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ
3.1.7 การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2-4 ประจําป พ.ศ.2559 และกําหนด
วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2560
-เสนอ กําหนดสมัยประชุม
-สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปF 2559 คือวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2559
-สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปF 2559 คือวันที่ 1-30 สิงหาคม 2559
-สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปF 2559 คือวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559
-สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปF 2560 คือวันที่ 1 กุมภาพันธ ถึง 2 มีนาคม 2560
-สมาชิกสภาฯทานใดมีความเห็นเปSนอยางอื่นหรือไม เมื่อไมมีจะขอมติการกําหนดสมัย
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2-4 ประจําปF พ.ศ.2559 และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปF พ.ศ.2560
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 11 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ
3.1.8 การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ2าย โครงการก2อสราง
วางท2อ คสล. บานสันทรายยาว หมู2ที่ 12
-ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
-การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย โครงการกอสรางวางทอ
คสล. บานสันทรายยาว หมูที่ 12
ดวยเทศบาลตําบลปDาออดอนชัยไดตั้งงบประมาณตามโครงการกอสรางวางทอ คสล.
/-14-บานสันทรายยาว…
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บานสันทรายยาว หมูที่ 12 ไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.
2559 ซึ่ ง มี ค วามจํ า เปS น ตองเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการ จึ ง ขออนุ มั ติ แ กไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางวางทอ คสล. บานสันทรายยาว หมูที่ 12 จํานวน 250,000 บาท
คําชี้แจงเดิม
เพื่อเปSนคากอสรางวางทอ คสล. บานสันทรายยาว หมูที่ 12 โดยทําการวางทอ คสล. มอกชั้น 3 ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร จํานวน 82 ทอน และทอ คสล. มอกชั้น 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 3
ทอน พรอมบอพักน้ํา คสล. จํานวน 8 บอ ตามแบบ ทต.ปDาออดอนชัย จุดเริ่มตนโครงการตอกับทอ คสล. เดิม (บาน
นายประสิทธิ์ สุวรรณมณี) ไปจนสิ้นสุดระยะทาง 82 เมตร หรือที่ พิกัด UTM 47 Q 0580072 2193988 Datum
Line WGS 84 ถึงที่พิกัด UTM 47 Q 0580144 2194030 Datum Line WGS 84
คําชี้แจงใหม2
เพื่อเปSนคากอสรางวางทอ คสล. บานสันทรายยาว หมูที่ 12 โดยทําการวางทอ คสล. มอกชั้น 3 ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร จํานวน 71 ทอน และทอ คสล. มอกชั้น 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 3
ทอน พรอมบอพักน้ํา คสล. จํานวน 7 บอ ตามแบบ ทต.ปDาออดอนชัย จุดเริ่มตนโครงการตอกับทอ คสล. เดิม (บาน
นายประสิทธิ์ สุวรรณมณี) ไปจนสิ้นสุดระยะทาง 71 เมตร หรือที่ พิกัด UTM 47 Q 0580072 2193988 Datum
Line WGS 84 ถึงที่พิกัด UTM 47 Q 0580133 2194024 Datum Line WGS 84
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 29 การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ให
เปSนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

-สมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามเพิ่มเติม
-อยากใหทานประธานสภาฯ และทานรองนายกเทศมนตรีฯ ซึ่งอาศัยอยูบานสันทรายยาว
ไดเขาไปพูดคุยกับประชาชนหรือแมกระทั่งทางฝDายปกครองในสวนของบานสันทรายยาววา
จะมีการพิจารณาทอ คสล.เดิม สมัยที่ยังเปSน อบต.ปรับปรุงใหสามารถใชงานได รถสามารถ
วิ่งบนทอนี้ได อยากใหคุยกันในสวนของหมูบานวาจะพัฒนากันอยางไร
-ในสวนของทอเดิมเปSนทอฝาปGดรถวิ่งผานไมได ขอบคุณนายจํารัส ทองคํา จะไดนําขอมูล
ไปประชุมประชาคมหมูบานตอไป
-ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ไดชี้แจง
-ขอขอบคุณสําหรับขอทวงติงของนายจํารัส ทองคํา ในสวนของฝDายบริหารไดหารือกันวา
ขณะนี้ยังวางทอไดไมเต็มพื้นที่จริงๆแลวอยากวางทอไปจนถึงบริเวณสี่แยกถาวางทอไป
จนถึงสี่แยกแลวในอนาคตคงจะตองมีการปรับปรุงในสวนของตัวยูมีฝาปGดคอนขางจะบาง มี
แผนงานอยู 2 แผน คือ ขยายถนนคอนกรีตใหเต็มพื้นที่ถึงขอบรองตัวยูเสริมฝาปGดใหมี
/-15-ความหนาเพื่อรองรับน้ําหนักรถได…
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ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4
นายกเทศมนตรีฯ

ความหนาเพื่อรองรับน้ําหนักรถได ป=จจุบันไดแกไขป=ญหาโดยการเสริมหินปนดินสองไหลทาง
บริเวณรองตัวยูอาจจะยุบตัวลงไปบาง คงจะมีโอกาสไดเพิ่มหินปนดินในโอกาสตอไป
-สมาชิกฯทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เมื่อไมมีทานใดเพิ่มเติม จะขอมติขอ 3.1.8 การขอ
อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย โครงการกอสรางวางทอ คสล. บาน
สันทรายยาว หมูที่ 12
เลขานุการสภาฯ -นับองคประชุมแลว มีจํานวน 11 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ
เรื่องอื่นๆ
1.กองสาธารณสุข ไดจัดทํารางขอกําหนดทองถิ่น จํานวน 3 เรื่อง เพื่อจะตราเปSนเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลปDาออดอนชัย ไดแก (1) การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร
พ.ศ.2559 (2) เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2559 (3) เรื่อง การควบคุมแหลง
เพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2559 การดําเนินการอยูในระหวางการประชาพิจารณหมูบานเพื่อ
สํารวจและรับฟ=งป=ญหา โดยเทศบาลฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจป=ญหาและยกราง
ขอกําหนดทองถิ่น จึงแจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดรับทราบ
2.เทศบาลฯมีแนวทางที่จะปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
โดยแยกออกเปSน 2 เรื่องเปSนการเฉพาะ คือ (1) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลปDาออดอนชัย
เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559 และ (2) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลปDาออดอนชัย เรื่อง
การกําจัดมูลฝอย พ.ศ.2559 นําเรียนใหสมาชิกสภาฯ ไดทราบเบื้องตน หากผานประชา
พิจารณแลวจะไดนําเขาที่ประชุมสภาฯ เพื่อใหความเห็นชอบตอไป
3.ขอเชิญสมาชิกสภาฯเขารวมการอบรมอาสาสมัครปQองกันไฟปDาตําบลปDาออดอนชัย ใน
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. เปSนตนไป
4. ประกาศเทศบาลตําบลปDาออดอนชัย เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการแกไขป=ญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ซึ่งไดประกาศฯไปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงคณะกรรมการในดานตางๆ จึงยกเลิกประกาศฯดังกลาวและใชประกาศนี้แทน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายบันทึกการประชุมฯ)
5.ทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง สงมอบบอบาดาลและอุปกรณที่เกี่ยวของ โครงการ
พัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแลง บานสันมะหลอด หมูที่ 2
สําหรับการสงมอบชุดแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร ประจําปF 2558 พัสดุครุภัณฑ
ประกอบดวย
1.บอน้ําบาดาล ขนาด 150 ม.ม. ชนิดเหล็กอาบสังกะสี จํานวน 1 บอ
2.เครื่องสูบน้ําบาดาลแบบเทอรไบน (Turbine Pumps) พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
3.ชุดอุปกรณจายน้ํา
3.1 ทอพีวีซีแข็ง ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
3.2 สายสงน้ําไนลอน ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 100 ม. จํานวน 2 มวน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายบันทึกการประชุมสภาฯ)
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นายบัญญัติ ป=นอินทร

นายจินดา สัตนาโค

1.ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุเทศบาลตําบลปDาออดอนชัย ขณะนี้
โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงรายไดเปGดศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุเทศบาลตําบลปDาออดอนชัย ซึ่งเปSนไปตาม
พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของของการดูแลผูสูงอายุ ไดแตงตั้งและรวบรวม
คณะทํางานที่จะขับเคลื่อนศูนยฯที่จะเติบโตตอไป ณ วันนี้ทางสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย ไดทําเปSนบัญญัติ 10 ประการเพื่อใหศูนยฯเขมแข็ง
ประเด็นหลักๆ คือสรางคณะทํางานขับเคลื่อนศูนยฯ ซึ่งจะมีโครงการตามมาอีก 6 โครงการ
(1)โครงการเสริมพลังภูมิป=ญญาผูสูงอายุ (2)โครงการผูสูงวัยใสใจลูกหลาน (3)โครงการวัน
สูงอายุแหงชาติ (4)โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงวัย (5)โครงการโรงเรียน
ผูสูงอายุ (6)โครงการปรับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ ณ วันนี้จะตองสงรายชื่อ
ตัวแทนสมาชิกสภาฯบางสวนเปSนคณะกรรมการรวม
2.รายงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ป=จจุบันมีสมาชิกจํานวน 283 คน มีเงินกองทุน 50,000
กวาบาท และคณะกรรมการกองทุนคณะเดิมจะไดโอนเงินมาใหในเดือนเมษายนนี้ ตาม
นโยบายของรัฐบาลกองทุนสวัสดิการชุมชนจะตองมีทุกตําบล เพราะฉะนั้นกองทุนฯจะตอง
เดินหนาตอไปและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นลําดับตอไปคือการเชิญชวนผูนําหมูบานใหเขารวมเปSน
สมาชิก เพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลฯและจากพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย ตามเงื่อนไขการเพิ่มขึ้นของสมาชิกกองทุนฯ
1. ตามที่ไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีฯ ใหดูแลสวนงานของฝDายปQองกันและ
งานของสํานักปลัดบางสวน เมื่อเดือนมกราคมที่ผานมาไดมีหนังสือรองเรียนขอความ
ชวยเหลือน้ําอุปโภคบริโภค ของพื้นที่บานปุยคํา หมูที่ 14 ไดทําหนังสือขอความชวยเหลือ
ไปยังศูนยดํารงธรรมจังหวัด ซึ่งคณะผูบริหารก็ไดประชุมปรึกษาหารือเพื่อใหความ
ชวยเหลือ และไดเขาไปสอบถามขอเท็จจริงทราบวาการจัดสงน้ําไมถูกระบบ จึงได
ดําเนินการแกไขป=ญหาโดยการจัดเวรในการสูบน้ํา และจัดทําทะเบียนฐานถังน้ํา บานปุยคํา
ที่มีอยูในป=จจุบัน 18 ถังแตละถังมีหมายเลขกํากับเพื่อใหชาวบานที่รองขอน้ําจะไดแจงให
เทศบาลทราบวาถังน้ําใบที่เทาไหรจะไดบรรทุกน้ําไปแกไขป=ญหาไดตรงจุด อีกสวนหนึ่งคือ
การกําหนดตารางสงน้ํา หมูบานที่ประสบป=ญหาภัยแลง มี 2 หมู คือ หมูที่ 14,21 เปSน
การแกไขป=ญหาในระยะสั้น สวนการแกไขป=ญหาระยะยาว เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผานมา
ผบ.ทอ.ไดเขามาเยี่ยมเยือนในพื้นที่หมูที่ 16 และ ผบ.ทอ.ไดไปปรึกษากับทานผูวาราชการ
จังหวัดๆ ไดประสานมายังอําเภอฯ ใหอําเภอฯประสานมายังเทศบาลใหสํารวจพื้นที่สําหรับ
ที่จะจัดทําอางเก็บน้ํา จึงไดเขาไปสํารวจพื้นที่ กําหนดไว 3 จุด คือ บานดงเจริญ หมูที่ 17
หวยปู และหวยเกw หมูที่ 14 ไดสงหนังสือไปยังสํานักงานชลประทาน ที่ 2 จังหวัดลําปาง
เพื่อขอความอนุเคราะหชางใหมาดําเนินการประมาณการ เพื่อแนบโครงการสงไปยังจังหวัด
ตามดําริของทานผูวาราชการจังหวัดเชียงรายที่จะใหงบประมาณในการสรางอางเก็บน้ํา แต
ไมทราบวาสํานักงานชลประทาน ที่ 2 จังหวัดลําปางจะจัดสงชางมาประมาณการไดเมื่อไหร
2. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร ขณะนี้ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยอนุรักษวิถีชาวนา
ไทย พื้นที่ดําเนินการอยูที่บานสันกลาง หมูที่ 13 เปSนพื้นที่ของคณะกรรมการศูนยฯ มีพื้นที่
จํานวน 4 ไร อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ คาดวาประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 จะได
เปGดศูนยอยางเปSนทางการ สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนมกราคมที่ผานมา นางวาสนา บําเพ็ญ
อยู ตําแหนง นักวิชาการเกษตร ไดพาสมาชิกศูนยไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม
/-17-ไปดูชาวไทยใหญทํานาใหดู…
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ไปดูชาวไทยใหญทํานาใหดู ซึ่งขนาดของพื้นที่นาประมาณขนาดเทาหองประชุมนี้เสียคาเขา
ชม 1,000 บาท ซึ่งหากขายขาวคงจะไมไดในราคา 1,000 บาทเปSนรายไดที่ดีใหกับกลุม จึง
เปSนตนแบบเมื่อคิดถึงนักทองเที่ยวมาเที่ยววัดรองขุน โยงสายปDายแวะมาที่โรงเรียนชาวนา
ของเรา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ ที่ผานมาก็ไดรับขอแนะนําจากหลายๆ หนวยงานไมวาจะ
เปSนทานผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวน นักวิชาการศูนยสงเสริมฯ ธนาคารเพื่อการเกษตร
สวนของวัดรองขุนไดใหคําแนะนําหลายอยางเปSนแนวทางที่ดีที่จะไดริเริ่มสวนของศูนย
อนุรักษวิถีชาวนาไทย อีกสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับศูนยเทคโนโลยีการเกษตรการใชพลังงาน
แสงอาทิตยในการสูบน้ํา ไดประสานไปยังกองชางใหเจาหนาที่ออกไปสํารวจแผงโซลาเซลที่
เคยมอบใหกับชาวบานเมื่อหลายปFที่ผานมาไมทราบวายังคงมีอยูหรือเปลา เพื่อเปSนการลด
ตนทุนและเปSนตนแบบในการใชพลังงานแสงอาทิตยในการสูบน้ํา
ประธานสภาฯ
-วันนี้ไดเขารวมประชุมประชาคม หมูที่ 10 ไดรับการรองเรียน น้ําเสียจากตําบลแมกรณ
หมูที่ 10,11 ไดรับผลกระทบน้ําเสียจากบริษัท เชียงรายโฟรเซนฟูxด ตําบลแมกรณ แอบ
ปลอยน้ําเสียตอนกลางคืน ฝากทานนายกเทศมนตรีฯ ไดประสานไปยังคณะผูบริหาร อบต.
แมกรณดวย
นางอรุณรัศมี คําภูแกว -สืบเนื่องจากวันที่ 6 กุมภาพันธ 2559 ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได
ขอใชสนามกีฬากลางในการจัดการแขงขันกีฬา ในฐานะลูกศิษยของมหาวิทยาลัยฯ
ขอขอบพระคุณเปSนอยางสูงที่ใหการอนุเคราะหใชสถานที่
-เสนอการจัดระเบียบในการขอใชสนามกีฬากลาง เพื่อความเปSนระเบียบเรียบรอยไมใหเกิด
ป=ญหาตามมา
-ตามที่ไดออกประชุมประชามคม มีชาวบานสอบถามเรื่องไฟสองสวาง จุดเดิมๆ ไดแก หมูที่
8 ทางโคงหนาหอพักบานชมภู ,หมูที่ 10 ซอย 8 หนา อบต.เดิม นาจะชี้แจงใหผูนําหมูบาน
เพื่อที่จะไดแจงใหชาวบานทราบดวยวาการติดไฟสองสวางจะติดเสาเวนเสา เนื่องจากถูก
ชาวบานถามเปSนประจําเมื่อเจอหนากันวาขอแลวทุกปFๆทําไมไมได
นายยุทธพงศ ไวยะกา -ตามที่ฝDายบริหารไดใหสมาชิกสภาฯไปประสานงานกับผูใหญบาน หมูที่ 13 และหมูที่ 4
เรื่องการขยายสะพานขามคลองชลประทาน วาดําเนินการไปถึงไหนแลวขอใหเรงดําเนินการ
ดวยเนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบอย
นายกเทศมนตรีฯ
-สําหรับสะพานบริเวณโรงเรียน ทางเทศบาลฯมีแผนการ คือ เทศบาลฯ ไดรับหนังสือจาก
ผูใหญบานเรียบรอยแลว อยูในระหวางการออกแบบประมาณการ ลําดับตอไปคือการขอ
อนุญาตตามขั้นตอนของกรมชลประทาน สะพานนี้อยูในความรับผิดชอบของโครงการ
ชลประทานแมลาว
นาจะใชงบประมาณเหลือจายของปFงบประมาณ พ.ศ.2559 ขอความรวมมือทานสมาชิก
สภาฯ ไดประชาสัมพันธใหชาวบานไดทราบดวย
นางสมพินธุ กิติยศ
1.ขอสอบถามการสรางไหลทาง คสล.ของหมูที่ 14 ทางผูใหญบานหมูที่ 14 ไดสอบถามมา
วา ตามที่ไดประมาณการสรางไหลทาง คสล. ครั้งแรกไดประมาณการวาจะเลยโรงเรียน
งบประมาณ 450,000 บาท แตเมื่อกอสรางจริงๆ กลับไมถึงโรงเรียน ไมทราบวาเพราะเหตุ
ใด
2.ถนนของหมูที่ 3 ซอย 8 จะมีน้ําขังทุปF แกป=ญหาทุกปFโดยการเสริมถนนทุกปF ขนาดถนน
2 เมตร ยาว 30 เมตร
/-18-3.การติดกระจกโคงตามทางแยกตางๆ…
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ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา

นายสมพบ มณีคํา

3.การติดกระจกโคงตามทางแยกตางๆ ไดขอไปหลายครั้งแลว หลายหมูบานก็ทวงถามมา
เหมือนกัน ชวยดูแลดวย
1.การขยายถนน หมูที่ 14 บานปุยคํา ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลปDาออดอนชัยมี
รายละเอียดวาเปSนการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปุยคํา หมูที่ 14 โดยทําการ
กอสรางเสริมไหลทาง กวาง 0.50 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 ขางทาง
พรอมทางเชื่อมขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 13 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 665 ตาราง
เมตรและทําการติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณทอลอดเหลี่ยมความยาว 6 เมตร จํานวน 2
ขางทาง จุดเริ่มตนจากปากทางเขาหมูบานปุยคําไปจนสิ้นสุดระยะทาง 595 เมตร การสง
มอบงานกองชางตองไปตรวจสอบวาครบ 595 เมตรหรือเปลา
2.ถนนของหมูที่ 3 ซอย 8 ตามที่ไดวางแผนกันไวทั้งฝDายบริหารและสมาชิกสภาฯวา ใน
ระหวาง 4 ปFที่ดํารงตําแหนงการจัดสรรงบประมาณมีแนวทางวาจะเฉลี่ยใหใกลเคียงกันทุก
หมูบาน หากมีโอกาสไดทํางบประมาณอีกปF ก็คงจะไดเกลี่ยในสวนของแตละหมูบานวาตอง
ไดเทาๆกัน
3.กระจกโคง เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด กระจกโคงที่ติดตั้งไปแลวนั้นทําดวยพลาสติก
เคลือบโลหะ จะมีราคาถูกกวากระจกจริงมาก ขอรับไวพิจารณาในโอกาสตอไป
-อายุงานของกระจกโคงพลาสติกเคลือบโลหะ อายุการใชงาน 2 ปF ทุกจุดที่ติดตั้งไปมีป=ญหา
เหมือนกันหมด
1.สะพานคลองชลประทานระหวางหมูที่ 13 กับหมูที่ 4 เขาใจวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในชวงที่อยูในวาระ และอีกแหงคือบานปDาออ ในการขยายสะพาน
2.การขยายเสนทางชวงตั้งแตตลาดสันมะนะไปสิ้นสุดระยะทางประมาณ 100 กวาเมตร ได
ชี้แจงกับประชาชนและผูใหญบานในวันประชุมประชาคมวาใหผูใหญบานทําความเขาใจ
บริเวณหนาบานอาจมีสิ่งกีดขวาง เชน ตนไม กระถางดอกไม ใหรีบดําเนินการปรับบริเวณ
หนาบานเตรียมไวในสวนรายละเอียดก็คงจะเขียนโครงการมาเสนออีกครั้ง การขยายไหล
ทางตลอดเสนทางระหวางเสนทางวัดรองขุนถึงปากทางหนองแสลบถึงแมไมมีงบประมาณ
นาจะเปSนอีกเสนทางหนึ่งที่จะตองดําเนินการโดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานอื่นที่มีงบประมาณที่จะสนับสนุนงบประมาณสวนนี้ไดเราตองรีบดําเนินการ อีก
สวนหนึ่งไดมีผูใหญบานฝากเรื่องตางๆผานสมาชิกสภาฯ มายังเทศบาล จริงๆแลว
ผูใหญบานนาจะแจงตรงมายังเทศบาลฯไมตองผานสมาชิกสภาฯ จึงขอฝากพี่นองสมาชิก
สภาฯทุกทานดวยวาหากผูใหญบานฝากเรื่องตางๆผานสมาชิกสภาฯอยากใหสมาชิกสภาฯ
ไดใหเบอรโทรศัพทผูบริหารไปเลย หากฝากไปฝากมาเกรงวาอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได
3. เสนอใหผูที่เกี่ยวของกับกฎหมายของเทศบาล ไดรวบรวมขอบังคับตําบล ขอบัญญัติ
ตําบล หรือแมกระทั่งเทศบัญญัติที่ไมเกี่ยวกับงบประมาณที่เกี่ยวของกับประชาชนในดาน
ตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบวามีกฎหมายในทองถิ่นอะไรบาง
1.เรื่องไฟฟQาไมเพียงพอ ที่รับทราบมามีไฟฟQาไมเพียงพอไฟตก มีหมูที่ 14 และหมูที่ 21
ผูใหญบานไดมีหนังสือแจงมายังเทศบาลฯแลว นาจะเปSนการเพิ่มหมอแปลงทั้ง 2 หมูบาน
หากกระแสไฟฟQาเพียงพอการดึงน้ําบอน้ําบาดาลที่ขุดเจาะไวแลวก็จะเปSนการแบงเบาภาระ
ของเทศบาลฯไดอีกทางหนึ่ง ไดไปสํารวจพรอมกับหัวหนาไฟฟQาและฝDายบริหาร ของหมูที่
14 ไมทราบวาไดดําเนินการไปถึงไหนแลว
/-19-2.สอบถามเรื่องการสํารวจหินคลุก...
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2.สอบถามเรื่องการสํารวจหินคลุกจะสํารวจเมื่อไหร
3.การตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูที่ 10 และหมูที่ 17 งบประมาณไมเพียงพอเกี่ยวกับ
การ เทคอนกรีต จึงอยากไดหินคลุกไปเสริมกับที่ตอเติมอาคาร
4.ผูใหญบานหมูที่ 5 ฝากถามเกี่ยวกับการถมดินในฌาปนสถานหมูที่ 5
1.ไฟกิ่งบานริมลาวฝากทวงถามมา
2.การลงหินคลุก หมูที่ 1 บริเวณหนาศาลาที่มีหลุมซึ่งไดรับปากวาจะดําเนินการใหผาน
มาแลว 1 ปF
1.ไฟฟQาหมูที่ 14,21 ไดประสานไปยังไฟฟQาแมลาว ไดแนะนําไว 2 แนวทาง คือ หมูบานทํา
หนังสือมายังเทศบาลผานไปยังการไฟฟQา จะใชงบประมาณของเทศบาล หรือหมูบานทํา
หนังสือตรงไปยังการไฟฟQา จะใชงบประมาณของการไฟฟQา ในสวนของหมูที่ 14 ไดแจงให
ผูใหญบานทําหนังสือไปยังการไฟฟQาแลว
2.หินปนดิน ไดใหนโยบายกับนายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีฯ วาใหวางแผนกับ
กองชางในการสํารวจและประมาณการ
3.การถมดิน ของฌาปนสถานหมูที่ 5 อยูระหวางปรึกษาหารือกับกองชางวาจะทําอยางไร
4.ไฟกิ่งหมูที่ 3 อยูในแผนแลวจะดําเนินการให
-พอสมควรแกเวลา ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุม

เลิกประชุมเวลา 18.10 น.
คนึงนิตย พรมมินทร
(นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปDาออดอนชัย
ผูบันทึกประชุม
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