รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2559
วัน อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 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

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

ผูไม3เขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายไพฑูรย สุวรรณทา

ตําแหน3ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 -

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

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
ลาป<วย
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ผูเขาร3วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายบัญญัติ ป>นอินทร
2
นายจินดา สัตนาโค
3
นายสมเกียรติ คําใจวัง
4
นายบรรจง สมศรี
5
นางศรีมอย ชะเอมทอง
6
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
7
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
8
นายสมพล บั้งเงิน
9
นายเสรี วังแง
10 น.ส.ปEยะวรรณ วรรณไกรโรจน
11 ส.อ.เสกสรร ป>ญญานุวัฒน
12 นายประเสริฐ กันทะลา
เริ่มประชุมเวลา
เลขานุการสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภาฯ
ผูอํานวยการกองคลัง

ตําแหน3ง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัด
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองการศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นิติกร
วิศวกรโยธา

ลายมือชื่อ
นายบัญญัติ ป>นอินทร
นายจินดา สัตนาโค
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายบรรจง สมศรี
นางศรีมอย ชะเอมทอง
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
นายสมพล บั้งเงิน
นายเสรี วังแง

หมายเหตุ

น.ส.ปEยะวรรณ วรรณไกรโรจน

ส.อ.เสกสรร ป>ญญานุวัฒน
นายประเสริฐ กันทะลา

09.30 น.
-อานประกาศสภาเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตําบลป<าออ
ดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปH พ.ศ. 2559
-ขอเชิญประธานสภาฯ เปEดประชุมสภาฯ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1)นายกเทศมนตรีตําบลป<าออดอนชัย เขารับการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการบริหารการเงิน
การคลัง เพื่อการพัฒนาทองถิ่นยั่งยืน รุนที่ 5 ระหวางวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2559 ณ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ
2)นายไพฑูรย สุวรรณทา สมาชิกสภาฯ เขต 2 ลาป<วย
3)นายชิราวุฒิ นันตะรัตน ประธานสภาเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย ไดรับการคัดเลือกเปMน
คณะกรรมาธิการบริหารสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ปHบริหาร 2559-2561 เมื่อคราว
ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2559
ระหวางวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม
4)ขอเชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ รวมแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในวันที่ 1 มิถุนายน 2559
เวลา 14.30 น.
5) รายงานฐานะการเงินการคลังเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย ณ วันที่ 30 เมษายน 2559
-ขอเรียนเชิญ ผูอํานวยการกองคลังไดชี้แจงรายละเอียด
-ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
(โปรดพลิก)
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ประธานสภาฯ

-ขอบคุณผูอํานวยการกองคลัง

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจําป 2559 เมื่อวัน ศุกร9 ที่ 26 กุมภาพันธ9 2559 ณ หองประชุมตนออ 2
เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
-ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุม
-เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย กระผมนายยุทธพงศ ไวยะกา สมาชิกสภาฯ
เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลป<าออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปH 2559 เมื่อวัน ศุกร ที่ 26
กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมตนออ 2 เทศบาลตําบลป<าออดอนชัย ไดตรวจรายงาน
การประชุมสภาฯ แลวเห็นวารายงานการประชุมบันทึกไดถูกตองครบถวน พรอมทั้งไดบันทึก
ความเห็นเสนอประธานสภาฯ
-ขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใดจะแกไขใน
รายงานการประชุมครั้งที่ผานมาหรือไม หากไมมีทานใดจะแกไขเพิ่มเติม จะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปH 2559
เมื่อวัน ศุกร ที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมตนออ 2 เทศบาลตําบลป<าออดอนชัย
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมและมติที่ประชุม
-นับองคประชุม มีผูเขารวมประชุม มีจํานวน 10 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมเห็นชอบ ไมมี
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายยุทธพงศ ไวยะกา

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค3าครุภัณฑ9 สํานักปลัดเทศบาล
3.1.1 ขอ 1 การจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเป@ดทรงสูง จํานวน 2 ตู
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลป<าออดอนชัย ไดชี้แจงรายละเอียด
นายบัญญัติ ป>นอินทร -ดวยสํานักปลัด เทศบาลตําบลป<าออดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจาย
ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ซึ่งไมไดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.โอนเพิ่ม (ตั้งจายรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเปMนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปEด ทรงสูง จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,000 บาท ราคาตามทองตลาด
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน งบประมาณตั้งไว
300,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 178,766 บาท ขอโอนลด 10,000 บาท
-ขอเชิญเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัด ไดชี้แจงรายละเอียด
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
-เนื่องจากงานบริหารงานบุคคล ไดมีเอกสารเกี่ยวกับประวัติพนักงานเพิ่มมากขึ้น
และเปMนเอกสารสําคัญไมมีที่จัดเก็บจึงขอจัดซื้อตูเก็บ จํานวน 2 ตู
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ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายบัญญัติ ป>นอินทร

- สมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร สํานักปลัดเทศบาล
ขอเรียนเชิญ
-เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯทานใดสอบถามเพิ่มเติม จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติโอน
งบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ สํานักปลัดเทศบาล
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมและมติที่ประชุม
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 10 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ
3.1.1 ขอ 2 โครงการจางเหมาทําฐานเหล็กรองรับถังบรรจุน้ํา
-ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีฯ ไดชี้แจงรายละเอียด
-ดวยสํานักปลัด เทศบาลตําบลป<าออดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจาย
ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ซึ่งไมไดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายรายการใหม)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปTองกันภัยฝ<ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวด
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
โครงการจางเหมาทําฐานเหล็กรองรับถังบรรจุน้ํา จํานวน 38,400 บาท
เพื่อเปMนคาจางเหมาทําฐานเหล็กรองรับถังบรรจุน้ํา จํานวน 12 ชุด ๆ ละ 3,200 บาท
ตามแบบและคุณลักษณะที่กองชางเทศบาลตําบลป<าออดอนชัยกําหนด

โอนลด
-แผนงานการรั กษาความสงบภายใน งานปT องกั น ภัย ฝ< ายพลเรื อนและระงั บอั คคี ภัย หมวดคาครุ ภั ณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อถังน้ํา งบประมาณตั้งไว 130,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 46,000
บาท ขอโอนลด 38,400 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปMนรายการใหม เปMนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ตอสภาเทศบาลตําบลป<าออดอนชัยตอไป
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญผูอํานวยการกองชางชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
นายสมพล บั้งเงิน
-โครงการจางเหมาทําฐานเหล็กรองรับถังบรรจุน้ํา จํานวน 12 ชุด ใชสําหรับรองรับถังบรรจุ
น้ําที่สภาเทศบาลฯ ไดอนุมัติโอนงบประมาณคาจัดซื้อถังน้ํา จํานวน 10 ถัง เมื่อคราวการ
ประชุมครั้งที่ผานมา เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการมาเปEดน้ําใช จํานวน
12 ชุดๆละ 3,200 บาท รวมเปMนเงิน 38,400 บาท
ประธานสภาฯ
-สอบถามฐานเหล็กรองรับถังบรรจุน้ํา จํานวน 12 ชุดใชสําหรับบานปุยคํา หมูที่ 14 แหง
เดียวหรืออยางไร
-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย/สอบถามเพิ่มเติม
-เมื่อไมมีทานใดสอบถาม และขอมติที่ประชุมขอ 3.1.1 ขอ 2 โครงการจางเหมาทําฐาน
เหล็กรองรับถังบรรจุน้ํา
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมและมติที่ประชุม
/-6-เลขานุการสภาฯ…
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เลขานุการสภาฯ

-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 10 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ

3.1.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค3าครุภัณฑ9 กองคลัง
ประธานสภาฯ
-ขอเรียนเชิญรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย ไดชี้แจงรายละเอียด
นายบัญญัติ ป>นอินทร -การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ กองคลัง
ดวยกองคลัง เทศบาลตําบลป<าออดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ซึ่งไมไดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายรายการใหม)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 16,000 บาท
เพื่อเปMนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่อง ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปTนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา
18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
2.คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จํานวน 4,300 บาท
เพื่อเปMนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคาตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
งบประมาณตั้งไว 270,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 138,958 บาท ขอโอนลด 20,300 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
/-7-และสิ่งกอสราง...
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และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปMนรายการใหม เปMนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ตอสภาเทศบาลตําบลป<าออดอนชัยตอไป
ประธานสภาฯ
ผูอํานวยการกองคลัง

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

-ขอเรียนเชิญผูอํานวยการกองคลัง ชี้แจงเพิ่มเติม
-สํ า หรั บ กองคลั ง เทศบาลตํ า บลป< า ออดอนชั ย ขออนุ มั ติโ อนเงิ น งบประมาณเพื่ อจั ด ซื้ อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงานจํานวน 1 เครื่อง จํานวน 16,000 บาท ราคาตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร และจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
จํ า นวน 4,300 บาท ราคาตามเกณฑราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชป>จจุบันของนางศิริพร มโนจิตต ตําแหนง
หัวหนาฝ<ายบริหารงานคลัง ไดชํารุด และไดแจงใหชางมาประมาณราคา ซึ่งไดประมาณ
ราคาซอมไวจํ า นวน 7,900 บาท ใชการไดไมถึ ง ปH ก็ จ ะตองซอมอี ก ครุ ภั ณ ฑดั ง กลาว
หมายเลข 416-46-0023 ไดจัดซื้อเมื่อปH พ.ศ.2546 รวมระยะเวลา 13 ปH จึงมีความจําเปMน
ที่จะขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
-ขอบคุณผูอํานวยการกองคลัง
-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย/สอบถามขอเชิญ เมื่อไมมีทานใดอภิปราย จะขอมติขอ
3.1.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ กองคลัง
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม และมติที่ประชุม
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 10 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ

3.1.3 การขอความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ9ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตําบลป<าออดอนชัย ชี้แจงรายละเอียด
นายบัญญัติ ป>นอินทร -การขอความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
ป<าออดอนชัย
ดวยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย ไดจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โดยใชจายจากงบประมาณของกองทุ น ซึ่ ง คณะกรรมการกองทุ น อนุ มั ติ จํ า นวน 1
รายการ ไดแก
- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก Epson รุน L210 จํานวน 1 เครื่อง
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
2557 ขอ 7 (4) ไดกําหนดใหในกรณีที่มีความจําเปMนตองใชจายเพื่อซื้อครุภัณฑ การจัดซื้อจัดจางใหใชระเบียบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่ น โดยอนุ โลม และครุภั ณฑที่ จัด หาได ใหอยู ในความดู แลและบํา รุ งรั กษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงขอรับความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย ใน
การรับมอบเครื่องพิมพดังกลาวเพื่อใชในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย โดยให
อยูในความดูแลและบํารุงรักษาของเทศบาลตอไป
/-8-ประธานสภาฯ..
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ประธานสภาฯ
-ขอเชิญ น.ส.ปEยวรรณ วรรณไกรโรจน ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ชี้แจงเพิ่มเติม
น.ส.ปEยวรรณ วรรณไกรโรจน
-ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย ไดจัดซื้อครุภัณฑ
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก Epson รุน L210 จํานวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด
เนื่องจากเหตุแผนดินไหว แตดวยตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ขอ 7(4) ได
กําหนดใหในกรณีที่มีความจําเปMนตองใชจายเพื่อซื้อครุภัณฑ การจัดซื้อจัดจางใหใชระเบียบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑที่จัดหาไดใหอยูในความดูแลและ
บํารุงรักษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
ประธานสภาฯ
-ขอบคุณ น.ส.ปEยวรรณ วรรณไกรโรจน
-มีสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามเพิ่มเติม
เลขานุการสภาฯ
-สอบถามวากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย ไดเคยสงมอบครุภัณฑ
คอมพิวเตอรใหกับเทศบาลตําบลป<าออดอนชัยมาแลวครั้งหนึ่งไมทราบวาเครื่องพิมพนี้ไดสง
มอบมาแลวหรือยัง
น.ส.ปEยวรรณ วรรณไกรโรจน
-การสงมอบในครั้งกอนเปMนครุภัณฑโนตบุคส แตเครื่องพิมพนี้เพิ่งจัดซื้อไปเมื่อ
ปลายปHที่ผานมา งบประมาณในการจัดซื้อ จํานวน 4,300 บาท เปMนงบประมาณของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย
ประธานสภาฯ
-ป>จจุบันกองสาธารณสุขมีครุภัณฑโนตบุคส ใชกี่เครื่อง
น.ส.ปEยวรรณ วรรณไกรโรจน
-เครื่องเดียว ที่สงมอบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเพิ่มเติม หากไมมีจะขอมติในที่ประชุม ระเบียบวาระที่
3.1.3 การขอความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลป<าออดอนชัย
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมและมติในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 10 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ
3.1.4 การขออนุมัติใชจ3ายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการขุดลอก
อ3างพรอมทําคันดิน
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย ชี้แจงรายละเอียด
นายจินดา สัตนาโค
-การขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2559
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 2086 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง การเรงรัดติดตามการใชจายเงินสะสมเพื่อแกไข
ป>ญหาความเดือดรอนของประชาชนและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ไดกําหนดหลักเกณฑการใช
จายเงินสะสมเพื่อแกไขป>ญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาที่ และสนับสนุนการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปMนแนวทางปฏิบัติในปHงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้งใหเรง
พิจารณาจัดทําโครงการเพื่อใหสภาทองถิ่นอนุมัติแลวดําเนินการตามโครงการที่นําเงินสะสมไปใชจาย เพื่อแกไขป>ญหา
/-9-ความเดือดรอนของประชาชน…
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ความเดือดรอนของประชาชนใหบังเกิดผลเปMนรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อกระจายเม็ดเงินไปสูทองถิ่น ตามนโยบายกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ดั ง นั้ น เทศบาลตํ า บลป< า ออดอนชั ย จึ ง เห็ น สมควรจั ด ทํ า โครงการขออนุ มั ติ ใชจายเงิ น สะสม ประจํ า ปH
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเสนอสภาเทศบาลตําบลป<าออดอนชัยพิจารณาอนุมัติจํานวน 1 โครงการ
1.โครงการขุดลอกและก3อสรางคันดินกักเก็บน้ําภายในตําบลปาออดอนชัย งบประมาณ
343,000 บาท จํานวน 4 จุด
(1) เพื่อเปMนคาขุดลอกลําเหมืองสาธารณประโยชน บานหนองหมอ หมูที่ 9 (หลังสนามกีฬา
ตําบล) ตําบลป<าออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยทําการขุดลอก
ตะกอนลํ า เหมื อ งความยาวไมนอยกวา 600 เมตรปริ ม าณดิ น ขุ ด ไมนอยกวา 420
ลูกบาศกเมตร พรอมเทคอนกรีตหยาบรองพื้นเตรียมไวสําหรับวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
สถานที่ ดํ าเนิ น การลํา เหมื องบานหนองหมอ ตามแบบเทศบาลตํ า บลป< าออดอนชั ย
งบประมาณ 70,000 บาท
(2) เพื่อเปMนคาขุดลอกลําหวยมะหินฝน บานดงเจริญ หมูที่ 17 ตําบลป<าออดอนชัย อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชี ยงราย โดยทํ าการขุ ดลอกตะกอนลํ าเหมืองหวยมะหินฝน
สภาพเดิมปากกวาง 5.70 เมตร ทองลําเหมืองกวาง 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ทําการขุดใหม ใหไดขนาดปากกวาง 7.50 เมตร ทองลําเหมืองกวาง 3.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา 1,500
ลูกบาศกเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย งบประมาณ 46,000 บาท
(3) เพื่อเปMนคาขุดลอกลําหวยโป<งแดงพรอมทําคันดิน จํานวน 2 จุดบานปุยคํา หมูที่ 14
ตําบลป<าออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยทําการขุดลอกตะกอน
ลําเหมืองหวยโป<งแดง ความยาวรอบอางไมนอยกวา 600 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม
นอยกวา 600 ลูกบาศกเมตร และทําคันดิน จุดที่1 ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว
60.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พรอมวางทอ คสล.ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
จํานวน 10.00 ทอน จุดที่2 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร สูง 2.50 เมตร
พรอมวางทอ คสล.ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 8.00 ทอน ตามแบบ
เทศบาลตําบลป<าออดอนชัย งบประมาณ 117,000 บาท
(4) เพื่อเปMนคาขุดลอกลําหวยเต‚ยพรอมทําคันดิน จํานวน 2 จุดบานปุยคํา หมูที่ 14 ตําบล
ป<าออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยทําการขุดลอกตะกอนลํา
เหมืองหวยเต‚ย ความยาวรอบอางไมนอยกวา 800 เมตร หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา
1,500 ลูกบาศกเมตร และทําคันดิน จุดที่1 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร
สูง 2.50 เมตร พรอมวางทอ คสล.ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 8.00
ทอน จุดที่2 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พรอมวางทอ
คสล.ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 8.00 ทอน ตามแบบเทศบาลตําบล
ป<าออดอนชัย งบประมาณ 110,000 บาท พรอมปTายโครงการ
ประธานสภาฯ
ผูอํานวยการกองคลัง

-ขอบคุณนายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย
-สมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามเพิ่มเติม
-ขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ขอ 2 ไดกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขป>ญหาความเดือดรอน
/-10-ของประชาชนตามอํานาจหนาที่…
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ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ของประชาชนตามอํานาจหนาที่ และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปMนแนวทางปฏิบัติในปHงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้
ขอ 2.1 ในการขออนุมัติใชจายเงินสะสมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ ป>จจุบันโดยหักเงินสะสมที่ฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
หรือเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัดแลวนําไปหักรายการเงินสะสมที่มี
ภาระผูกพันแลวแตยังไมไดดําเนินการหรืออยูระหวางดําเนินการและยังไมไดเบิกจายเพื่อ
พิสูจนยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ป>จจุบันที่สามารถนําไปใชจายได
ขอ 2.2 เพื่อปฏิบัติใหเปMนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 89 วรรคทายที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีเงิน
สะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจายเปMนคาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพระยะยาว ดังนั้นกอนจะ
นําเงินสะสมในขอ 2.1 ไปใชใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารองเงินสะสมไวใช เพื่อใชจาย
ในกรณีตอไปนี้
2.2.1 สํารองเปMนคาใชจายดานบุคลากร โดยคํานวนจากฐานเงินเดือน
คาจางบุคลากรทองถิ่นที่จะปรับขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559 ประมาณ 3 เดือน
2.2.2 สํารองจายกรณีที่ยังไมไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนด
วัตถุประสงคโดยคํานวนจากยอดวงเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงคที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับแตละเดือน ไดแก (1) คาใชจายดานบุคลากร เชน เงินเดือน คาตอบแทนครู
ผูดูแลเด็ก ประมาณ 3 เดือน (2) คาใชจายอื่นที่จําเปMน เชน เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผู
พิการ เปMนตน ประมาณ 2 เดือน
2.2.3 สํารองจายกรณีสาธารณภัย โดยสํารองไวรอยละสิบของยอดวงเงิน
สะสมคงเหลือ หลังจากหักรายการขอ 2.2.1 ถึง 2.2.2 ดังนั้นกองคลังจึงขอแจงจํานวนเงิน
สะสมที่สามารถนําไปใชจายได เงินสะสมที่นําไปใชได ณ ป>จจุบันหลังจากตรวจสอบ
ยอดเงินและหักเงินสะสมที่ตองฝาก กสท.หรือ กสอ.แลว จํานวน 10,939,895.43 บาท เงิน
สํารองงบบุคลากรสามเดือนเปMนเงินจํานวน 3,468,570 บาท สํารองรายจายกรณีที่ยังไมได
รับเงินอุดหนุน เปMนเงินเดือน คาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก 3 เดือน และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ย
ยังชีพผูพิการ ประมาณ 2 เดือน เปMนเงิน 2,940,000 บาท และเงินสํารองกรณีเกิดสาธารณ
ภัยรอยละสิบ เปMนเงิน 453,132.54 บาท เพราะฉะนั้นยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช ณ
ป>จจุบัน คือ 4,078,192.89 บาท
-ขอบคุณผูอํานวยการกองคลัง
-สมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถาม/อภิปรายเพิ่มเติม เมื่อไมมีทานใดสอบถามจะขอมติ ใน
ระเบียบวาระที่ 3.1.4 โครงการขุดลอกและกอสรางคันดินกักเก็บน้ําภายในตําบลปาออดอน
ชัย งบประมาณ 343,000 บาท
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมและมติที่ประชุม
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 10 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ
/-11-3.1.5 ขอความเห็นชอบในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ…
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ประธานสภาฯ
นายสมเกียรติ คําใจวัง

ประธานสภาฯ

นายสมพบ มณีคํา

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

3.1.5 ขอความเห็นชอบในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค9การบริหารส3วน
จังหวัดเชียงราย โครงการขุดลอกลําน้ํากรณ9เชื่อมระหว3างตําบลปาออดอนชัยกับตําบล
แม3กรณ9
-ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย ชี้แจงรายละเอียด
-เนื่องจากไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีตําบลป<าออดอนชัย จํานวน 2 เรื่อง
เรื่องแรก สืบเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแมกรณไดนําเรื่องการขุดลอกลําน้ํากรณ
เขาที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เปMน
ป>ญหาเรงดวนเหมือนกันเพราะวาลําน้ํากรณสังเกตดูป>จจุบันน้ําไมคอยมี เนื่องจากตื้นเขิน
และอีกหลายอยาง ความจําเปMนของเราตองมีเพราะวาทางตําบลแมกรณไดดําเนินการไป
แลว ไดติดตอ สท.สิทธิการ ในเรื่องของการขุดลอกลําน้ํากรณ ซึ่งไดแนะนําวาใหนําเรื่อง
เขาที่ประชุมสภาฯ เพื่อแสดงความจําเปMนเหตุผลในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดังนั้นจึงขอใหสมาชิกสภาฯผูรับผิดชอบ/ผูมีสวนเกี่ยวของหรือรับรูรับทราบในเรื่องของลํา
น้ํากรณตื้นเขิน ไดเสนอความคิดเห็นและความจําเปMน
-ในสวนเขตรับผิดชอบของตําบลแมกรณจะอยูบริเวณตนลํานําแมกรณขุดลอกมาเชื่อมกับ
เขตบานป<าตึง หมูที่ 10 เทศบาลตําบลป<าออดอนชัย
-ขอเชิญนายสมพบ มณีคํา สมาชิกสภาฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมถึงเหตุความจําเปMนในการขุดลอก
ลําน้ําแมกรณ
-เปMนโครงการที่ดี เพราะวาชวงฤดูแลงที่ผานมาคงมีสมาชิกหลายทานขึ้นไปพูดจาในการขอ
ใชน้ํากรณที่สงผานมายังตําบลป<าออดอนชัยในการแกไขป>ญหาภัยแลง โดยจากหลายๆภาค
สวนไดขึ้นไปเจรจาขอใชน้ํา ในสวนหนึ่งตําบลแมกรณไดดําเนินการขุดลอกมาถึงบานแม
กรณ หมูที่ 1 ซึ่งเปMนเขตติดตอกับตําบลป<าออดอนชัย บานป<าตึง หมู 10 เปMนโครงการที่ดี
เพื่อเปMนการแกไขป>ญหากอนที่จะเขาสูฤดูฝนนี้ดวย เพราะวาลําน้ํากรณก็ตื้นเขินไปมาก
เนื่องจากใชงบประมาณของเทศบาลตําบลป<าออดอนชัยไปขุดลอกไปตั้งนานแลว เปMน
โครงการที่เทศบาลนาจะขอรับการสนับสนุนไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เนื่องจากถือวาเปMนลําน้ําเชื่อมตอระหวางตําบล
-ขอบคุณ นายสมพบ มณีคํา สมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับความจําเปMน แมน้ําสายหลักของตําบล
ป<าออดอนชัย ซึ่งมีอยู 2 สาย คือ แมน้ํากรณ และแมน้ําลาว แมน้ํากรณมีป>ญหาทั้งฤดูฝน
และฤดูแลง ในฤดูแลงที่ผานมาไดรับความเดือดรอนมากเพราะวาตําบลแมกรณไดทําการกัก
เก็บน้ําไว และไมไดปลอยลงมาใหตําบลของเราทําใหไดรับความเดือดรอนเกิดสภาวะภัยแลง
เห็นดวยกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลตําบลป<าออดอนชัยมีจํานวนจํากัด
-มีสามาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไมมีจะขอมติ
3.1.5 ขอความเห็นชอบในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย โครงการขุดลอกลําน้ําแมกรณเชื่อมระหวางตําบลตําบลป<าออดอนชัยกับตําบลแม
กรณ
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมและมติในที่ประชุม
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 10 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ
/-12-3.1.6 ขอความเห็นชอบในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ…
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ประธานสภาฯ
นายสมเกียรติ คําใจวัง

ประธานสภาฯ

นายจํารัส ทองคํา

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

3.1.6 ขอความเห็นชอบในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค9การบริหารส3วน
จังหวัดเชียงราย โครงการก3อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)เชื่อมระหว3างตําบล
ปาออดอนชัย(บานประตูลอ หมู3ที่ 21) กับตําบลแม3กรณ9(บานหนองเขียว หมู3ที่ 12)
-ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลป<าออดอนชัย ชี้แจงรายละเอียด
-โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางตําบลป<าออดอนชัยกับตําบลแม
กรณ ซึ่งหากเทศบาลตําบลป<าออดอนชัยจะดําเนินการกอสรางเองซึ่งตองใชงบประมาณ
เปMนจํานวนมาก ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
องคการบริหารสวนจังหวัด โดยตําบลแมกรณไดดําเนินโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไปเรียบรอยแลว หากที่ประชุมสภาฯมี
มติเห็นชอบก็จะไดดําเนินการขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดเปMนลําดับ
ตอไป
-ในสวนของถนนเชื่อมระหวางตําบล เปMนเสนทางเขาอาศรมไผมรกต บานประตูลอ หมูที่
21 เชื่อมตอ บานหนองเขียว หมูที่ 12 ของตําบลแมกรณ ในการใชเสนทางสัญจร
ประชาชนมีความเดือดรอนมาก
-ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ไดเสนอความคิดเห็น
-สืบเนื่องจากวาระที่ผานมา การขอความเห็นชอบในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย โครงการขุดลอกลําน้ํากรณเชื่อมระหวางตําบลป<าออ
ดอนชัยกับตําบลแมกรณ และในวาระนี้ซึ่งเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย ไดเคยนําเสนอไป
ยังองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายหลายครั้งแลว และนี่ก็คงจะดําเนินการขอรับการ
สนับสนุนอีกครั้งหนึ่งคงจะมีการติดตาม ในสวนของโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวางตําบลป<าออดอนชัยกับตําบลแมกรณ จากการที่ไดออกประชาคม
หมูบาน ทางหมูที่ 21 ก็ไดเรียกรองหลายครั้งแลววาเมื่อไหรจะดําเนินการกอสรางถนนเชื่อม
ระหวางบานประตูลอ หมูที่ 21 กับบานหนองเขียว หมูที่ 12 ตําบลแมกรณ ซึ่งเทศบาล
ตําบลป<าออดอนชัยมีงบประมาณจํากัด ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหจากสมาชิกสภาฯใน
การลงมติ เพื่อที่จะของบประมาณกอสรางถนนดังกลาว เพื่อที่จะแกไขป>ญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในเขตพื้นที่ ประชาชนในเขตตําบลแมกรณรวมตลอดถึง
นักทองเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมและปฏิบัติธรรม ณ อาศรมไผมรกต คงจะเปMนครั้งสุดทายใน
การขอมติที่ประชุมสภาฯ ตอไปคงจะเปMนการติดตามในการกอสรางถนนใหลุลวง
-ขอบคุณนายจํารัส ทองคํา
-สมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถาม/เสนอความเห็นเพิ่มเติม หากไมมีสมาชิกสภาฯทานใด
เสนอ จะขอมติขอความเห็นชอบในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)เชื่อมระหวางตําบลป<าออ
ดอนชัย(บานประตูลอ หมูที่ 21) กับตําบลแมกรณ(บานหนองเขียว หมูที่ 12)
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม และมติที่ประชุม
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 10 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ
/-13-ระเบียบวาระที่ 4…
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ระเบียบวาระที่ 4
นายบัญญัติ ป>นอินทร

ประธานสภาฯ
นายบัญญัติ ป>นอินทร
ประธานสภาฯ

นายจินดา สัตนาโค

ประธานสภาฯ
นายจินดา สัตนาโค

ประธานสภาฯ
ทรงวุฒิ แกวสิทธิ

เรื่องอื่นๆ
-ทางคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนของจังหวัดเชียงราย มาประชุมการอนุมัติ
เงินกองทุนสวัสดิการฯ จากคณะกรรมการชุดเกาที่คางบัญชี จํานวนเงินประมาณ 90,000
บาท วาใหโอนเงินดังกลาวใหกับคณะกรรมการกองทุนฯชุดใหม ในลําดับตอไปก็คงจะขอ
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลป<าออดอนชัยตามเทศบัญญัติ
ที่ตั้งไว ประมาณ 90,000 บาท ใชสําหรับกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลป<าออดอนชัย
ฯตอไป
-สอบถามฝ<ายบริหารวา ที่ทางรัฐบาลสงหนังสือมาวาตอไปการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผูพิการ
คาดวาหากไปขึ้นทะเบียนคนพิการแลว ในเดือนตอไปจะไดรับเงินคาเบี้ยยังชีพคนพิการเลย
เปMนความจริงหรือไมอยางไร
-ยังไมมีหนังสือแจงมาอยางเปMนทางการ
-ฝากคณะผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่พนักงานผูมาตรวจเวรของงานปTองกันฯ โดยอางวาจะมาปฏิบัติงานหรือไมมาก็ได
ตามที่ไดสงรูปภาพทางไลน เปMนหวงงานปTองกันฯวาตอนนี้มีเรื่องเยอะแยะมากมายที่จะตอง
ฝากฝ<ายบริหาร เจาหนาที่ประชุมพนักงานในคราวตอไปควรปรับปรุงดวย
-1) หารือกับสมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับการสงน้ําใหกับผูประสบภัยแลงวาเมื่อสภาวะภัยแลง
กลับเขาสูปกติแลวจะขออนุญาตงดการไปสงน้ําใหกับหมูบาน ไมวาจะเปMนหมูที่ 14 หรือหมู
ที่ 21 อยากหารือวาควรจะทําอยางไรบาง ซึ่งเกรงวาจะเกิดผลกระทบตอคณะผูบริหาร
รวมทั้งสมาชิกสภาฯ
-สอบถามวาหวงระยะเวลาที่กําหนดไวจากวันที่เทาไหร ถึงวันที่เทาไหร
-ไมไดกําหนดไวแตดูตามสภาพสภาวะดินฟTาอากาศ ก็จะคงจะรอดูอีกสักระยะหากวาสู
ภาวะปกติก็คงจะหยุดสง เทศบาลไดเริ่มสงน้ําเมื่อประมาณ วันที่ 20 ธันวาคม 2558
จนถึงป>จจุบัน
-เรื่องที่ 2 แจงใหที่ประชุมทราบไดมีชุมชนมาขอกอตั้งชุมชน คือชุมชนบานคงวงตะวัน
จํานวน 53 หลังคาเรือน โดยมาตั้งในเขตหมูที่ 8 บานสันมะนะ ซึ่งเทศบาลตําบลป<าออดอน
ชัยเปMนผูมีอํานาจอนุญาต ในสวนที่มีความเกี่ยวของไดแก พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.ขุดดินถมดิน รวมถึงกองสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ที่กระทบอยางมากก็คง
จะเปMนชุมชนเพราะวาเกี่ยวโยงไปถึงแผนพัฒนาชุมชนเรื่องงบประมาณ จึงไดเชิญทุกภาค
สวนที่พูดมาสักครูมาทําความเขาใจ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ไมวาจะเปMนผูนําทองที่
ทองถิ่นผูนําใกลเคียงมารับทราบรับรูถึงป>ญหาที่จะตามมาขางหนารวมกัน
-เรื่องที่ 3 ขอขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ รวมตลอดถึงพนักงานเจาหนาที่ ที่
รวมงานบุญบั้งไฟหมูที่ 16 ที่ผานมา
-ขอเพิ่มเติมกรณีน้ําอุปโภคบริโภค ของหมูที่ 14 ขอฝากสมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอใหสํารวจ
วาเมื่อกลับเขาสูภาวะปกติ บอน้ํามีน้ํา ทําไมยังตองใหเทศบาลฯไปสงน้ําอยูจึงขอหารือดวย
-1) เรื่องปากเหมืองเขาเวียง ขณะนี้ตื้นเขินอีกแลว เมื่อปHที่ผานมาไดเขาพื้นที่กับนายจินดา
สัตนาโค และผูใหญบานอีก 2 ทาน ซึ่งเทศบาลอางวาไมไดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติ
ชาวบานหมูที่ 6,7,8,9,19,5 ก็ไดรับความเดือดรอนเปMนอยางมาก ฝากคณะผูบริหารไดตั้ง
งบประมาณขุดลอกดวย
-2) ชาวบานหมูที่ 6 ฝากถามเรื่องการขุดลอกจากฝายประทานไปวิทยาลัยเคเทค หนังสือคง
จะถึงกองชางแลว ไมทราบวาจะดําเนินการไดเมื่อไหร
/-14-ประธานสภาฯ...
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ประธานสภาฯ
-ฝากคณะผูบริหารไดเรงดําเนินการตามที่นายทรงวุฒิ แกวสิทธิ ไดนําเสนอดวย
นางอรุณรัศมี คําภูแกว -1) เนื่องดวยผูใหญบานหมูที่ 5 และชาวบานหมูที่ 9 ซึ่งมีพื้นที่ทํานาอยูในพื้นที่ หมู 5
สอบถามการเทดาดคลองสงน้ําฝายกุม ฝ>…งขวา ไดเคยเขียนโครงการเขามาแลวเทศบาลได
ออกไปทําแลวบางสวน จึงอยากถามวาสวนที่เหลือดําเนินการไปถึงไหนและมีแนวทาง
ปฏิบัติตอไปอยางไร
-2)เมื่อตนปHไดทําการศึกษาอิสระทํางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบล
ป<าออดอนชัย ซึ่งบัดนี้ผลการศึกษาอิสระไดสําเร็จแลว จึงขอขอบคุณทุกภาคสวนที่ไดกรุณา
ตอบแบบสอบถามโดยเฉพาะหัวหนาสวนงานของเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย และสมาชิก
สภาฯทุกทานที่ชวยตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณ นายเพ็ชร อู‚เมืองคํา ตําแหนง นัก
จัดการงานทะเบียนและบัตร ที่ใหขอมูลประชากร จึงขอมอบงานวิจัยใหกับเทศบาลจํานวน
1 เลม เพื่อใชเปMนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
ประธานสภาฯ
-ฝากงานวิจัยนี้ใหกับรองปลัดเทศบาล
-ขอใหรองปลัดเทศบาล ชี้แจงเพิ่มเติมประเด็นที่นายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรี
ตําบลป<าออดอนชัย ไดหารือกรณีจะมีชุมชนใหม 53 ครัวเรือน มาตั้งในพื้นที่หมูที่ 8 บาน
สันมะนะ เกี่ยวกับการขอทะเบียนราษฎร
นางศรีมอย ชะเอมทอง -การจัดตั้งชุมชนหมูที่ 8 จะเกี่ยวของกับการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร และการกําหนด
เลขหมายประจําบาน ขั้นตอนคือ กอนที่จะขอเลขหมายประจําบานเจาของโครงการตองขอ
อนุญาตปลูกสรางอาคาร เมื่อปลูกสรางอาคารแลวเสร็จสามารถที่จะเขาอยูอาศัยได จากนั้น
เปMนหนาที่ของเจาบานแตละหลังที่จะตองไปยื่นคํารองขอเลขหมายประจําบาน ในกรณีนี้ถา
มีหนังสือขออนุญาตปลูกสรางก็จะสามารถมาดําเนินการขอเลขหมายประจําบานได
ประธานสภาฯ
-ขอบคุณนางศรีมอย ชะเอมทอง
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู -สอบถามเพิ่มเติมกรณีที่ นางอรุณรัศมี คําภูแกว ไดสอบถามความคืบหนาการเทดาด อยาก
ถามความคืบหนาวาไปถึงไหนแลว
นายบรรจง สมศรี
-เดิมฝ<ายป<ากุมไดรับงบประมาณจากกรมชลประทานในสมัยที่ยังเปMนองคการบริหารสวน
ตําบล งบประมาณจํานวน 1,500,000 บาท ตอมาทางกรมชลประทานไดเทคลองสงน้ํา
ใหกับฝายป<ากุม เทาที่ทราบจํานวน 1,000 เมตร และทางกรมชลประทานรับปากวาจะเท
ใหอีก 500 เมตร คงจะเปMนในสมัยของนายกฯคนเดิม หากนับเวลาแลวไมต่ํากวา 5-6 ปH
เชื่อวาโครงการนี้นาจะตกไปแลว ขอแนะนําวาใหผูใชน้ําไดเสนอโครงการมาใหมโดย
ประสานงานกับกองชาง
ประธานสภาฯ
-ขอบคุณนายบรรจง สมศรี
-ฝากกองชางไดประสานไปยังกรมชลประทานหากไมมี ก็เริ่มทําใหม
นายจินดา สัตนาโค
-เมื่อตนเดือนที่ผานมาไดประสานกองชางใหทําหนังสือแจงไปยังหนวยงานผูรับผิดชอบ
สอบถามความคืบหนา ไมทราบวาหนังสือตอบกลับมาหรือยัง
ผูอํานวยการกองชาง -สําหรับโครงการฝายป<ากุม หมูที่ 5 ผูใหญบานหมูที่ 5 ไดมาประสานและทางกองชางไดทํา
หนังสือรูสึกวาจะเปMนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายหรือเปลาที่ทําคลองสงน้ําใน
ชวงแรก และจะเขามาทําตอในชวงที่ 2 ไดทําหนังสือประสานไปแลว 2 ครั้ง และจะติดตาม
อีกที
ประธานสภาฯ
-ขอบคุณผูอํานวยการกองชาง
นายยุทธพงศ ไวยะกา -โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟ>สติค มีอยู 4 หมู ไดแก หมูที่ 1,2,4,13
ไดดําเนินการไปถึงไหนแลว
/-15-นายสมเกียรติ คําใจวัง…

- 15 -

นายสมเกียรติ คําใจวัง

-ไดประสานไปยังผูรับเหมาแลว และยืนยันวาจะมาทําใหแนนอน และวันนี้จะประสานไปอีก
ครั้งใหเรงมาดําเนินการ
นายบัญญัติ ป>นอินทร -ขอหารือ 2-3 ประเด็น
(1)สืบเนื่องจากการเกิดอัคคีภัยที่อําเภอเวียงป<าเปTา ในความเห็นสวนตัวในระดับตําบลควร
จะปฏิบัติการเชิงรุกหารือวาอาจจะแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งไปตรวจสอบหอพัก
จากทุกภาคสวนไมวาจะเปMนเทศบาล เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ฝ<ายปกครอง ผูที่
รับผิดชอบผูที่เกี่ยวของทั้งหลายทั้งปวง รวมทั้งโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ฝากรอง
ปลัดเทศบาลไดประสานไปยังสวนราชการตางๆในระดับตําบล เพื่อจะไปตรวจสอบไมวาจะ
เปMนเรื่องของอาคาร ระบบไฟ ระบบน้ํารวมตลอดถึงขยะ ขอหารือวาขอเปMนคณะทํางาน 1 ชุด
(2) เรื่องการขุดลอกลําเหมืองที่นายทรงวุฒิ แกวสิทธิ ไดเสนอมา ฝากรองปลัดเทศบาล ใน
สวนที่เกี่ยวของกับเงินสะสม รวมทั้งผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล และ
ผูอํานวยการกองชาง ชวยพิจารณาวาจะสามารถนําเงินออกมาใชไดอยางไร
(3) เรื่องของชุมชนที่จะมาตั้งในระหวางหมูที่ 7 และหมูที่ 8 เปMนหมูบานที่ไดรับการ
สนับสนุนจากสวนกลางแลวมาใหประชาชนกูมาสรางบานในราคาถูก ผูมาอยูอาศัยสวนใหญ
จะเปMนผูดอยโอกาสเปMนคนที่มาจากพื้นที่อื่น เพราะฉะนั้นฝากทางกองชางชวยดูแลในเรื่อง
ของอาคาร บอบําบัดน้ําเสีย สาธารณูปโภค หากเกินกําลังของชางก็หารือในระดับตําบลเพื่อ
จะไดชวยกันดูแล ซึ่งอาจจะมีป>ญหาสารพัดอยางตามมาทีหลัง
(4)การวางทอระบายน้ําบริเวณหนาวัดรองขุน ขอเรียนกับนายยุทธพงศ ไวยะกา วาที่
บริเวณหลังบานอาจารยบุญรัตน ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ป>ญหาคือบริเวณนั้นเปMน
ซอยที่ถนนเดิม ตอนหลังบานที่อยูในบริเวณซอยไดปลูกบานและถมดินขึ้นสูงระบบการ
ระบายน้ําจึงยากและมีบานสุดซอยอยูหลังหนึ่ง คือบานนายอํานวย มาลี ซึ่งเปMนพื้นต่ําไมได
ถมดิน หากเกิดฝนตกน้ําก็จะไหลลงบานนายอํานวย ซึ่งทอระบายน้ํามีป>ญหาคือจะอยูต่ํา
กวาลําเหมืองทําใหหากเกิดน้ําหลากน้ําก็จะทะลักเขาไปในซอย ฝากนายยุทธพงศ ไวยะกา
ไดทําความเขาใจกับประชาชนที่อยูในซอยดวยวาเทศบาลไดดําเนินการแลว
น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร -ไดไปเห็นผูยากไรผูดอยโอกาส คิดวางบประมาณที่เคยตั้งไวในเทศบัญญัติฯ จะสามารถนํา
ออกมาใชไดหรือยัง เนื่องจากครอบครัวที่ไปประสบมาเปMนผูสูงอายุ หมูที่ 15 ความเปMนอยู
ลําบากมาก ไดประสานกับผูใหญบานๆก็พยายามชวยเหลือ ในขั้นแรกคือไดประชุม
ประชาคมหมูบานเพื่อที่จะไปขอความอนุเคราะหจากพระอาจารยพบโชค ในระหวางที่รอ
รับความชวยเหลือจากพระอาจารยพบโชค เสนอวาใชงบประมาณของเทศบาลฯ ที่ไดตั้ง
งบประมาณไว และยังมีอีกหลายครอบครัวที่ตองการความชวยเหลือ
ประธานสภาฯ
-ขั้นตอนการขอรับบานฮอมบุญ มีกระบวนการ คือหมูบานประชาคม แลวเสนอนายอําเภอ
ฯ นายอําเภอเสนอผูวาราชการจังหวัดประสานกับวัดหวยปลากั้งอีกทีหนึ่ง
นางศรีมอย ชะเอมทอง -สําหรับงบประมาณชวยเหลือผูดอยโอกาสหรือผูยากไร จะขออนุญาตไปศึกษาดู
รายละเอียดวาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม
นายจํารัส ทองคํา
-กรณีการชวยเหลือผูดอยโอกาสเปMนสิ่งที่ดี อยากเสนอแนะในที่ประชุมวา หมูบานที่เราเขา
ไปชวยเหลือ ซึ่งมีผูใหญบานเปMนผูมีอํานาจสูงสุดในหมูบาน คอยดูแล ทุกขสุขของชาวบาน
หากจะไปชวยเหลือใหประสานงานกับผูใหญบานใหดีกอน เพื่อเปMนการใหเกียรติกัน
/-16-ประธานสภาฯ…
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ประธานสภาฯ

-ฝากไวเปMนขอคิดในการลงพื้นที่ ในหมูบานก็มีผูใหญบานเปMนผูมีอํานาจสูงสุดในหมูบาน มี
อํานาจในการพิจารณา ชี้แนะในการปกครองหมูบาน ในสวนของสมาชิกสภาฯ ก็ตอง
ประสานกับผูใหญบานอีกทีหนึ่ง
-ดวยความเปMนหวงเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานกอนจะทําอะไรขอใหศึกษาระเบียบ ยึดแนวทาง
ปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อปTองกันความผิดพลาดที่จะตามมาภายหลัง
-ขอเชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ หลังจากเลิกประชุมแลวขอเชิญไปเยี่ยมนายไพฑูรย
สุวรรณทา ขณะนี้พักรักษาตัวอยูที่บาน
-สมควรแกเวลาแลว ขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน
-ขอปEดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.55 น.

(นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย
ผูบันทึกประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป<าออดอนชัย ไดตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปH 2559 วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2559
ยุทธพงศ ไวยะกา
(นายยุทธพงศ ไวยะกา)
ประธานกรรมการ
พรศักดิ์ ไชยชมภู
(นายพรศักดิ์ ไชยชมภู)
กรรมการ
ไพฑูรย สุวรรณทา
(นายไพฑูรย สุวรรณทา)
เลขานุการคณะกรรมการ
ไดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปH 2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบลป<าออดอนชัย เมื่อวันที่...21 มิถุนายน 2559.....
ชิราวุฒิ นันตะรัตน
(นายชิราวุฒิ นันตะรัตน)
ประธานสภาเทศบาล

/-2-ผูเขารวมประชุม...

