รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป# 2557
วัน จันทร' ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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
11 นายไพฑูรย สุวรรณทา
12 นายจรัญ ป:ญญาเสน

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
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
นายจํารัส ทองคํา
นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร
นายสมพบ มณีคํา
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
นางอรุณรัศมี คําภูแก3ว
นายทรงวุฒิ แก3วสิทธิ
นางสมพินธุ กิติยศ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายสมาน พรมวิภา
นายไพฑูรย สุวรรณทา
นายจรัญ ป:ญญาเสน

หมายเหตุ

ผูไม5เขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน

ตําแหน5ง
ประธานสภาฯ

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
ลาป;วย
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เขาร5วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายสุรพล วงศวัฒนะ
2
นายบัญญัติ ป:นอินทร
3
นายจินดา สัตนาโค
4
นายสมเกียรติ คําใจวัง
5
นายบรรจง สมศรี
6
นายประดิษฐ นามลักษณ
7
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
8
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
9
นายสมพล บั้งเงิน
10 นายเสรี วังแง>
11 นายบุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์
12
13

นายธีระศักดิ์ ทิพเนตร
ส.อ.เสกสรร ป:ญญานุวัฒน

เริ่มประชุมเวลา

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ตําแหน5ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน3าสํานักปลัด
ผู3อํานวยการกองคลัง
ผู3อํานวยการกองช>าง
ผู3อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน3าฝ;ายงานบริหารงาน
สาธารณสุข
จนท.วิเคราะหฯ
นิติกร

ลายมือชื่อ
นายสุรพล วงศวัฒนะ
นายบัญญัติ ป:นอินทร
นายจินดา สัตนาโค
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายบรรจง สมศรี
นายประดิษฐ นามลักษณ
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
นางสาววราภรณ มโนจิตต
นายสมพล บั้งเงิน
นายเสรี วังแง>
นายบุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์

หมายเหตุ

นายธีระศักดิ์ ทิพเนตร
ส.อ.เสกสรร ป:ญญานุวัฒน

09.30 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ แจ3งให3ที่ประชุมทราบ ว>านายชิราวุฒิ นันตะรัตน
ประธานสภาฯ ลาป;วย มอบหมายให3นายจํารัส ทองคํา รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน3าที่
แทนประธานสภาฯ และขอเชิญประธานสภาเทศบาลเปJดประชุม
อ>านประกาศสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปK พ.ศ. 2557
วันนี้เปLนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปK 2557 มีระเบียบวาระการประชุม
จํานวน 4 วาระ ขอเริ่มการประชุม
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู3ทรงเกียรติ คงจะได3รับทราบการบ3านการเมือง ความคิดเห็นที่
แตกต>าง ความหลากหลายที่เกิดขึ้นคงจะพอประมาณได3ว>า สังคมไทยเรานี้ค>อนข3างที่เปLน
สังคมที่ความอดทน อดกลั้นค>อนข3างจะน3อย มองว>าความอดกลั้นกับความแตกต>างน3อยลง
ทุกที อยากนําเรียนให3กับผู3เข3าร>วมประชุมในฐานะที่อยู>ในแวดวงของการเมืองถึงแม3เปLน
การเมืองระดับท3องถิ่นก็คงจะมีความแตกต>าง ความแตกต>างที่เยอะแยะไปหมด
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เพราะฉะนั้นอยากให3ที่ประชุมอดทน อดกลั้นกับความแตกต>างพวกนี้ ไม>ว>าจะในส>วนของ
สมาชิกสภาฯ ก็ดี ในส>วนคณะผู3บริหารทั้งเจ3าหน3าที่ พนักงาน คงจะต3องช>วยกันนําพา
เทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัยเพื่อที่จะเปLนที่พึ่งของประชาชน
ประธานสภาฯ
ผอ.กองคลัง

1.1 รายงานฐานะการเงินการคลังเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
ในส>วนที่แจ3งให3ทราบขออนุญาตให3ผู3ที่เกี่ยวข3องในส>วนที่ 1 รายงานฐานะการเงินเทศบาล
ตําบลป;าอ3อดอนชัย ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 ขอเชิญ ผอ.กองคลังได3ชี้แจง
ขอนําเสนอฐานะการเงินการคลังของเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย ข3อมูล ณ วันที่ 30
เมษายน 2557 ดังต>อไปนี้ (โปรดพลิก)
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ประธานสภาฯ
ผอ.กองคลัง

1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อ-จัดจ3าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ>าย
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2556 และ 2557
ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจงรายละเอียด ข3อ 1.2
สําหรับการจัดซื้อ-จัดจ3าง ตามเทศบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.
2556 ที่เทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย ได3ดําเนินการกันเงินไว3ทั้งสิ้น ได3ดําเนินการไปแล3ว
ดังนี้

โครงการในเทศบัญญัติ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําป#งบประมาณ
ลําดับ
รายการ
งบประมาณ วงเงินสัญญา
ที่
(บาท)
(บาท)
1 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
896,000
698,000
2 โครงการก>อสร3างถนน คสล.หมู>ที่ 8
134,000
130,000
3 โครงการก>อสร3างถนน คสล.หมู>ที่ 14
40,000
40,000
4 โครงการก>อสร3างถนน คสล.หมู>ที่ 7
310,000
247,500
5 โครงการซ>อมสร3างถนนลาดยาง หมู>ที่ 2
650,000
650,000
6 โครงการปรับปรุงท>อระบายน้ํา คสล.
20,000
20,000
ข3ามถนนลาดยาง หมู>ที่ 4
7 โครงการปรับปรุงท>อระบายน้ําภายใน
108,000
96,000
ทต.ป;าอ3อ ฯ
8 โครงการปรับปรุงวางท>อ คสล. หมู>ที่ 11
95,000
89,000
9 โครงการปรับปรุงเสริมท>อ คสล.หมู>ที่ 12
31,860
31,860
10 โครงการปรับปรุงเสริมท>อ คสล.หมู>ที่ 19
22,000
22,000
11 โครงการปรับปรุงเสริมท>อ คสล.หมู>ที่ 16
60,000
60,000
12 e-Auction โครงการซ>อมสร3างผิวจราจร
2,700,000
ถนนลาดยางเดิม แบบ CAPE SEAL สาย
ทางบ3าน ร>องขุ>น หมู>ที่ 1 – บ3านสันมะนะ
หมู>ที่ 8

2556
หมายเหตุ
อยู>ในระหว>างการเบิกจ>ายเงิน
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
- ยื่นซองวันที่ 19 พ.ค.57
- เคาะราคาวันที่ 23 พ.ค.57
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โครงการในเทศบัญญัติ ประจําป#งบประมาณ 2557
ลําดับ
รายการ
งบประมาณ วงเงินสัญญา
หมายเหตุ
ที่
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดซื้อที่ดิน หมู>ที่ 1
200,000
อยู>ระหว>างสอบถามราคาที่ดิน
ข3างเคียงจากสํานักงานที่ดิน
2 โครงการก>อสร3างอาคารอเนกประสงค
450,000
449,000
หจก.นาวากิจก>อสร3าง
แบบชั้นเดียว หมู>ที่ 17
อยู>ระหว>างดําเนินการก>อสร3าง
ครบสัญญาวันที่ 17 ก.ค.57 ปรับ
วันละ 449 บาท
3 โครงการก>อสร3างอาคารอเนกประสงค
373,000
369,000
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
แบบชั้นเดียว หมู>ที่ 4
4 โครงการก>อสร3างอาคารอเนกประสงค
200,000
198,000
หจก.นาวากิจก>อสร3าง
แบบชั้นเดียว หมู>ที่ 1
อยู>ระหว>างดําเนินการก>อสร3าง
ครบสัญญาวันที่ 17 ก.ค.57 ปรับ
วันละ 198 บาท
5 โครงการก>อสร3างอาคารอเนกประสงค
300,000
291,500
หจก.นาวากิจก>อสร3าง
แบบชั้นเดียว หมู>ที่ 8
อยู>ระหว>างดําเนินการก>อสร3าง
ครบสัญญาวันที่ 17 ก.ค.57 ปรับ
วันละ 292 บาท
6 โครงการก>อสร3างถนน คสล.หมู>ที่ 15
398,000
386,000
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
7 โครงการก>อสร3างถนน คสล.หมู>ที่ 12
328,000
317,000
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
8 โครงการก>อสร3างถนน คสล.หมู>ที่ 7
312,000
300,000
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
9 โครงการก>อสร3างถนน คสล.หมู>ที่ 9
284,000
228,500
เบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
10 โครงการก>อสร3างวางท>อ คสล.มอก.
60,000
60,000
นายศิริมงคล ศิริณัฐกุลสมบัติ
ชั้น 3 หมู>ที่ 12
อยู>ระหว>างดําเนินการก>อสร3าง
ครบสัญญาวันที่ 14 มิ.ย.57
ปรับวันละ 150 บาท
11 โครงการปรับปรุงระบบประปา
380,000
379,500
ร3าน เอ็น เค วอเตอร
หมู>บ3าน หมู>ที่ 13
อยู>ระหว>างดําเนินการก>อสร3าง
ครบสัญญาวันที่ 18 พ.ค.57
ปรับวันละ 380 บาท
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ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2

ขอบคุณ ผอ.กองคลัง
ขออนุญาตชี้แจง วันนี้ในส>วนของท>านประธานสภาฯลาป;วย ให3กระผมได3ปฏิบัติหน3าที่แทน
ในวันนี้

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจําป# 2557 เมื่อวัน ศุกร' ที่ 7 กุมภาพันธ' 2557 ณ หองประชุมตนออ 1
เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ประธานสภาฯ
ขออนุญาตให3คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได3ชี้แจงต>อที่ประชุม
นายยุทธพงศ ไวยะกา เรียนประธานสภาฯ กระผมนายยุทธพงศ ไวยะกา สมาชิกสภาฯ เขต 2 ประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ป;าอ3อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปK 2557 เมื่อวัน ศุกร ที่ 7 กุมภาพันธ
2557 ณ ห3องประชุมต3นอ3อ 1 เทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย ซึ่งได3ตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ แล3วเห็นว>ารายงานการประชุมบันทึกได3ถูกต3องครบถ3วน พร3อมทั้งได3บันทึกความเห็น
เสนอประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะแก3ไขใน
รายงานการประชุมครั้งที่ผ>านมาหรือไม>
นายสมพบ มณีคํา
ขอให3ทุกท>านเปJดไปหน3า 21 ในส>วนที่เกี่ยวข3องนายสมพบ มณีคํา ในบรรทัดที่ 2 ปริมาณ
งานเดิม 1,560 เมตร และที่แถลงการณใหม>เปLนประมาณงาน หรือปริมาณงาน น>าจะเปLน
ปริมาณงาน ,หน3า 27 บรรทัดแรกของนายจํารัส ทองคํา รองบัญญัติ น>าจะเขียนให3เต็มว>า
รองนายกเทศมนตรีตําบลป;าอ3อดอนชัย และอีกส>วนหนึ่งมีคําว>าชี้แจง หน3า 16 ขอเอ>ยนาม
สท.สมพินธุ กิติยศ ชี้แจงเพิ่มเติม ส>วนมากจะเปLนชี้แจงหมด น>าจะใช3คําว>าอภิปราย กรณีคํา
ว>าชี้แจง น>าจะเปLนของฝ;ายบริหารหรือเจ3าหน3าที่ประจําได3ชี้แจงให3ฝ;ายสภาฯทราบ
ประธานสภาฯ
คงจะต3องสอบถามเจ3าหน3าที่ กรณีของนายสมพบ มณีคํา ได3กล>าวไว3 หน3า 21 บอกว>าจาก
แถลงการณท>านบอกว>าปริมาณงาน ไม>ทราบว>าเจ3าหน3าที่ได3ชัดเจนในส>วนของที่ สท.สมพบ
มณีคําได3ชี้แจงไปหรือไม> ท>านเขียนผิดพลาดหรือไม>อย>างไร ขอเชิญเจ3าหน3าที่ได3ชี้แจง
น.ส.คันธารัตน โสมปJยาภรณ
จะขอไปตรวจสอบความถูกต3องอีกครั้ง
ประธานสภาฯ
ในส>วนของ สท.สมพบ มณีคํา กรณีที่ท>านบอกว>าขอเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะหารือในที่ประชุม
รับรองว>าจากแถลงการณปริมาณงาน ตามที่ท>านได3ชี้แจงไป มีท>านใดจะเปลี่ยนแปลงอีก
หรือไม> ครั้งที่ผ>านมาในส>วนของที่ว>าชี้แจงจริงๆ แล3วในความคิดเห็นส>วนตัวน>าจะเปลี่ยนเปLน
อภิปราย ในกรณีของสมาชิกสภาฯ กรณีคําว>าชี้แจงอะไรต>างๆ เข3าใจว>าน>าจะเปLนฝ;าย
บริหารชี้แจงให3สภาฯ หรือเจ3าหน3าที่ได3ชี้แจงให3สภาฯได3รับทราบ ในส>วนของฝ;ายสภาฯ
จริงๆ แล3วส>วนใหญ>เขาก็มีการสอบถามกันทั้งหมด ชี้แจงกันเปLนส>วนน3อย เท>าที่ดูน>าจะ
เปลี่ยนแปลงตามที่ สท.สมพบ มณีคํา ได3ชี้แจงไป มีสมาชิกสภาฯ ท>านอื่นจะขอแก3ไขอีก
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เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

หรือไม> หากไม>มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม
นับองคประชุม มีผู3เข3าร>วมประชุม มีจํานวน 11 ท>าน ขอเรียนเชิญท>านประธานสภาฯ ขอ
มติต>อไป
ขอมติในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปK 2557 เมื่อวัน ศุกร ที่ 7 กุมภาพันธ 2557 ณ ห3องประชุมต3นอ3อ 1 เทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย
มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
-งดออกเสียง 1เสียง ได3แก> รองประธานสภาฯ(ปฏิบัติหน3าที่ประธานสภาฯ)
ก>อนที่จะไปวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ก>อนที่จะให3ท>านนายกเทศมนตรีตําบลป;าอ3อ
ดอนชัยได3ชี้แจงขอให3ท>านชี้แจงว>าจริงๆ แล3วมีเงินอยู>หลายก3อนเงินฝากในเทศบาลตําบล
ป;าอ3อดอนชัย เงินสะสม เงินทุนสํารองสะสม หรือเงินตามปกติในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ>าย ขอสอบถามว>าทําไมต3องเปLนเงินทุนสํารองสะสม ทําไมไม>ใช3เงินก3อนอื่น
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขอความเห็นชอบการจ5ายเงินทุนสํารองสะสม ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2557
จํานวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,236,000 บาท
ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
โครงการจ>ายทุนสํารองเงินสะสม ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หน>วยงาน กองช>าง เทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย
จํานวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,236,000 บาท ดังนี้
1. โครงการก5อสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานริมลาว หมู5ที่ 3 (หลังวัด
ศรีชุม) งบประมาณ 276,000 บาท
เพื่อเปLนค>าก>อสร3างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร3อมฝาปJด บ3านริมลาว หมู>ที่ 3
ตําบลป;าอ3อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว3าง 0.35 เมตร
ความลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 120 เมตร พร3อมฝาปJด ตามแบบเทศบาลตําบล
ป;าอ3อดอนชัย พร3อมปdายโครงการ สถานที่ก>อสร3างบริเวณถนนหลังวัดศรีชุม หรือที่พิกัด
47 Q 581044 2192669 ถึงที่พิกัด 47Q 581139 2192654 Datum Line WGS 84
2. โครงการก5 อ สรางวางท5 อระบายน้ํ า ค.ส.ล. พรอมบ5 อพั ก น้ํ า บานริ ม ลาว หมู5 ที่ 3
(บริเวณสี่แยกโรงเรียนบานริมลาว) งบประมาณ 260,000 บาท
เพื่อเปLนก>อสร3างวางท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 บ3านริมลาว หมู>ที่ 3 ตําบลป;าอ3อ
ดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขนาดท>อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 เส3นผ>าน
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ศูนยกลาง 0.60 เมตร พร3อมบ>อพักน้ํา จํานวน 9 บ>อพัก ความยาวรวมไม>น3อยกว>า
95 เมตร บริเวณสี่แยกโรงเรียนริมลาว ตามแบบเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย พร3อมปdาย
โครงการ สถานที่ก>อสร3างบริเวณสี่แยกโรงเรียนบ3านริมลาว หรือ ที่พิกัด UTM 47 Q
0581453 2192491 Datum Line WGS 84
3. โครงการก5อสรางวางท5อพรอมบ5อพัก บานริมลาว หมู5ที่ 3 (บริเวณสี่แยกบานสบหวย)
งบประมาณ 54,000 บาท
เพื่อเปLนค>าก>อสร3างวางท>อระบายน้ําพร3อมบ>อพัก บ3านริมลาว หมู>ที่ 3 ตําบลป;าอ3อดอนชัย
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยทําการวางท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3
จํานวน 12 ท>อน พร3อมบ>อพักน้ํา ขนาดกว3าง 1.24 เมตร ยาว 1.14 เมตร จํานวน
2 บ>อ ความยาวทั้งหมดไม>น3อยกว>า 14 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย
สถานที่ก>อสร3างบริเวณสี่แยกไปบ3านริมลาว(ไปบ3านสบห3วย) หรือ ที่ พิกัด 47 Q 581591
2192736 Datum Line WGS 84
4. โครงการก5อสรางวางท5อระบายน้ํา ค.ส.ล. คู5 ขนาด 1.20 ม. บานปาตึงงาม หมู5ที่ 18
งบประมาณ 115,000 บาท
เพื่อเปLนค>าก>อสร3างวางท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 บ3านป;าตึงงาม หมู>ที่ 18 ตําบล
ป;าอ3อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขนาดท>อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 เส3น
ผ>านศูนยกลาง 1.20 เมตร จํานวน 9 เมตร 2 แถว พร3อมดาด ค.ส.ล. ปdองกันตลิ่งคัน
ดิน ตามแบบเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย พร3อมปdายโครงการ สถานที่ก>อสร3างบริเวณ
บริเวณหนองคือเวียง หรือที่พิกัด UTM 47 Q 0582990 2190475 Datum Line WGS 84
5. โครงการก5อสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานประตูลอ หมู5ที่ 21
งบประมาณ 323,000 บาท
เพื่อเปLนค>าก>อสร3างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร3อมฝาปJด บ3านประตูล3อ หมู>ที่ 21
ตําบลป;าอ3อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว3าง 0.50 เมตร
ความยาวรวม 135 เมตร พร3อมฝาปJด ตามแบบเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย พร3อมปdาย
โครงการ สถานที่ก>อสร3างบริเวณสองข3างถนน หน3าตลาดสดบ3านประตูล3อ หรือที่พิกัด
UTM 47 Q 0578245 2195450 Datum Line WGS 84 ถึงที่พิกัด UTM 47 Q
0578284 2195366 Datum Line WGS 84
6. โครงการปรับปรุงท5อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขามถนนลาดยาง บานสันกลาง หมู5ที่ 13
งบประมาณ 25,000 บาท
เพื่อเปLนค>าปรับปรุงท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 บ3านสันกลาง หมู>ที่ 13 ตําบลป;าอ3อ
ดอนชั ย อํ า เภอเมื อ งเชี ย งราย จั ง หวั ด เชี ย งราย ขนาดท> อ ค.ส.ล.มอก. ชั้ น 3
เส3นผ>าศูนยกลาง 1.20 เมตร จํานวน 1.00 เมตร พร3อมปKกคอนกรีตด3านหน3า ตามแบบ
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เทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย สถานที่ก>อสร3างบริเวณถนนลาดยางสายทางบ3านร>องขุ>น –
บ3านสันมะนะ บริเวณพื้นที่บ3านสันกลาง หมู>ที่ 13 หรือที่พิกัด UTM 47 Q 0580041
2192611 Datum Line WGS 84
7. โครงการก5อสรางวางท5อระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบ5อพักน้ํา บานปากGอ หมู5ที่ 6
งบประมาณ 146,000 บาท
เพื่อเปLนก>อสร3างวางท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 บ3านป;ากอ หมู>ที่ 6 ตําบลป;าอ3อ
ดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขนาดท>อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 เส3นผ>าน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวนท>อ 40 เมตร พร3อมบ>อพักน้ํา จํานวน 5 บ>อพัก
ความยาวรวมไม>น3อยกว>า 45 เมตร บริเวณหน3าอาคารอเนกประสงคบ3านป;ากอ หมู>ที่ 6
ตามแบบเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย พร3อมปdายโครงการ สถานที่ก>อสร3างบริเวณหน3า
อาคารอเนกประสงค หรือที่พิกัด UTM 47 Q 051948 2196648 Datum Line WGS 84
8. โครงการก5อสรางเสริมท5อ คสล.บานสันกลาง หมู5ที่ 13 งบประมาณ 37,000 บาท
เพื่อเปLนก>อสร3างเสริมท>อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 บ3านสันกลาง หมู>ที่ 13 ตําบลป;าอ3อดอนชัย
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขนาดท>อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 เส3นผ>าศูนยกลางขนาด
1.00 เมตร จํานวน 2 แถว พร3อมปKกกําแพงข3าง ตามแบบเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย
พร3อมปdายโครงการ สถานที่ก>อสร3างบริเวณข3างประปาหมู>บ3าน หรือที่พิกัด UTM 47 Q
580105 2193247 Datum Line WGS 84
ซึ่งเปLนโครงการที่ฝ;ายบริหารนําเสนอต>อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย ได3โปรด
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ สําหรับเหตุผลที่ฝ;ายบริหารจะขอให3จ>ายเงินทุนสํารองเงินสะสม
ประจําปKงบประมาณ 2557 นั้น เนื่องจากว>าในปKงบประมาณ 2557 เทศบาลตําบลป;าอ3อ
ดอนชัย มีเงินทุนสํารองเงินสะสมอยู>ทั้งสิ้น 12,025,874.94 บาท ในกรณีที่องคกรปกครอง
ส>วนท3องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร3อยละ 25 ของงบประมาณรายจ>ายประจําปK
นั้น หากมีความจําเปLนองคกรปกครองส>วนท3องถิ่นสามารถนํายอดเงินส>วนที่เกินนําไปใช3
จ>ายได3 โดยได3รับอนุมัติจากสภาท3องถิ่นภายในเงื่อนไขข3อ 89 สําหรับขณะนี้มียอดเงินทุน
สํารองเงินสะสม จํานวน 12,025,874.94 บาท สามารถนําเงินทุนสํารองเงินสะสมมาจ>ายได3
ประมาณ 1,275,874.94 บาท แต>นําเสนอต>อสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัยเพียง
1,236,000 บาท อยู>ในวงเงินงบประมาณที่สามารถนํามาใช3จ>ายได3 ดังนั้นในวันนี้จึงต3อง
นําเสนอต>อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย ตามที่ท>านสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ป;าอ3อดอนชัย สงสัยว>าทําไมไม>นําเงินส>วนอื่นมาใช3จ>ายซึ่งก็มีเงินอีกส>วนหนึ่งคือเงินสะสม
แต>ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว>าในส>วนของภาระหน3าที่ของเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย เกี่ยวข3อง
กับการแก3ไขป:ญหาให3กับประชาชน โดยเฉพาะสาธารณภัยและสืบเนื่องมาจากการบริหาร
ราชการแผ>นดินในป:จจุบันในส>วนของรัฐบาลกลาง ยังไม>มีรัฐบาลที่มีความชัดเจน
-11- /เพราะฉะนั้น...
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ประธานสภาฯ

ผอ.กองช>าง

เพราะฉะนั้นในส>วนของการบริหารงบประมาณประจําปK 2558 คาดว>าน>าจะมีป:ญหาในเรื่อง
ของการใช3งบประมาณเพราะฉะนั้นฝ;ายบริหารอยากจะใช3เงินสะสมในกรณีที่ยังไม>ได3รับการ
อุดหนุนจากรัฐบาลกลางในปKงบประมาณ 2558 จึงอยากเก็บเงินสะสมไว3ก>อน ในครั้งนี้ก็
อยากจะขอนําเสนอต>อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย ในการใช3จ>ายเงินทุน
สํารองเงินสะสม ซึ่งไม>เกินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว>าด3วยการรับเงิน การเบิก
จ>ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
ส>วนท3องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2548 ซึ่งสามารถนํามาใช3จ>ายได3เสนอต>อที่ประชุมสภาฯ เพื่อ
โปรดพิจารณาด3วย
ขอบคุณท>านนายกเทศมนตรีฯ ตามที่ได3นําเรียนไปในวาระที่ 1 เกี่ยวกับการบ3านการเมือง
ถ3ามีการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2557 ก็จะมีการจัดทํางบประมาณ คาดว>าสมมุติว>าใน
เดือนกรกฎาคม 2557 มีการจัดทํางบประมาณเพื่อให3สภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย
พิจารณาและอนุมัติเดือนเมษายน 2558 แต>ในวันนี้การเลือกตั้งอย>างที่เราทราบ จะมีการ
เลือกตั้งหรือไม>อย>างไรก็ไม>รู3 มีผู3รู3เกี่ยวกับงบประมาณ เขาบอกว>าใช3งบประมาณของ
ประมาณการงบประมาณประจําปK 2557 ไปก>อน ส>วนงบประมาณปK พ.ศ.2558 ที่จะใช3ใน
เดือนตุลาคม 2557 ยังไม>แน>นอน ฉะนั้นการใช3จ>ายเงินค>อนข3างที่จะต3องใช3อย>างประหยัด
และจําเปLนจริงๆ จึงให3นายกเทศมนตรีตําบลป;าอ3อดอนชัยได3ชี้แจงต>อที่ประชุมว>ามีความจํา
เปLนมากน3อยเพียงใดที่จะขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย จริงๆแล3วเห็นด3วย
ในหลักการว>าเปLนการแก3ไขป:ญหาของประชาชน เปLนภาระหน3าที่ของเทศบาลในฐานะเปLน
ที่พึ่งของประชาชน ขอเชิญ ผอ.กองช>าง ได3ชี้แจงต>อที่ประชุม หลังจากนั้นจะให3สมาชิกสภา
ฯ ได3อภิปราย
สําหรับโครงการจํานวน 8 โครงการที่จะขอจ>ายเงินทุนสํารองเงินสะสม งบประมาณทั้งสิ้น
1,236,000 บาท
โครงการที่ 1 เปLนโครงการเกี่ยวกับการก>อสร3างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ3านริมลาว
หมู>ที่ 3 หลังวัดศรีชุม เนื่องจากสภาพเดิมถนนตื้นเขิน ชาวบ3านที่อยู>อาศัยจะเดือดร3อน
ในช>วงฤดูฝน น้ําฝนไม>มีที่ระบายส>งผลให3น้ําท>วมขังบ3านเรือนที่อยู>ใกล3เคียง ป:จจุบันสภาพได3
มีการถมที่ด3านข3าง เพื่อใช3เปLนสถานที่ก>อสร3างต>างๆ การสัญจรลําบาก หมู>บ3านอยากได3
โครงการก>อสร3างรางระบายน้ําแบบฝาปJด(แบบฝาเหล็ก) ฝากว3างประมาณ 0.35 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 120 เมตร มีการขุดลอกลําเหมืองประมาณ 40 เมตร
งบประมาณ 276,000 บาท
โครงการที่ 2 โครงการก>อสร3างวางท>อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร3อมบ>อพักน้ํา บ3านริมลาว หมู>ที่ 3
บริเวณสี่แยกโรงเรียนบ3านริมลาว สภาพเดิมเมื่อก>อนมีโครงการวางท>อด3านซ3าย เพราะว>า
ถนนสายริมลาว-ห3วยทรายอยู>สูง ส>วนถนนในหมู>บ3านเปLนคอนกรีตซึ่งระดับต>างกัน เวลา-12- /ราษฎรจะเข3าไปในตัวเมือง…
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ราษฎรจะเข3าไปในตัวเมืองจะใช3ถนนสายนี้เปLนหลัก เพื่อออกไปถนนสี่เลนที่มีเกาะยูเทิน
บริเวณเมืองทองพลาสติก เพราะว>าเวลาลงเปLนทางโค3งต>างระดับกันเวลาเลี้ยวจะเกิด
อุบัติเหตุ เพราะว>าเปLนท>อลึก ทางหมู>บ3านอยากจะวางท>อถมให3น้ําไหลคล3ายๆ กับการขยาย
ผิวจราจร เพื่อความปลอดภัยของราษฎรและการระบายน้ําได3สะดวก งบประมาณ
260,000 บาท
โครงการที่ 3 โครงการก>อสร3างวางท>อพร3อมบ>อพัก บ3านริมลาว หมู>ที่ 3 บริเวณสี่แยกบ3าน
สบห3วย เนื่องจากน้ําฝนจากถนนพหลโยธิน จะไหลเข3าหมู>บ3านน้ําไม>มีที่ไป บริเวณสี่แยกไม>
มีท>อระบายน้ําไหลลงลําน้ําลาว ทางหมู>บ3านอยากตัดถนนคอนกรีตแล3ววางท>อระบายน้ํา
และทําบ>อพักเพื่อที่จะสามารถแก3ไขการระบายน้ําปdองกันน้ําท>วมช>วงฤดูฝน งบประมาณ
54,000 บาท
โครงการที่ 4 โครงการก>อสร3างวางท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. คู> ขนาด 1.20 เมตร บ3านป;าตึงงาม
หมู>ที่ 18 จะทําบริเวณหนองคือเวียง ช>วงที่มีคันดินเกาะกลาง เพราะว>าหนองน้ําทั้งสองฝ:pง
จะทําการวางท>อระบายน้ํา ขนาด 1.20 เมตร จํานวน 9 เมตร 2 แถวพร3อมดาด ค.ส.ล.
เพื่อให3น้ําสามารถไหลทั้งสองฝ:pงได3 เพื่อสัญจรผิวจราจรคันดินได3 เพราะจะทําการขุดแล3วลง
หินคลุกบริเวณที่วางท>อ งบประมาณ 115,000 บาท
โครงการที่ 5 โครงการก>อสร3างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านประตูล3อ หมู>ที่ 21
เนื่องจากถนนสายเด>นห3า-ดงมะดะ จะอยู>สูง หากเกิดฝนตกลงมาจะทําให3นําไหลลงถนน
ทางหมู>บ3านต3องการวางท>อ เพื่อการระบายน้ําหากเกิดฝนตก จะขุดทํารางวางท>อ 2 แนว
จะทําการเทคอนกรีตฝ:งท>อเพื่อขยายผิวจราจร เพื่อให3ราษฎรที่มาจ>ายตลาด สามารถใช3เปLน
ที่จอดรถได3และเพื่อแก3ไขป:ญหาเรื่องน้ําท>วมได3ทั้งสองฝ:pงความยาว 135 เมตร งบประมาณ
323,000 บาท
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. ข3ามถนนลาดยางบ3านสันกลาง หมู>ที่ 13
สภาพเดิมเปLนท>อระบายน้ําเดิม ซึ่งก>อสร3างมานานแล3ว ท>อเกิดการทรุดหรือการยาแนวไม>มี
จึงเกิดการทรุดคอ จะดําเนินการแก3ไขวางท>อเสริมใหม> ขุดเฉพาะที่ทรุดแล3ววางท>อใหม> เท
ดาด กลบผิวจราจรเพื่อไม>ให3เกิดผิวจราจรทรุดปdองกันอุบัติเหตุ งบประมาณ 25,000 บาท
โครงการที่ 7 โครงการก>อสร3างวางท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร3อมบ>อพักน้ํา บ3านป;ากอ หมู>ที่ 6
งบประมาณ 146,000 บาท เนื่องจากสภาพแวดล3อมหมู>ที่ 6 จะเปLนที่สูงลาดชัน เวลาฝน
ตกน้ําจะไหลหลากท>วมถนนเปLนแอ>งกะทะ เกิดป:ญหาน้ําท>วมผิวจราจร คือสภาพจะเปLน
เหมือนกับไม>มีการวางท>อ และชาวบ3านได3วางท>อตามอําเภอใจคือมีขนาดเล็กบ3างใหญ>บ3าง
มีป:ญหาไม>สามารถปล>อยน้ําได3ทัน ทางหมู>บ3านต3องการจะวางท>อและทําบ>อพัก หากเกิดน้ํา
หลากจะสามารถระบายน้ําได3ทัน คือจะมีท>อระบายระหว>างถนนเดิม แต>จะทําบ>อพักเสริม
เข3าไปบริเวณทางแยกสามทางที่น้ําจะข3ามถนน วางท>อตั้งแต>หน3าศาลาอเนกประสงคลงไป
-13- /พร3อมลงหินคลุกขยายผิวจราจรด3วย…
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ประธานสภาฯ

นางสมพินธุ กิติยศ

ประธานสภาฯ
นายสมพบ มณีคํา

พร3อมลงหินคลุกขยายผิวจราจรด3วย
โครงการที่ 8 โครงการก>อสร3างเสริมท>อ ค.ส.ล.บ3านสันกลาง หมู>ที่ 13 งบประมาณ 37,000 บาท
เนื่องจากบริเวณข3างถนนไม>มีไหล>ทางซึ่งมีลําเหมืองตัดผ>านถนนและมีการวางท>อ ค.ส.ล. ทํา
ให3ผิวจราจรคับแคบไม>มีไหล>ทางเกรงว>าอาจเกิดอุบัติเหตุเวลาที่รถวิ่งสัญจรไปมา จึงขอรับ
การสนับสนุนโครงการเสริมท>อ ค.ส.ล. ขนาดเส3นผ>าศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 2 แถว
พร3อมปKก ค.ส.ล. และทําการถมไหล>ทาง เพื่อขยายไหล>ทางให3รถสามารถสัญจรไปมาได3
สะดวกปลอดภัย งบประมาณ 37,000 บาท
ทั้งหมด 8 โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 1,236,000 บาท
ขอบคุณ ผอ.กองช>าง ที่ได3ชี้แจงว>าเราจะไปดําเนินการอย>างไรในแต>ละพื้นที่ อย>างที่ได3
นําเรียนไปว>าการจ>ายเงินทุนสํารองเงินสะสมถือว>าเปLนครั้งแรกของตําบลป;าอ3อดอนชัย
เข3าใจว>าทางจังหวัดก็คงจะต3องดูเปLนพิเศษว>าเข3ากับระเบียบการเบิกจ>ายมากน3อยแค>ไหน
อย>างไรในความคิดเห็นส>วนตัว ต>อไปขอเชิญเจ3าของพื้นที่ได3พูดคุย
กับท>านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย
ขออภิปรายเพิ่มเติม จํานวน 3 โครงการ ว>าเพราะเหตุใด
จุดที่ 1 หลังวัดศรีชุม ป:ญหาคือช>วงฤดูฝนน้ําท>วมขังไม>มีที่ระบายน้ํา สาเหตุเกิดจากอดีตไม>มี
นายทุนหรือเจ3าของที่มาถม น้ําจะไหลไปตามธรรมชาติ น้ําไม>ท>วมขัง ป:จจุบันมีคนเข3ามา
อยู>ในพื้นที่และถมที่ปลูกบ3านที่อยู>อาศัยกัน น้ําไม>มีที่ระบายเวลาฝนตกลงมาทําให3น้ําท>วมขัง
ทําให3ราษฎรที่อาศัยอยู>ในบริเวณนั้นเดือดร3อนกัน
จุดที่ 2 บริเวณสี่แยกหลังโรงเรียนบ3านริมลาว ป:ญหาน้ําระบายไม>ทันท>วมขังในช>วงฤดูฝน
สาเหตุน้ําจากโรงเรียนและหลังโรงเรียนจะไหลมารวมกันที่นั่น แล3วจะออกทางแยกส>วนนี้
เหมือนกันและตอนนั้นได3ทําไปด3านหนึ่งแล3ว ยังเหลืออีกด3านหนึ่งถ3าไม>ทําก็จะเกิดป:ญหา
ตามมาอย>างไม>สิ้นสุดและเปLนอันตรายแก>ผู3สัญจรไป-มา โดยเฉพาะนักเรียนเดินทางจะเกิด
ป:ญหาบ>อยมาก
จุดที่ 3 บริเวณสี่แยกบ3านสบห3วย มีป:ญหาน้ําท>วมขังเหมือนกัน เพราะไม>มีท>อระบายน้ํา
เวลาฝนตกจะเกิดป:ญหามากน้ําไม>มีที่ระบาย ท>อก็ไม>มี แล3วอีกอย>างเราไปทําถนนตรงนั้น
แล3วไม>ได3วางท>อไว3ก>อน ตอนนี้ภายใน 2 ปK ก็เกิดป:ญหาน้ําไม>มีที่ระบายออกก็เกิดป:ญหามาก
ขึ้น จึงใคร>ขอความเห็นใจจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย ได3พิจารณาในความ
จําเปLนและความเดือดร3อนของประชาชนด3วย
ขอเชิญ สท.สมพบ มณีคํา หมู>ที่ 21
บ3านประตูล3อ หมู>ที่ 21 คิดว>าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย และฝ;ายบริหารทุก
คนได3เข3าไปร>วมดูด3วยกันบ>อยครั้งเปLนการแก3ไขป:ญหาสําหรับชาวบ3านโดยตรง เห็นด3วยโดย
หลักการ สอบถามตัวเลขตามเอกสารที่แจกให3เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ผ>านมา ตัวเลขได3
-14-/คลาดเคลื่อนไปนิดหนึ่ง…
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ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

คลาดเคลื่อนไปนิดหนึ่ง ไม>ทราบว>ามีการแจ3งหรือว>าแจ3งให3สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อ
ดอนชัยทราบแล3วหรือยัง จํานวนเงินในเอกสารที่แจกให3เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ผ>านมา
จํานวน 1,196,000 บาท แต>เอกสารในวันนี้ เปLนจํานวน 1,236,000 บาท ขอให3ชี้แจงด3วย
ว>าจะยึดตัวเลขจํานวนไหน ในส>วนของหมู>ที่ 21 ขอขอบคุณท>านสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ป;าอ3อดอนชัยล>วงหน3าที่จะได3ช>วยกันพิจารณา
ในส>วนของตัวเลขคงจะยึดถือตามที่ได3รับครั้งล>าสุดไปพร3อมกับหนังสือเชิญประชุม ส>วน
รายละเอียดขอเชิญผู3ที่เกี่ยวข3องได3ชี้แจง
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย หมู>ที่ 13 มีความจําเปLนมากน3อยแค>ไหน
โครงการที่บรรจุเพื่อพิจารณาเห็นชอบเปLนการปรับปรุงท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. ทุกท>านคงจะ
สัญจรผ>านเพราะว>าเปLนถนนสายหลักของตําบลป;าอ3อดอนชัย แต>ว>าเหตุอยู>ที่บ3านสันกลาง
งบประมาณ 25,000 บาท หากท>านสัญจรผ>านก็จะเห็นชัดว>าควรจะปรับปรุงแก3ไขได3แล3ว
และอยากเพิ่มเติมอีกหนึ่งจุด คือบริเวณโรงน้ําดื่ม เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ>อย ฝากที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย ได3โปรดพิจารณาด3วยเนื่องจากเปLนถนนสายหลัก
รายละเอียดฝากฝ;ายบริหารได3ชี้แจงว>าจะเพิ่มเติมได3หรือไม>อย>างไร เปLนอีกจุดหนึ่งที่น>าจะ
ดําเนินการแก3ไข โครงการที่ 7 ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลป;าอ3อดอนชัย ชี้แจง
รายละเอียด
ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องการวางท>อน้ํา บ3านป;ากอ หมู>ที่ 6 ซึ่งเดิมทีถนนเดิมบริเวณหน3า
บ3านนายแท>น เนตรสุวรรณ คงจะเห็นว>าน้ําจะท>วมตลอดในฤดูฝนทําให3ถนนเสียหาย
เนื่องจากเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัยได3สร3างถนนใหม>จึงไม>อยากให3เกิดความเสียหายในจุด
นั้น จึงเรียนกับท>านนายกเทศมนตรีตําบลป;าอ3อดอนชัยว>าอยากจะของบประมาณในส>วนนี้
ไปสร3างท>อระบายน้ํา ซึ่งเหมือนกับท>าน ผอ.กองช>าง ได3ชี้แจงไปสักครู>ว>าประชาชนบาง
หลังคาได3วางท>อขนาดไม>เท>ากัน 20 นิ้วบ3าง 60 นิ้วบ3าง 80 นิ้วบ3าง ส>งผลให3น้ําไม>สามารถ
วิ่งผ>านหน3าบ3านนายแท>น เนตรสุวรรณ แล3วอีกอย>างหนึ่งเจอทีระบบประปาที่ช>างประปาได3
นําท>อขนาด 4 นิ้ว เข3าไปอยู>ในท>อทําให3น้ําไหลไม>ทัน ซึ่งทางหอพักที่ตั้งอยู>ติดกับอาคาร
อเนกประสงคก็เปLนจุดที่จะระบายน้ําเปLนท>อใหญ>ผ>านถนนลงไปทางวิทยาลัยเชียงราย
เพราะฉะนั้นจุดนั้นก็คงจะมีบ>อพักรองรับน้ําส>วนใหญ>ที่ไหลลงไป เพราะบริเวณนั้นจะเปLน
แอ>งกะทะต3องรับน้ํามากด3วย เพราะฉะนั้นก็ขอให3สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย
ทุกท>านเห็นใจกับบ3านป;ากอ หมู>ที่ 6 ด3วย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัยที่ประจําในหมู>บ3าน ได3ชี้แจงถึงความจําเปLนไปแล3ว
ในส>วนของโครงการที่ 6 เลขานุการสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย อยากจะเพิ่มเติมเข3า
ไปอีกจุดหนึ่ง เรียนในที่ประชุมว>าจะเปLนไปได3หรือไม> ขอเชิญท>านนายกเทศมนตรีตําบล
ป;าอ3อดอนชัย และเจ3าหน3าที่งบประมาณ ทาง ผอ.คลังได3ร>วมพิจารณาหรือชี้แจง
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บริเวณจุดนี้ได3เคยพิจารณามาก>อนแล3วว>าในส>วนของตรงนี้หากเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย
ได3ทําไปในอนาคตหากกรมชลประทานจะมารื้อถอนออกไปจะคุ3มกันหรือไม> ท>านปลัดเทศบาล
และ ผอ.กองช>างว>ามีทางออกอย>างไร ขออนุญาตให3ท>านปลัดเทศบาล และผอ.กองช>างได3
นําเสนอต>อที่ประชุมด3วย
ปลัดเทศบาลฯ
เท>าที่ขับรถผ>านไปมา บริเวณที่ขอเพิ่มเติมก็หมิ่นเหม>อยู> ยอมรับว>าช>วงไหนที่ไม>ได3ตัดหญ3า ช>วง
ไหนหญ3ารก ถ3าเปLนคนต>างพื้นที่สัญจรมาโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุบริเวณนั้นค>อนข3างจะสูง
หากขับรถมาเร็วไม>รู3หรอกว>าจะเกิดอุบัติเหตุวันไหน จึงอยู>ที่ประชุมสภาฯ จึงขอนําเสนอ
นายกเทศมนตรีฯ
มีข3อสังเกตอีกข3อหนึ่งคือ แบบแปลนรางระบายน้ําหมู>ที่ 21 กว3าง 50 เซนติเมตร ลึก 20
เซนติเมตร จะมากเกินไปหรือเปล>าจะขยับลงมาจะได3ไหม ขอเหตุผล ผอ.กองช>างด3วยว>า
ปริมาณงานขนาดนี้เปLนปริมาณที่เหมาะสมแล3วหรือว>าอย>างไร
นายไพฑูรย สุวรรณทา หารือในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของชาวบ3านที่ยากจนที่ได3รับผลกระทบจากเหตุ
แผ>นดินไหว หมู>ที่ 14 มีอยู> 4-5 ครัวเรือน, หมู>ที่ 17 ซึ่งเงินที่เราจะได3รับการชดเชยจ>ายให3
บางครัวเรือนเสียหายเกือบทั้งหลัง ไม>กล3าเข3าไปนอนในบ3านคอยเงินที่จะไปเยียวยา
ยอดเงิน 500, 600, 1,000 บาท เปLนเงินค>าใช3จ>ายที่ไม>เพียงพอ ดูจากศักยภาพครอบครัว
แล3วไม>สามารถซ>อมเองได3จะหารือในที่ประชุมว>าเราจะทําได3ไหมในหมู>บ3านมีอยู>ประมาณ 3
หลัง ที่เจ3าของบ3านไม>สามารถซ>อมเองได3 เราจะต3องตัดงบประมาณบางงบที่เราจะนําไปใช3
จ>ายส>วนอื่นมาใช3กับการแก3ไขป:ญหาเร>งด>วนให3กับประชาชนจะได3ไหม อยากจะหารือในที่
ประชุมสภาฯ ดีกว>ามาคอยตัดเงินก3อนนี้ไปใส>ที่อื่นทั้งหมดแล3วเมื่อถึงเวลาพิจารณาเรื่องนี้ไม>
มีเงินเหลือจ>าย
ประธานสภาฯ
ขอบคุณ สท.ไพฑูรย สุวรรณทา เปLนหน3าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่จะนําป:ญหาความเดือดร3อนของประชาชนมาสู>การแก3ไขป:ญหา ซึ่งจะใช3ที่ประชุมสภาฯเปLนหลัก ในส>วนของผู3
ที่ได3รับผลกระทบจากเหตุแผ>นดินไหวอยู>ในวาระที่ 3.2 แบ>งเปLน 2 ประเด็น 1) เข3าใจว>า
สท.ไพฑูรย สุวรรณทา คงจะสอบถามว>าทุนสํารองเงินสะสมในส>วนของ 76,000 บาท
สามารถนําไปใช3เกี่ยวกับผู3ที่ได3รับผลกระทบจากแผ>นดินไหวได3หรือไม> 2) ประเด็นเรื่อง
พิจารณาข3อ 3.2 ในประเด็นแรกขอเชิญปลัดเทศบาลได3ชี้แจง
ปลัดเทศบาล
เงินสํารองเงินสะสม เปLนเงินที่กันไว3สําหรับฐานะการเงินการคลังของเทศบาล แบ>งเปLน
2 ส>วน เงินสะสม ตามระเบียบข3อ 89 และข3อ 89 เพื่อฐานะการเงินการคลัง ในส>วนของ
จํานวนเงินล3านกว>าบาทที่นายกเทศมนตรีตําบลป;าอ3อดอนชัยนําเสนอไปนั้น ในมุมมองของ
ปลัด มองว>าควรที่จะนําไปใช3บําบัดทุกข บํารุงสุขของประชาชน เปLนค>าที่ดินสิ่งก>อสร3างพวก
นี้ สําหรับที่จะช>วยประชาชน มีอยู> 2 ส>วน คือ 1)เงินงบกลาง เงินสํารองจ>าย ขณะนี้มีอยู>สี่
แสนกว>าบาทและเทศบาลฯ ต3องรับผิดชอบไปจนถึง 30 กันยายน 2557 แต>คิดว>าไม>
เพียงพอ เงินส>วนนี้เปLนอํานาจหน3าที่ของนายกเทศมนตรีฯ หากท>านอนุมัติก็สามารถจ>ายได3เลย
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2)เงินสะสม ถ3าผู3ว>าราชการจังหวัด ประกาศเปLนเขตภัยพิบัติ นายกเทศมนตรีฯ ก็สามารถ
นํามาใช3จ>ายได3 ขณะนี้มีอยู>เจ็ดล3านบาท สามารถใช3ได3เต็มที่ ผอ.กองคลัง แจ3งว>าใช3ได3เต็มที่สี่
ล3านบาท หรือหากผู3ว>าราชการจังหวัดไม>ประกาศเปLนเขตภัยพิบัติ ก็ต3องนําเสนอต>อที่
ประชุมสภาฯ พิจารณา ตามที่ สท.ไพฑูรย สุวรรณทา หารือนั้นก็จะใช3เงินจากส>วนนี้ เหตุที่
เสนอนายกเทศมนตรีฯ ให3นําเข3าที่ประชุมสภาฯ ช>วยเหลือประชาชนเหตุจากแผ>นดินไหว
จํานวนสามหมื่นกว>าบาท เนื่องจากว>าถ3าผู3ว>าราชการจังหวัดไม>ประกาศเปLนเขตภัยพิบัติ
เสร็จแล3วตามที่มาอนุมัติใช3เงินค>อนข3างยากเพราะว>าไม>อยู>ในช>วงของการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ ก็ต3องเปJดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญค>อนข3างจะช3าในเมื่อจะประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 2/2557 จึงขออนุญาตใช3เงินสะสม เสนอต>อที่ประชุมสภาฯ ว>าท>านควรจะ
อนุมัติในหลักการเปLนเงินเท>าไหร> ขออนุญาตนําเสนอที่ประชุมในวาระที่ 3.2 ต>อไป
เรื่องผลกระทบจากเหตุแผ>นดินไหว จะพูดคุยกันในวาระที่ 3.2 มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะ
ชี้แจงหรืออภิปรายในส>วนของโครงการทั้ง 8 โครงการ
ตามที่ สท.ไพฑูรย สุวรรณทา กังวลนั้น ในวาระที่ 3.2 จะได3นําเรียนให3ที่ประชุมสภาฯ ได3
พิจารณา เพราะว>าเหตุการณค>อนข3างเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะได3หารือคงจะใช3เงินสะสมมาแก3ไข
ป:ญหาในส>วนนั้น
กรณีของหมู>ที่ 13 หากอนุมัติไปแล3วจะมีป:ญหาตามมาทีหลังหรือไม> หากมีป:ญหาจะมีป:ญหา
เกี่ยวกับที่ประชุมสภาฯ อนุมัติหรือเปล>า มีความเดือดร3อนที่ว>าอนุมัติให3สร3างท>อเสริมแล3ว
วันข3างหน3ากรมชลประทานมีป:ญหาขุด รื้อออกไป จึงเกรงว>าจะมีป:ญหาตรงจุดนี้ หากไม>มี
ป:ญหาก็สนับสนุนอยู>แล3ว เพราะว>าเปLนเส3นทางคมนาคมสายหลักของตําบลป;าอ3อดอนชัย
ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลป;าอ3อดอนชัย ได3ชี้แจงเกี่ยวกับกรมชลประทาน ว>ามีความ
เปLนมาอย>างไร มีสมาชิกสภาฯ หลายคนยังไม>ทราบว>าเขาจะมารื้อ มาสร3าง มาซ>อมอะไร
อย>างไร
ในความเปLนจริงความคิดเห็นส>วนตัวกว>ากรมชลประทานจะทําคงอีกนาน สังเกตได3จากเปLน
ปKแล3วยังไม>ขยับเลยหลังจากที่ทํารางมาถึงบริเวณหลังฌาปนสถานวัดสันทรายน3อย
เพราะฉะนั้นหากเปLนไปได3อยากให3ทําไปก>อน ไม>ใช>ว>ารอให3เกิดอุบัติเหตุก>อนแล3วค>อยมาทํา
ทีหลังเหมือนกับจุดแรก อยากนําเสนอให3ที่ประชุมสภาฯ ได3พิจารณา
ขออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําถนนที่เปLนทางแคบบริเวณโรงน้ําดื่ม จริงๆแล3วเราควร
แก3ป:ญหามานานแล3ว ถึงจะรอกรมชลประทานก็นานรอแล3วรออีก แต>ว>าการแก3ป:ญหาเฉพาะ
หน3าเราจะทําอย>างไรไม>ให3เกิดอันตรายแก>ผู3สัญจร ถ3าการอนุมัติจากสภาฯแล3ว ก็มีการรื้อที
หลังในส>วนนี้ก็เปLนไปได3เหมือนกัน แต>เราจะทําอย>างไรเปLนการแก3ไขป:ญหาเฉพาะหน3า ป:จจุบัน
ทําอย>างไรให3ในการเดินทางสัญจรให3สะดวกไม>เกิดป:ญหากับประชาชนที่สัญจร เราควร
แก3ป:ญหาในจุดนี้ อย>างไรก็ควรแก3ไขป:ญหาถึงจะไม>ทําถาวรแต>ทําให3ดีและเดินทางสะดวก
-17- /สท.ยุทธพงศ ไวยะกา…
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โครงการก>อสร3าง หมู>ที่ 13 เห็นด3วยในการอํานวยความสะดวกการสัญจร ทุกท>านคงจะเห็น
ว>าถนนแคบมากการสัญจรลําบาก ขอสนับสนุนในการก>อสร3างครั้งนี้ แต>อยากฝากไว3ว>าให3
ประสานกับกรมชลประทานก>อนดําเนินการด3วย
ส>วนใหญ>เห็นชอบในหลักการ ในความเห็นส>วนตัวก็ถึงแม3ว>าทําได3วันเดียวแล3วกรม
ชลประทานมารื้อหากจําเปLนเราก็ต3องทํา หากว>ามีประชาชนเกิดอุบัติเหตุแล3วเสียชีวิตจะยุ>ง
ไปกันใหญ> ทั้งๆ ที่เราจะใช3เงินแค>ไม>กี่บาทเพื่อแก3ไขป:ญหาตรงจุดนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท>าน
ใดเห็นเปLนอย>างอื่น หากไม>มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดอภิปรายจะขอมติในที่ประชุม ขอมติเปLน
รายโครงการ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
นับองคประชุมมีผู3เข3าร>วมประชุม 11 ท>าน ขอเชิญประธานสภาฯ ขอมติต>อไป
ให3เลขานุการสภาฯ นับองคประชุมครั้งเดียว ขอมติ
โครงการที่ 1. โครงการก>อสร3างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านริมลาว หมู>ที่ 3 (หลัง
วัดศรีชุม) งบประมาณ 276,000 บาท
ที่ประชุมมีมติ -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
งดออกเสียง 1 เสียง(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน3าที่สภาฯ)
โครงการที่ 2. โครงการก>อสร3างวางท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร3อมบ>อพักน้ํา บ3านริมลาว หมู>ที่
3 (บริเวณสี่แยกโรงเรียนบ3านริมลาว) งบประมาณ 260,000 บาท
ที่ประชุมมีมติ

-เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
-งดออกเสียง 1 เสียง(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน3าที่สภาฯ)

โครงการที่ 3.โครงการก>อสร3างวางท>อพร3อมบ>อพัก บ3านริมลาว หมู>ที่ 3 (บริเวณสี่แยก
บ3านสบห3วย) งบประมาณ 54,000 บาท
ที่ประชุมมีมติ -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
งดออกเสียง 1 เสียง(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน3าที่สภาฯ)
โครงการที่ 4. โครงการก>อสร3างวางท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. คู> ขนาด 1.20 ม. บ3านป;าตึงงาม
หมู>ที่ 18 งบประมาณ 115,000 บาท
ที่ประชุมมีมติ -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
งดออกเสียง 1 เสียง(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน3าที่สภาฯ)
-18- /โครงการที่ 5. ...
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โครงการที่ 5. โครงการก>อสร3างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ3านประตูล3อ หมู>ที่ 21
งบประมาณ 323,000 บาท
ที่ประชุมมีมติ -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
งดออกเสียง 1 เสียง(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน3าที่สภาฯ)
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. หมู>ที่ 13 งบประมาณ 25,000 บาท
ที่ประชุมมีมติ -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
งดออกเสียง 1 เสียง(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน3าที่สภาฯ)
โครงการที่ 7 โครงการก>อสร3างวางท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร3อมบ>อพักน้ํา บ3านป;ากอ หมู>ที่ 6
งบประมาณ 146,000 บาท

เลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติ

-เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
งดออกเสียง 1 เสียง(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน3าที่สภาฯ)
โครงการที่ 8 โครงการก>อสร3างเสริมท>อ ค.ส.ล.บ3านสันกลาง หมู>ที่ 13 งบประมาณ 37,000 บาท
ที่ประชุมมีมติ -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
งดออกเสียง 1 เสียง(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน3าที่สภาฯ)
3.2 ขอความเห็นชอบใชจ5ายเงินสะสม เพื่อช5วยเหลือประชาชนจากกรณีแผ5นดินไหว
เหตุเกิด เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 จํานวน 30,379 บาท
ก>อนที่ท>านนายกเทศมนตรีฯ จะได3ชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว>าด3วยการรับเงิน
การเบิกจ>ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองส>วน
ท3องถิ่น ประจําปK พ.ศ.2541 ข3อที่ 91 บอกว>ากรณีฉุกเฉินมีสาธารณภัยเกิดขึ้นให3ผู3นําท3องถิ่น
อนุมัติการใช3จ>ายจากเงินสะสมได3ตามความจําเปLนในขณะนั้น โดยให3คํานึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององคกรปกครองส>วนท3องถิ่น ตามความเข3าใจจริงๆ แล3วท>านผู3บริหาร สามารถ
เบิกจ>ายได3โดยที่ไม>ต3องรอการประชุมสภาฯ อย>างน3อยสามารถแก3ไขป:ญหาประชาชนได3
ทันท>วงที แต>นี่เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 มารอการอนุมัติจากที่ประชุมสภาฯ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เปLนเวลา 14 วัน ตามความเข3าใจจริงๆ แล3วท>านน>าจะดําเนินการ
ไปแล3วตั้งแต>วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ขอท>านปลัดเทศบาล ได3ชี้แจงข3อกฎหมาย เพราะว>า
มันล>วงเลยระยะเวลามานานมากแล3ว ผลกระทบของประชาชนค>อนข3างจะละเอียดอ>อน
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สืบเนื่องจากแผ>นดินไหว 6.3 ริกเตอร จุดศูนยกลางที่อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่
5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 น. เนื่องจากเดือนพฤษภาคม 2557 มีวันหยุดติดต>อกัน 3
วัน ข3อมูลที่ได3รับจริงๆ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ท>านนายกเทศมนตรีฯ และปลัดเทศบาล
ได3ประชุมเจ3าหน3าที่ให3ไปเอารายชื่อกับจํานวนหมู>บ3านที่ได3รับความเสียหายมาเปLนข3อมูลวัน
แรก เพราะว>าท>านนายกเทศมนตรีฯ ต3องตอบคําถามท>านนายอําเภอและผู3เกี่ยวข3องได3ว>ามี
ผู3เสียหายทั้งหมดกี่หมู>บ3าน กี่หลังคาเรือน ชื่ออะไรบ3างวันแรกเข3าไปในจุดนี้ อีกวันหนึ่งก็ได3
ตั้งคณะกรรมการช>วยเหลือประชาชนซึ่งแต>งตั้งจากผู3ใหญ>บ3าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ
เจ3าหน3าที่เทศบาลฯ มาคํานวณความเสียหายวันแรกทราบแต>ว>าเสียหายกี่หมู>บ3านมีใครบ3าง
ก็ไม>ทราบจํานวนว>าเสียหายเท>าไร พอมาวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 อําเภอเมืองเชียงราย
แจ3งให3ส>งรายชื่อ ข3อมูลว>าใครเสียหายเท>าไหร> จึงได3ข3อมูล จังหวัดได3ประกาศภัยพิบัติ
เนื่องจากข3อมูลไม>นิ่ง มานิ่งจริงๆ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ท>านนายกเทศมนตรีฯได3
มอบหมายให3ปลัดเทศบาล ไปร>วมประชุม กชภอ. ครั้งแรกคิดว>าความ
เสียหายค>อนข3างเยอะ ได3นําเสนอตัวเลขท>านนายกเทศมนตรีฯด3วยการคัดให3ดีว>าอย>างไร
น>าจะประมาณสองล3านบาท ครั้งแรกรายงานไป 1.4 ล3านบาท ปลัดเทศบาลกับนายจินดา
สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีตําบลป;าอ3อดอนชัย และหลายๆท>าน ได3ทําข3อมูลเสนออําเภอ
เมืองเชียงรายไปว>าประมาณ 1.4 ล3านบาท คิดจากจํานวน 240 หลังคาเรือนคูณด3วย 6,000 บาท
เปLนข3อมูลคร>าวๆ ก็คิดว>าน>าจะใช3เงินประมาณจากจังหวัดเชียงราย ทราบว>าได3รับงบประมาณ
จากรัฐบาลมา 500 ล3านบาท แล3วเชียงรายได3รับมาแล3ว 20 ล3านบาท ข3อมูลมาชัดเจนจริงๆ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ว>าจริงๆแล3วมีผู3ประสบภัย 20 หมู>บ3าน เสียหายทั้งหมด 298
หลังคาเรือน ท>านนายกเทศมนตรีฯ ได3มอบหมายให3ปลัดเทศบาลร>วมประชุม กชภอ.ที่
อําเภอเมืองเชียงราย นายอําเภอเมืองเชียงรายแจ3งว>ากรณีที่ผู3ประสบเหตุฯ จํานวนต่ํากว>า
500 บาท ให3เทศบาลฯ เปLนผู3ชดเชยค>าเสียหายให3กับผู3ประสบภัยเอง เทศบาลตําบลป;าอ3อ
ดอนชัยมีจํานวน 85 หลังคาเรือนที่ ต3องรับมาช>วยเหลือ แต>ที่ลึกไปกว>านั้นคือว>าเราเห็น
เหตุการณเมื่อวันที่ พมจ.มา 298 ได3มาล3านหนึ่งกับ พมจ. 45 แต>กระแสของผู3นําที่ต3องตอบ
คือว>าเลือกอย>างไรถึงได3คนนี้มาทําไมเขาถึงไม>ได3 นี่คือกระแสที่จะต3องตอบ สิ่งที่เราพบคือว>า
ปลัดเทศบาลกับนายกเทศมนตรีฯ ได3ปรึกษากันว>าเงินถ3าเราจะอนุมัติตรงนี้ 85 ราย จะรอ
ไปจ>ายพร3อมกับจังหวัดได3หรือไม> จะมีผลกระทบต>อผู3ที่ยังไม>ได3รับหรือไม> อยู>ที่ที่ประชุมสภา
ฯจะตัดสินใจร>วมกับท>านนายกเทศมนตรีฯ หากอนุมัติให3จ>ายก็จะดําเนินการเบิกจ>าย ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว>าให3จ>ายเปLนเงินหรือสิ่งของได3 แต>ได3เสนอให3จ>ายเปLนเงิน
เนื่องจากเห็นว>าสะดวก สิ่งที่จะนําเสนอต>อก็คือว>าแผ>นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
2557 มีลักษณะไหวไม>หยุดเกิดอาฟเตอรช็อกอีกหลายๆครั้ง ถ3าความเสียหายยังไม>นิ่งเราจะ
ทําอย>างไร ต3องขอขอบคุณ สท.ไพฑูรย สุวรรณทา ที่ได3นําเสนอต>อที่ประชุมสภาฯจริงๆ
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นายกเทศมนตรีฯ

แล3วปลัดเทศบาลคิดและนําเสนอนายกเทศมนตรีฯ ว>าจํานวน 85 รายที่ขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาฯเปLนไปได3หรือไม> เพราะว>าเขาอนุมัติภัยพิบัติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
2557 ภัยเดียว อาฟเตอรช็อกไม>ถือว>าเปLนภัยพิบัติเปLนไปได3หรือไม>ว>าที่ประชุมสภาฯจะ
อนุมัติไปก>อนสักหนึ่งแสนบาท ใช3เงินสะสมอนุมัติกันไว3เลยว>าให3นายกเทศมนตรีฯจะ
สามารถจ>ายได3เลย วิธีการจ>ายต3องแต>งตั้งคณะอนุกรรมการช>วยเหลือประชาชนแล3วจ>าย
เสียหายบางส>วนไม>เกิน 20,000 บาท เสียหายทั้งหลังไม>เกิน 33,000 บาท นําเสนอต>อที่
ประชุมเพื่อว>าจะได3คล>องตัวในการช>วยเหลือประชาชน
ก>อนที่จะให3ท>านนายกเทศมนตรีฯ ได3ชี้แจง ประเด็นที่ถามคือให3ฝ;ายบริหารได3ดําเนินการ
เลยได3หรือไม>ตามข3อ 90 โดยไม>ต3องผ>านที่ประชุมสภาฯ เพราะว>าในอนาคตหากเกิดเหตุ
แผ>นดินไหว เกิดพายุ กรณีที่ไม>มีการประชุมสภาฯ ต3องขออนุญาตเปJดประชุมสภาฯ สมัย
วิสามัญ ให3ฝ;ายบริหารดําเนินการเลยได3หรือไม>อย>างไร
ได3 ถ3าผู3ว>าราชการจังหวัดประกาศเปLนเขตภัยพิบัติสาธารณะ อํานาจของฝ;ายสภาฯจะมา
เปLนอํานาจของนายกเทศมนตรีฯ ในการจ>ายขาดเงินสะสมได3เลย
อยากจะนําเรียนสมาชิกสภาฯ เพราะว>าจากกรณีที่ยกตัวอย>างถ3ามัวมารอที่ประชุมสภาฯ
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 วันนี้วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ก็จะล3าช3าไป ก>อนที่
จะให3ที่ประชุมพิจารณาขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได3ชี้แจงเกี่ยวกับวาระที่ 3.2
จากเหตุแผ>นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 18.08 น. จริงๆแล3วความ
ในใจอยากจ>ายเงินตั้งแต>เที่ยงคืนของวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 แต>ทําไมถึงรอมาขออนุมัติ
จากที่ประชุมสภาฯ เนื่องจากอย>างที่ปลัดเทศบาลได3นําเรียนไปว>ามันยังไม>นิ่ง แม3แต>เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 สมาคมวิศวกรรมสถานแห>งประเทศไทย ได3ส>งวิศวกรอาสาเข3า
มาตรวจสอบในพื้นที่ตําบลป;าอ3อดอนชัย นายกเทศมนตรีฯได3ร>วมคณะด3วย จากวันที่ 5
พฤษภาคม 2557 ความเสียหายที่กองช>างได3ประมาณการจากรูปภาพขออนุญาตใช3คํานี้
ประมาณไว3 452 บาท วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ไม>ต่ํากว>า 1,000 บาท เพราะตอนแรก
ร3าวบริเวณเสาร3าว พออาฟเตอรช็อกตามมาอีกหลายๆครั้ง ทําให3เกิดความเสียหายหมดทั้ง
แผงแต>ว>าไม>ล3ม แต>ถ3าจะซ>อมก็ต3องซ>อมทั้งแผง เพราะฉะนั้นจึงคาราคาซังมาจนถึงวันนี้ นํา
เรียน สท.ไพฑูรย สุวรรณทา ว>าขอหารือในวาระที่ 3.2 ว>าจากวันนั้นประมาณการราคาไว3
452 บาท แต>มาวันนี้ประมาณการราคาเปLน 1,500 บาท จะหาทางออกกันแบบไหน ใน
ส>วนของการใช3จ>ายเงินต3องอ3างอิงระเบียบเพื่อความปลอดภัยของผู3ปฏิบัติ ในส>วนของการ
ใช3จ>ายเงินสะสม ต3องขออนุญาตนําเรียนว>าแล3วแต>สถานการณ เนื่องจากยังไม>นิ่งดังที่ได3นํา
เรียนมาแล3วการใช3จ>ายก็เลยคาราคาซัง ถ3าหากนิ่งเปLนกรณีอื่นนายกเทศมนตรีฯก็ต3อง
ตัดสินใจไปแล3ว อีกกรณีหนึ่งอย>างที่ได3ชี้แจงไปแล3วตั้งแต>ต3นการประชุมว>า ในปKงบประมาณ
พ.ศ.2558 เราจะนําเงินจากไหนมาบริหาร ถ3าเกิดตัดสินใจใช3เงินส>วนนี้โดยไม>พึ่งพางบประมาณ
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ของจังหวัด มันเร>งมันด>วนและเงินในปKงบประมาณ พ.ศ.2558 จะเอาเงินที่ไหนมาใช3จ>ายนี่
เปLนป:ญหาที่ต3องกังวลและต3องตัดสินใจว>าจะใช3แนวทางไหน จึงได3คาราคาซังมาจนถึงวันนี้
เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ขอที่ประชุมไม>ว>าจะเปLน สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผู3อํานวยการ
กอง อยากขอความคิดเห็นจากทุกท>านด3วย ณ วันนี้ถ3าเกิดป:ญหาแบบนี้จะหาทางออกกัน
อย>างไร อยากนําเรียนต>อที่ประชุม
ตามที่ได3ชี้ประเด็นไปตามข3อกฎหมาย อย>างที่ท>านปลัดเทศบาลได3ชี้แจงไปแล3วว>าข3อ 91 ใน
ความคิดเห็นส>วนตัวอยากให3เปLนอํานาจของฝ;ายบริหารได3ดําเนินการ ส>วนฝ;ายสภาฯ ก็คง
จะดูแลในเรื่องอื่นที่กฎหมายจะเอื้อให3 แต>การจ>ายขาดเงินสะสมกรณีภัยพิบัติเปLนอํานาจ
ของท>านนายกเทศมนตรีฯอยากจะแยกส>วนเพื่อให3การขับเคลื่อนต>างๆนานาไปได3อย>างฉับไว มี
สมาชิกสภาฯ ท>านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
ขออนุญาตเพิ่มเติมข3อมูลกับภัยพิบัติแผ>นดินไหว จากการตั้งข3อสังเกตที่ผ>านมาตั้งแต>ปKที่ผ>านมา
จนถึงวันนี้ความรวดเร็วในการช>วยเหลือประชาชนรู3สึกว>าเราจะปรับปรุงมาเรื่อยๆ หลังสุดนี้
หลังจากแผ>นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 มาถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เรา
พยายามปรับวิธีการที่จะช>วยเหลือแต>ว>าเรายังต3องการเสริมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ข3อมูลอยากเสนอในที่ประชุมว>าขอความอนุเคราะหสมาชิกสภาฯช>วยลงพื้นที่ เนื่องจากว>า
ช>วงนี้เปLนช>วงฉุกเฉิน การเก็บข3อมูลอาจจะไม>ละเอียดพอว>าหลักฐานในการเก็บยังไม>ชัดเจน
ความชัดเจนบางทีแจ3งข3อมูลมาบอกว>าเสียหายห3องน้ํา ท>อน้ําในห3องน้ําแตกประเมินราคา
มาแล3วคิดเปLนเงินร3อยกว>าบาท ซึ่งยังไม>ถึงขั้นภัยพิบัติ ยังมีบางส>วนบางหมู>บ3านเสียหายจริง
และเจ3าของบ3านมีฐานะยากจนจริง เพราะฉะนั้นอยากขอความร>วมมือ
จากสมาชิกสภาฯช>วยตรวจสอบและกําชับด3วยว>าบ3านหลังนี้ท>านมีความเห็นว>าสมควรให3
ได3 รั บ การช> ว ยเหลื ออย> า งเร> งด> ว น หลั งไหนไม> เ ร> งด> ว นกํ าชับว> ารอรั บได3 ในกรณี หมู> ที่ 14
บางส>วนยากจนจริงๆ หากได3รับความช>วยเหลือจากเทศบาลฯช3าจะส>งผลกระทบต>อทั้งฝ;าย
บริหารและสมาชิกสภาฯ
ความจริงแล3วภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได3หลายรูปแบบ ในรอบปKที่ผ>านมาเกี่ยวกับวาตภัย ก>อน
เกิดเหตุเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ได3ปรึกษากับนายกเทศมนตรีตําบลป;าอ3อดอนชัย
เกี่ยวกับการนําเงินทุนสํารองเงินสะสมมาใช3จ>ายเกี่ยวกับการดูแลให3กับประชาชนในตําบล
ป;าอ3อดอนชัย มาวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เกิดเหตุทุ>มกว>าๆ จนถึงมืด แต>ยังดีที่ประชาชน
ยังไม>เข3าบ3านกัน ตามที่ท>านประธานสภาได3อภิปรายเกี่ยวกับการลงพื้นที่หรือการจ>ายเงิน
ชดเชยให3กับประชาชน ซึ่งจะถือว>าช3าก็ใช> เนื่องจากว>าภัยพิบัติครั้งนี้มีความแตกต>างจากทุก
ครั้งที่ผ>านมา เพราะทุกครั้งจะเหตุวาตภัยบ3าง พายุลูกเห็บบ3าง ซึ่งจะมองเห็นภาพที่ชัดเจน
แล3วก็การตรวจสอบความเสียหายได3ฉับพลัน ถึงแม3ว>าในปKนี้พื้นที่เทศบาลตําบลป;าอ3อดอน
ชัยจะผ>านพ3นในส>วนของวาตภัย พายุลูกเห็บ แต>หลายพื้นที่ได3ประสบเหตุร3ายแรงกว>าตําบล
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ป;าอ3อดอนชัยไม>ว>าจะเปLนตําบลแม>ยาว ตําบลบ3านดู> อําเภอเวียงเชียงรุ3ง อําเภอดอยหลวงไป
จนถึงอําเภอพญาเม็งรายและเวียงชัย ถามว>าเขาล>าช3าไหมก็เหมือนกับเราเมื่อปKที่ผ>านมา
แต>ปKนี้ประสบเหตุแผ>นดินไหว เราเคยบอกกับประชาชนว>า เคยเตือนไว3ว>าเวลาเกิดเหตุภัย
พิบัติในทํานองแผ>นดินไหวจะให3เขาปฏิบัติตัวอย>างไร แต>แผ>นดินไหวยอมรับว>าเกิดขึ้น
รุนแรงต>อเนื่องเปLนระยะเวลาที่ยาวนาน เราไม>มีประสบการณในการตรวจสอบประมาณ
การ จึงเกิดความผิดพลาดขึ้นอีกอย>างคือแผ>นดินไหวไม>ยอมหยุดเกิดต>อเนื่องมาเรื่อยๆ ใน
ส>วนนี้ก็คงจะไม>ตําหนิหรือโทษใคร ฝากสมาชิกสภาฯ ได3ประสานหรือแจ3งกับประชาชนว>า
เวลาเกิดภัยนี้ขึ้นมาข3อแรกควรทําอย>างไร ข3อ 2 หลังเกิดเหตุให3เจ3าของบ3านช>วยอํานวย
ตรวจสอบความเสียหายว>าเสียหายอย>างไร เสียหายเท>าไหร>เปLนเบื้องต3น ข3อ 3 จากนั้นแจ3ง
ผู3นําหมู>บ3านพร3อมแนบสําเนาทะเบียนบ3าน บัตรประชาชนมาด3วยเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการตรวจสอบข3อมูล 3 กรณีนี้หากประชาชนปฏิบัติได3ตามนี้จะทําให3เกิดความรวดเร็วขึ้น
ปลอดภัยทั้งตัวผู3ประสบเหตุและรวดเร็วในการตรวจสอบ รวดเร็วในการส>งข3อมูล ยอมรับว>า
ในปKที่ผ>านมาเราช3าเกี่ยวกับข3อมูลเพราะผู3ประสบเหตุไม>ยอมมาแจ3งให3กับผู3นําหมู>บ3าน
รอจนผู3นําหมู>บ3านออกไปตามหาและขอเอกสารทั้งๆที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับประชาชนเอง
อาจเกิดความไม>เข3าใจของประชาชนเองก็เปLนได3 เพราะฉะนั้นก็ต3องฝากท>านสมาชิกสภาฯ
ได3ช>วยให3ความรู3กับประชาชนด3วย ส>วนกรณีแผ>นดินไหวครั้งนี้ต3องยอมรับว>าไหวไม>ยอมหยุด
เกิดต>อเนื่องกันมาเรื่อยๆ ครั้งแรกที่เรามุ>งตรงไปวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลาตอนเย็น
ประจวบกับนายกเทศมนตรีฯ ได3ไปประชุมที่จังหวัดพิษณุโลก พร3อมกับนายบัญญัติ ป:น
อินทร รองนายกเทศมนตรีฯเกี่ยวกับเรื่อง สสส. ได3ฝากให3กระผมเปLนผู3ติดต>อประสาน
หลังจากแผ>นดินไหวไม>เกิน 2 นาที ได3โทรศัพทติดต>อสอบถามมายังงานปdองกันฯ เทศบาล
ตําบลป;าอ3อดอนชัย ทราบว>าพื้นที่ข3างนอกยังไม>รุนแรงเท>าพื้นที่ข3างใน พอเช3าวันที่ 6
พฤษภาคม 2557 ได3เข3ามาสํานักงานเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย สอบถามจากงานปdองกันฯ
ว>ายังไม>มีการแจ3งความเสียหายเข3ามา พอตอนสายๆได3เกิดอาฟเตอรช็อกเพิ่มมาอีก ขณะที่
เข3ามาตอนเช3าที่สํานักงานฯ วัดร>องขุ>นยังไม>ได3รับความเสียหายมาก มาเสียหายเพิ่มเข3าไป
อีกหลังจากที่เกิดอาฟเตอรช็อกตามมา เรียนท>านสมาชิกสภาฯทราบด3วยว>าภัยพิบัติในครั้งนี้
ได3เกิดต>อเนื่องและยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งการประมาณการที่ผ>านมาข3อมูลที่ประมาณ
การจะห>างไกลจากความเปLนจริงพอสมควร ตามที่ได3เข3าร>วมกับวิศวกรอาสา ที่มาจาก
ส>วนกลางเมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 เมื่อวานนี้ วันที่ 18 พฤษภาคม 2557
ประชาชนหมู>ที่ 1,14,15,16,17 และหมู>ที่ 20 ได3รับความช>วยเหลือจากธนาคารออมสินได3
มอบถุงยังชีพ ส>วนวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เกิดความคลาดเคลื่อนพอสมควรเกี่ยวกับ
ข3อมูล เนื่องจากว>า พมจ.ได3ประสานขอข3อมูลมาทางประธาน อสม.ตําบลป;าอ3อดอนชัย ด3วย
ความรีบร3อนประมาณนี้ คาดว>าท>านได3นําเอาข3อมูลซึ่งขณะนั้นข3อมูลคงจะวางอยู>บนโตะซึ่ง
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ไม>ใช>ข3อมูลที่เสียหายจริงๆตามที่งานปdองกันฯได3เรียบเรียงไว3 จึงเกิดความผิดพลาด
พอสมควรเกิดการโกลาหลกันในวันที่จะให3ผู3นําได3แจ3งเกี่ยวกับที่ท>านปลัดเทศบาลได3นํา
เรียนตอนต3น เพราะว>าบางรายเสียหายร3อยกว>าบาท กลับได3รับความช>วยเหลือเปLน 2,000
บาท จึงเปLนสาเหตุของความผิดพลาดที่จะจ>ายต3องรอในอีกส>วนหนึ่งรอจ>ายเงินกองคลังแล3ว
อีกส>วนหนึ่งก็ต3องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯด3วย
ก>อนที่นายกเทศมนตรีฯจะได3ชี้แจงตามที่ได3ชี้เกณฑไปจริงๆแล3วเปLนอํานาจของผู3บริหาร
เกี่ยวกับการช>วยเหลือ สืบเนื่องจากว>าแผ>นดินไหวหลายๆท>านได3ชี้แจงไปว>ามันไม>นิ่งอาจมี
ผลกระทบอะไรต>างๆตามมามากมาย ดังนั้นในความคิดเห็นส>วนตัวอยากให3ฝ;ายบริหารได3ใช3
ข3อ 91 ขออนุญาตได3อ>านให3สมาชิกสภาฯได3ฟ:ง กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให3
ผู3บริหารท3องถิ่นอนุมัติให3จ>ายขาดเงินสะสมได3ตามความจําเปLนขณะนั้นโดยให3คํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององคกรปกครองส>วนท3องถิ่นนั้น อยากจะใช3ข3อตัดสินนี้ให3เปLนประโยชน
ต>อประชาชน ส>วนหนึ่งเพื่อความรวดเร็ว แล3วอีกส>วนหนึ่งอยากให3เกียรติฝ;ายบริหารให3
ดําเนินการไปตามอํานาจหน3าที่เห็นว>าอนุมัติในส>วนของสภาฯ จะต3องไปอําเภอฯ จังหวัด
เกรงว>าอําเภอ จังหวัดจะตําหนิว>าไม>รู3กฎหมายหรืออย>างไรกัน ในความคิดเห็นส>วนตัวอยาก
นําเรียนในที่ประชุมเพื่อที่ได3แก3ไขป:ญหาของประชาชนได3รวดเร็วขึ้น ส>วนรายละเอียดโดย
ข3อเท็จจริงก็เข3าใจ ได3ไปพบปะกับประชาชนที่ได3รับผลกระทบอย>างที่ได3นําเรียนว>ายังมีอีก
หลายๆขั้นตอนตามมา
โดยส>วนตัวแล3วเข3าใจเจตนาของท>านประธานสภาฯ เพราะฉะนั้นขออนุญาตเสนอว>า
เนื่องจากตัวเลข จํานวน 30,379 บาท คิดว>ายังไม>นิ่งแล3วก็เข3าในเจตนาของประธานสภาฯที่
อยากให3เปLนอํานาจการตัดสินใจของฝ;ายบริหาร ในส>วนของการตัดสินใจอย>างไรนั้น ตามที่
ปลัดเทศบาล ได3นําเรียนไปแล3วว>าต3องมีการตั้งคณะกรรมการอยู>แล3ว ฉะนั้นตรงจุดนี้อยาก
เสนอแนะในที่ประชุมว>าถอดวาระ 3.2 นี้ออกจากที่ประชุม ให3อยู>ในอํานาจของฝ;ายบริหาร
แต>ว>าหลังจากที่การจะใช3จ>ายจริงๆต3องขอความคิดเห็นต>อที่ประชุมด3วย
ตามที่ท>านนายกเทศมนตรีฯได3นําเรียนในที่ประชุมว>าท>านจะขอถอน วาระที่ 3.2 ออกไป
ส>วนรายละเอียดจะหารือนอกรอบต>อไป
ระเบี ย บวาระที่ 3.3การขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณในหมวดค5 า ครุ ภั ณ ฑ' ที่ ดิ น และ
สิ่งก5อสราง
ขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค>าครุภัณฑที่ดิน และสิ่งก>อสร3าง ขอเชิญท>าน
นายกเทศมนตรีฯ
ด3วยกองช>าง เทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจ>ายใน
หมวดค>าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก>อสร3าง ซึ่งได3ตั้งงบประมาณไว3ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ>าย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2557 แต>ไม>เพียงพอต>อการเบิกจ>าย จึงขออนุมัติโอน
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งบประมาณรายจ>าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค>าครุภัณฑ
ประเภทค>าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณตั้งไว3 50,000 บาท ขณะนี้
งบประมาณคงเหลือ 2,354 บาท ซึ่งไม>เพียงพอต>อการเบิกจ>าย ขอโอนเพิ่ม จํานวน
25,000 บาท
โอนลด
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวดค> า วั ส ดุ
ประเภทวัสดุก>อสร3าง งบประมาณตั้งไว3 800,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 565,105
บาท ขอโอนลด 25,000 บาท
2.โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค>าใช3สอย
ประเภทรายจ> า ยเพื่ อ ให3 ไ ด3 ม าซึ่ ง บริ ก าร งบประมาณตั้ ง ไว3 560,000 บาท ขณะนี้
งบประมาณคงเหลือ 240,660 บาท ซึ่งไม>เพียงพอต>อการเบิกจ>าย ขอโอนเพิ่ม จํานวน
118,900 บาท
โอนลด
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก>อสร3างโครงสร3างพื้นฐาน หมวดค>าที่ดินและ
สิ่งก>อสร3าง ประเภทอาคารต>างๆ โครงการก>อสร3างอาคารอเนกประสงคแบบชั้นเดียว บ3าน
ดงเจริญ หมู>ที่ 17 งบประมาณตั้งไว3 450,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 450,000
บาท ขอโอนลด 1,000 บาท
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก>อสร3างโครงสร3างพื้นฐาน หมวดค>าที่ดินและ
สิ่งก>อสร3าง ประเภทอาคารต>างๆ โครงการก>อสร3างอาคารอเนกประสงคแบบชั้นเดียว
บ3านป;าไผ> หมู>ที่ 4 งบประมาณตั้งไว3 373,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 4,000 บาท
ขอโอนลด 4,000 บาท
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก>อสร3างโครงสร3างพื้นฐาน หมวดค>าที่ดินและ
สิ่งก>อสร3าง ประเภทอาคารต>างๆ โครงการก>อสร3างอาคารอเนกประสงคแบบชั้นเดียว บ3าน
ร>องขุ>น หมู>ที่ 1 งบประมาณตั้งไว3 200,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 200,000 บาท
ขอโอนลด 2,000 บาท
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก>อสร3างโครงสร3างพื้นฐาน หมวดค>าที่ดินและ
สิ่งก>อสร3าง ประเภทอาคารต>างๆ โครงการก>อสร3างอาคารอเนกประสงคแบบชั้นเดียว บ3าน
สันมะนะ หมู>ที่ 8 งบประมาณตั้งไว3 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 300,000
บาท ขอโอนลด 8,500 บาท
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-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก>อสร3างโครงสร3างพื้นฐาน หมวดค>าที่ดินและ
สิ่งก>อสร3าง ประเภทค>าก>อสร3างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก>อสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ3านหล>ายลาว หมู>ที่ 15 งบประมาณตั้งไว3 398,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 12,000
บาท ขอโอนลด 12,000 บาท
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก>อสร3างโครงสร3างพื้นฐาน หมวดค>าที่ดินและ
สิ่งก>อสร3าง ประเภทค>าก>อสร3างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก>อสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ3า นสั น ทรายยาว หมู> ที่ 12 งบประมาณตั้ งไว3 328,000 บาท งบประมาณคงเหลื อ
11,000 บาท ขอโอนลด 11,000 บาท
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก>อสร3างโครงสร3างพื้นฐาน หมวดค>าที่ดินและ
สิ่งก>อสร3าง ประเภทค>าก>อสร3างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก>อสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ3านหนองแสลบ หมู>ที่ 7 งบประมาณตั้งไว3 312,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 12,000 บาท
ขอโอนลด 12,000 บาท
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก>อสร3างโครงสร3างพื้นฐาน หมวดค>าที่ดินและ
สิ่งก>อสร3าง ประเภทค>าก>อสร3างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก>อสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ3านหนองหม3อ หมู>ที่ 9 งบประมาณตั้งไว3 284,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 284,000
บาท ขอโอนลด 55,500 บาท
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก>อสร3างโครงสร3างพื้นฐาน หมวดค>าที่ดินและ
สิ่งก>อสร3าง ประเภทค>าก>อสร3างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู>บ3าน
บ3านสันกลาง หมู>ที่ 13 งบประมาณตั้งไว3 380,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 380,000
บาท ขอโอนลด 500 บาท
-แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวดค> า วั ส ดุ
ประเภทวั สดุ ไฟฟd าและวิ ทยุ งบประมาณตั้ งไว3 150,000 บาท งบประมาณคงเหลื อ
150,000 บาท ขอโอนลด 9,500 บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค>า
สาธารณูปโภค ประเภทค>าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม งบประมาณตั้งไว3 10,000
บาท งบประมาณคงเหลือ 5,580.90 บาท ขอโอนลด 2,900 บาท
รวมงบประมาณในการโอนลด 118,900 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว>าด3วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส>วน
ท3องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก3ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข3อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ>ายในหมวด ค>าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก>อสร3าง ที่ทําให3ลักษณะ
ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ>ายเปLนรายการใหม> เปLนอํานาจอนุมัติของสภา
ท3องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ>ายตามรายการดังกล>าวต>อสภาเทศบาลตําบล
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ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ
ผอ.กองช>าง
นายจินดา สัตนาโค
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ปลัดเทศบาล

ป;าอ3อดอนชัยต>อไป ขอให3ท>านสมาชิกสภาฯได3พิจารณาด3วย เนื่องจากว>างบประมาณรายจ>าย
ในกองช>างไม>เพียงพอ จึงจําเปLนต3องโอนลดจากโครงการต>างๆ ที่ได3ดําเนินการไปเรียบร3อย
แล3วและมีงบประมาณคงเหลือ เพื่อนํามาใช3จ>ายในการแก3ไขป:ญหาให3กับประชาชน
มีสมาชิกสภาฯ ได3ฝ ากสอบถามว>าเงินจํ านวนดังกล>าว จะนํ าไปใช3จ>า ยเกี่ยวกับโครงการ
อะไรบ3าง
ใช3จ>ายเกี่ยวกับ 1) ตลิ่งพังลําน้ํากรณ หมู>ที่ 11 จํานวน 2 จุด งบประมาณ 85,000 บาท
2) ซ>อมแซมรางริน หมู>ที่ 19 งบประมาณ 11,000 บาท 3) ขุดลอก หมู>ที่ 16 งบประมาณ
25,000 บาท เดิมได3ตั้งไว3 800,000 บาท งบประมาณคงเหลือประมาณ 17,000 บาทซึ่งไม>
พอเพียง มีความต3องการใช3งบประมาณอีก 80,000 บาท
มีส มาชิ กสภาฯท> า นใดจะอภิ ป รายของการโอนงบประมาณหมวดค> า ครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งก>อสร3าง
ขอให3 ผอ.กองช>าง ได3นําเรียนต>อที่ประชุม
ช> ว งนี้ ท างกองช> า งมี โ ครงการเข3 า มาเรื่ อ ยๆ บางครั้ ง งานโครงการอาจล> า ช3 า จํ า นวน 3
โครงการดังกล>าวหากจําเปLนเร>งด>วนก็จะรีบดําเนินการต>อไป
สําหรับฝายอุ3ยติ๊บ และฝ;ายป;าก>อตอนล>าง ทราบว>าทางกองช>างได3ดําเนินการหาผู3รับจ3าง
แล3วแต>ไม>มีผู3รับจ3าง เนื่องจากงบประมาณน3อยเกรงว>าจะขาดทุน
มีสมาชิกสภาฯท>านใดจะอภิปราย หากไม>มีขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
นับองคประชุมครบ
ขอมติ ข3อ 3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค>าครุภัณฑที่ดิน และสิ่งก>อสร3าง
มติที่ประชุม -เห็นชอบ จํานวน 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
-งดออกเสีย จํานวน 1 เสียง (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน3าที่ประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ 3.4 ขอความเห็นชอบจ5ายเงินอุดหนุนใหแก5คณะกรรมการบริหารกิจการ
และบํารุงรักษาระบบประปาหมู5บานสันมะหลอด
ก>อนที่จะขอความเห็นชอบจ>ายเงินอุดหนุนให3แก>คณะกรรมการบริหารกิจการและ
บํารุงรักษาระบบประปาหมู>บ3านสันมะหลอด จํานวน 40,500 บาท มีประเด็นที่สมาชิกสภาฯ
ได3สอบถาม ว>าการโอนเงินในหมวดที่ 4 การโอนเงินและการแก3ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ใช3ข3อ 26 ได3หรือไม> โดยที่ไม>ใช3ข3อ 27 ข3อ 26 การโอนงบประมาณรายจ>ายต>างๆ ให3เปLน
อํานาจอนุมัติของผู3บริหาร จะใช3ได3ในกรณีไหนบ3างและในกรณี ระเบียบวาระที่ 3.4 จะใช3ได3
หรือไม> ขอให3ท>านปลัดเทศบาลชี้แจง
การโอนเงินงบประมาณรายจ>ายประจํา ตามวิธีการงบประมาณ ข3อ 26 เปLนอํานาจของ
นายกเทศมนตรี แต>ขอให3ที่ประชุมสภาฯอนุมัติ กรณีหมู>ที่ 2 เปLนรายจ>ายประจําก็จริง
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ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

แต> มาตรา 67 ทวิ ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 การจ>ายเงินอุดหนุนนอกจากที่โอนแล3ว
ก>อนจะจ>ายได3ต3องขอความเห็นชอบจากสภาท3องถิ่น ผู3ว>าราชการจังหวัดอนุมัติ อุดหนุน
เปLนรายจ>ายประจําตามข3อ 26 แต>ว>าสภาฯเปJดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2
เพราะฉะนั้นจึงให3สภาฯให3ความเห็นชอบก>อนตาม มาตรา 67 ทวิ เวลาจะจ>ายเงินอุดหนุน
ให3แก>คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู>บ3านสันมะหลอด ต3อง
ได3รับความเห็นชอบจากผู3ว>าราชการจังหวัด ที่เราเตรียมการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู3ว>า
ราชการจังหวัด
สรุปแล3วให3สภาเห็นชอบแล3วให3ผู3ว>าราชการจังหวัดอนุมัติ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ>าย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2557 อุดหนุนคณะกรรมการ
บริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู>บ3านสันมะหลอด
ด3วยคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู>บ3านสันมะหลอด หมู>ที่ 2
ตําบลป;าอ3อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได3ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย เพื่อเปLนค>าใช3จ>ายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิต
น้ําประปาระบบการจําหน>ายน้ําประปา การบํารุงรักษาซ>อมแซมและขยายกิจการประปา
โดยสอดคล3องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด3วยการบริหารกิจการและบํารุงรักษา
ระบบประปาหมู>บ3าน พ.ศ. 2548 ซึ่งเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัยไม>ได3ตั้งงบประมาณไว3
จึงได3โอนงบประมาณรายจ>ายโดยอํานาจอนุมัติของผู3บริหารท3องถิ่น ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ>ายรายการใหม>)
-แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่
เปLนสาธารณประโยชน อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปา
หมู>บ3านสันมะหลอด หมู>ที่ 2 จํานวน 40,500 บาท
เพื่อเปLนค>าใช3จ>ายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ําประปา ระบบการจําหน>าย
น้ําประปา การบํารุงรักษาซ>อมแซมและขยายกิจการประปาหมู>บ3านสันมะหลอด
โอนลด
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค>าวัสดุ
ประเภทวัสดุไฟฟdาและวิทยุ งบประมาณตั้งไว3 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
140,500 บาท ขอโอนลด 40,500 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว>าด3วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส>วน
ท3องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก3ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข3อ 26 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ>ายต>าง ๆ ให3เปLนอํานาจอนุมัติของคณะผู3บริหารท3องถิ่น ประกอบ
กับมาตรา 67 ทวิ แห>งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก3ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
13) พ.ศ. 2552 การจ>ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน และการจ>ายเงินเพื่อการลงทุน
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ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาล

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาฯ
นายทรงวุฒิ แก3วสิทธิ

ผอ.กองช>าง

เทศบาลจะกระทําได3เมื่อได3รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู3ว>าราชการจังหวัด
อนุมัติแล3ว จึงขอรับความเห็นชอบการจ>ายเงินในหมวดเงินอุดหนุนต>อสภาเทศบาล
ตําบลป;าอ3อดอนชัยต>อไป
กล>าวโดยสรุปคือ หมู>ที่ 2 ที่จะนําไปดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตประปาเปLนการจ>ายเงิน
เพื่อนําไปลงทุน
เปLนการอุดหนุน การจ>ายมี 2 อย>างคือ 1)เพื่อการลงทุน หมายความว>าค>าครุภัณฑ ที่ดิน
สิ่งปลูกสร3าง และ(8) มาตรา 66 คือเงินอุดหนุน เพราะฉะนั้นมี 2 อย>างที่ต3องผ>านที่
ประชุมสภาฯ คือทําอะไรก็แล3วที่เปLนค>าครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสร3าง และ 2)เงินงบประมาณ
รายจ>ายประจําปKตั้งไว3แล3วเปLนเงินอุดหนุน แต>ถ3านอกเหนือจากตรงนั้นอีกถ3าจะจ>ายเงิน
อุดหนุน ก>อนจะจ>ายต3องขอความเห็นชอบจากสภาฯ แล3วผู3ว>าราชการจังหวัดอนุมัติ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
นับองคประชุมแล3วครบ ขอเชิญประธานสภาฯ พิจารณาดําเนินการต>อไป
ขอมติในระเบียบวาระที่ 3.4 ขอความเห็นชอบจ>ายเงินอุดหนุนให3แก>คณะกรรมการบริหาร
กิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู>บ3านสันมะหลอด หมู>ที่ 2 จํานวนเงิน 40,500 บาท
มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
-งดออกเสียง 1 เสียง(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน3าที่ประธานสภาฯ)
เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่มีมติให3ความเห็นชอบในส>วนของการโอนงบประมาณรายจ>าย
การใช3เงินทุนสํารองเงินสะสม
สอบถามในที่ประชุมว>ามีสมาชิกท>านใดจะสอบถามหรือนําเสนอป:ญหาความเดือดร3อนของ
ประชาชนต>อที่ประชุมสภาฯ
สอบถาม
1)สอบถามว>าได3จ>ายเงินค>าตอบแทนให3กับผู3ตรวจงานแล3วหรือยัง
2)หินคลุกได3ดําเนินการไปถึงไหนแล3ว
3)การดเรียวหน3าวิทยาลัยเชียงรายดําเนินการไปถึงไหนแล3ว
ชี้แจง
1) ค>าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ3าง ได3ดําเนินการเบิกจ>ายเรียบร3อยแล3ว
2) หินคลุก ภายในอาทิตยนี้ จะเรียกผู3รับเหมามาทําสัญญา ได3วางแผนดําเนินการร>วมกับ
ท>านรองนายกเทศมนตรีฯ นายจินดา สัตนาโค เกี่ยวกับการกําหนดจุด และได3ดําเนินการขอ
ความอนุเคราะหรถขนหินคลุก จากองคการบริหารส>วนจังหวัดเชียงราย
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3) การดเรียว เนื่องจากป:จจุบันเปLนท>อเหลี่ยม หากติดแล3วจะแคบ นําเสนอว>าหากขยาย
เสร็จเมื่อไหร>ค>อยนําไปติด
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท>านใดจะสอบถาม
นางอรุณรัศมี คําภูแก3ว สอบถาม
1) งานทะเบียนฯ เกี่ยวกับการย3ายออกปลายทาง สอบถามว>ากรณีที่มีหนังสือแจ3งไปยังเจ3า
บ3าน เจ3าของเรื่องได3เขียนไว3หรือเปล>าว>าให3ไปติดต>อกับใคร ตรงไหนหรือเบอรโทรศัพท
เพราะว>าหากไม>เขียนแล3วเขาจะมาติดต>อที่สํานักงานเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย ทําให3
เสียเวลา
2) การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือสูบส3วม เนื่องจากมีประชาชนสอบถามกันมาเยอะ เนื่องจากได3หา
เสียงไว3ว>าจะช>วยตรงจุดนี้ อยากถามฝ;ายบริหารว>ามีมาตรการอย>างไรที่จะช>วยเหลือ
ชาวบ3าน
ประธานสภาฯ
ในส>วนของสิ่งปฏิกูลมีสมาชิกสภาฯ หรือมีสมาชิกสภาฯ บ>นๆด3วยว>าขณะหาเสียงได3ตีฆ3อง
ร3องเปล>า พอถึงเวลานี้เงียบหายไป
นายกเทศมนตรีฯ
1) การกําจัดสิ่งปฏิกูลเปLนนโยบายที่ได3หาเสียงไว3แต>ที่ไม>ได3ดําเนินการเพราะว>าต3องใช3
งบประมาณเปLนจํานวนมาก ตามที่คิดไว3คือบริการฟรีเพราะว>าผู3ให3บริการสูบส3วมเขามีที่
จําหน>ายอยู>แล3ว แต>ในทางปฏิบัติผู3สูบต3องเสียค>าบริการ อย>างที่นําเรียนงบประมาณมีจํากัด
หากเรานําไปใช3ตรงนี้แล3ว ป:ญหาเล็กๆน3อยๆของประชาชนเราก็ยังแก3ไขไม>หมด จึงได3เงียบๆไว3
ก>อนและจะหาทางออกอยู>
2) งานทะเบียนราษฎร น>าจะมีทางออกว>า อาจจะหมายเหตุว>าให3ไปติดต>อที่ไหนโดยตรง ให3
เบอรโทรศัพทของเจ3าหน3าที่ด3วย
นายบัญญัติ ป:นอินทร ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล เนื่องจากได3รับข3อมูลครั้งแรกว>าจะขนให3ฟรี พอได3ไปสอบถาม
บริษัทและผู3รับเหมาบอกว>าไม>มีหรอกที่ขนให3ฟรี มีข3อมูลว>าบ3านแต>ละหลังมีถังปฏิกูลโดย
เฉลี่ย 2 ถัง ตําบลป;าอ3อดอนชัยมีประมาณสามพันหลังคาเรือนหากคิดในราคาต3นทุนถังละ
500 บาทคิดโดยเฉลี่ยประมาณสามล3านบาทต>อไป เมื่อได3ข3อเท็จจริงเปLนอย>างนี้แล3วความ
เปLนไปได3คงจะลําบาก ถ3าเปLนขยะเทศบาลฯจ>ายไปเดือนละสองแสนกว>าบาท หากเพิ่มสิ่ง
ปฏิกูลไปอีก ก็คงจะไม>ต3องไปพัฒนาส>วนอื่นเลย จึงชะลอโครงการนี้ไปก>อน
ปลัดเทศบาล
มีข3อมูลทางที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลป;าอ3อดอนชัย ได3มอบนโยบายอยากจะจัดเก็บใน
เรื่องสิ่งปฏิกูลนําเสนอในที่ประชุมว>าเทศบาลฯ มีงบประมาณอยู> 43 ล3านในปK พ.ศ.2557
จัดสรรให3ฝ;ายบริหารในเรื่องค>าครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสร3าง ประมาณ 6 ล3าน ถ3าจะเพิ่มใน
เรื่องสิ่งปฏิกูลมาอีก เสนอว>าจะต3องเบียดจากส>วนนี้ไปอีก อย>างที่ท>านบัญญัติ ป:นอินทร ได3
ชี้แจงไป ค>ากําจัดขยะมูลฝอยเดือนละ 2 แสนบาทหากจะนํามากําจัดสิ่งปฏิกูลก็ไม>รู3ว>าจะนํา
เงินที่ไหนมา มีทางเดียวคือลดค>าครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสร3าง แล3วจะไปพ>วงกับค>าตอบแทน
-30-/สมาชิกสภาฯ ด3วย...

- 30 -

สมาชิกสภาฯ ด3วย ถ3ามีค>าครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสร3าง งบลงทุนน3อยกว>าปKที่ผ>านมา
ค>าตอบแทนสมาชิกสภาฯก็จะลดลง เพราะฉะนั้นในมุมมองถ3างบประมาณยังไม>เพิ่มขึ้นก็
ควรจะทําความเข3าใจกับประชาชน หรือเปLนแนวทางของที่บ3านหนองหม3อ หมู>ที่ 9 ได3จัด
อบรม โดยอาจารยเสกศึก ได3ให3ข3อแนะนําว>าห3องน้ําเต็มที่ไหนแจก อี.เอ็ม ให3อย>างน3อย
1 ลิตร ภายใน 3-5 วันหายแน> เปLนไปได3หรือไม>ว>าจะทํา อี.เอ็ม.แจกให3กับประชาชน
นายยุทธพงศ ไวยะกา เรื่องของนโยบายที่ฝ;ายบริหารได3นําเสนอขณะหาเสียงว>าจะมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยการหา
รถมาบริการสูบส3วมฟรี นี่เปLนนโยบายที่ส>งผลกระทบต>อฝ;ายบริหารเหมือนกัน ในเมื่อท>าน
ได3เสนอนโยบายไปแล3วไม>ทําตาม ในคราวต>อไปถ3าจะวางนโยบายในการหาเสียงขอให3ตรึก
ตรองด3วย ตามที่ปลัดเทศบาล ได3เสนอ อี.เอ็ม.ในการกําจัดสิ่งปฏิกูลนั้น มันไม>ตรงกับ
นโยบายที่ได3ให3กับประชาชน
นางสมพินธุ กิติยศ
ขออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลเราต3องรู3ข3อมูลว>าค>าใช3จ>ายมีมากน3อยเท>าไหร> ถ3า
บริการฟรีมันเปLนไปไม>ได3 ถ3าจะบริการให3ประชาชน ตําบลเรามีกี่ครอบครัว และอีกอย>างใน
พื้นที่มีหอพักเยอะแยะไปหมด ถ3าบริการฟรีก็ต3องฟรีทั้งหมดต3องให3ความเปLนธรรมกับ
ประชาชน แล3วอีกอย>างหนึ่งจะไหวไหมเวลามีป:ญหาจะเกิดขึ้นในช>วงฤดูฝน เพราะบางพื้นที่
น้ําท>วมจะเกิดป:ญหาตรงนี้ ถ3าเราบริการฟรีป:ญหาก็จะมีไม>สิ้นสุด อีกอย>างแนวทางในการ
แก3ไขป:ญหาต3องรู3ว>าเราจะแก3ไขในรูปแบบไหน เราต3องคิดเงียบไม>ได3 การนโยบายสาธารณะ
เราต3องดูแลประชาชนในพื้นที่ให3ดีที่สุดในเมื่อเขาเดือดร3อน เขามีความต3องการ เราต3องดูแล
เขา อีกอย>างเราต3องคิดอยู>เสมอว>าในการบริหารจะแก3ไขในรูปแบบไหน
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
พูดเรื่องสิ่งปฏิกูลหากทําคงจะไม>บริการฟรี ฝ;ายบริหารก็ไม>นิ่งนอนใจ แต>เนื่องจากว>ามี
ป:ญหาในเรื่องงบประมาณ ไม>ปฏิเสธว>าไม>ทํา หากทําจริงแล3วแต>มีผลกระทบหลายอย>างไม>
ว>าจะเปLนค>าตอบแทนสมาชิกสภาฯ หรือหลายๆเรื่องติดตามมาและงบประมาณที่เราจะไป
พัฒนาถนนหนทางสิ่งก>อสร3างต>างๆ ก็จะลดน3อยลงไป เปLนเรื่องละเอียดอ>อน หากประชาชน
สอบถามสมาชิกสภาฯทุกท>านคงจะมีคําอธิบายให3ประชาชนได3
ประธานสภาฯ
พอประมาณได3ว>าคงจะยับยั้งหรือชะลอไปก>อนเกี่ยวกับนโยบายกําจัดสิ่งปฏิกูล
นายบัญญัติ ป:นอินทร ขอนําเสนอ 4 ประเด็น คือ
1) ขณะนี้เทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย ได3สานต>อนโยบาย สสส. ได3ทํา MOU กับ สสส.
อยู> 2 ข3อ คือ 1.1)เรื่องการลด ละ เลิกสุรา เมื่อต3นเดือนที่ผ>านมาได3ดําเนินการพูดคุยกับ
คณะสงฆ ว>าจะขอพื้นที่ปลอดสุรา สถานที่ได3แก> วัด สถานศึกษา งานศพ ในส>วนของงาน
ศพจะอยู>ในรูปของการสมัครใจ และสํานักงานเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย โดยทําเปLนเชิง
รุกแต>ไม>ได3ลงลึกว>าเปLนข3อห3าม 1.2)ผู3สูงอายุ ขณะนี้ได3ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ของผู3สูงอายุ โดยจัดตั้งกลุ>มโฮงเฮียนสร3างสุขคนเฒ>า จํานวน 3 กลุ>ม โดยใช3งบประมาณจาก
กองทุน สปสช. และอีกส>วนหนึ่งกําลังจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. เพื่อ
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ประธานสภาฯ
นายจินดา สัตนาโค

เลขานุการสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

สนับสนุนนโยบายของผู3สูงอายุ
2) สืบเนื่องจากได3รับนโยบายจากตําบลสุขภาวะ จะเปLนงานในภาพรวมของทั้งตําบล ฉะนั้น
ได3ออกประกาศแจ3งให3เจ3าหน3าที่เทศบาลฯ ทุกคนมีหน3าที่ จากประกาศฯจะเปลี่ยนเปLน
คําสั่งฯ เนื่องจากที่ผ>านมา 3-4 งาน เทศบาลฯได3รับแจ3งจาก สสส.และหน>วยงานบางส>วน
เช>น เทศบาลตําบลบ3านตwอมเชิญร>วมประชุม/อบรม ต3องฝากท>านปลัดเทศบาล ว>าไม>ค>อย
ได3รับความร>วมมือจากเจ3าหน3าที่เท>าที่ควร ในเรื่องของการอบรม ส>วนใหญ>แล3วจะเปLน
นายกเทศมนตรีฯ และรองนายกเทศมนตรีฯ เช>นวันที่ 21-22 ที่จะถึงจะมีการอบรม สสส.
ที่อําเภอแม>สาย ส>งเจ3าหน3าที่ไป 5 คน ปรากฏว>าเจ3าหน3าที่ไม>ค>อยว>าง ขณะนี้ได3ติดต>อให3
นางสาววรรณภา คําแสน ตําแหน>ง นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา มาช>วยงานตําบลสุขภาวะอีกคน
3) เสนอเกี่ยวกับวาระการประชุม เสนอว>าให3เพิ่มวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบอีกวาระหนึ่งจะ
ได3ไหม เนื่องจากว>ากองงานอื่นยังไม>ได3รายงานผลการดําเนินงานในรอบ 2-3 เดือนที่ผ>านมา
ให3ฝ;ายบริหารและฝ;ายสภาฯได3รับทราบร>วมกัน เพื่อให3การขับเคลื่อนงานร>วมกัน
4) สืบเนื่องจากมีกลุ>มโฮงเฮียนสร3างสุขคนเฒ>ามีอยู> 3 กลุ>ม มีกิจกรรมงานจักรสาน เสนอว>า
หากเทศบาลมีโครงการที่มีการเลี้ยงอาหารว>างให3กับผู3เข3าร>วมโครงการ จะขอความ
อนุเคราะหรับอาหารว>างจากกลุ>มโฮงเฮียนสร3างสุขคนเฒ>าด3วย เนื่องจากอยากสร3างรายได3
ให3กับคนเฒ>าจะได3สอดคล3องกับนโยบาย
เปLนประเด็นของสภาฯ ที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบวาระการประชุม ตามที่นายบัญญัติ ป:นอินทร
ได3เสนอมาจะอยู>ในระเบียบวาระอื่นๆ
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ3าหน3าที่เข3าร>วมงานบุญบั้งไฟ วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ณ
บ3านห3วยทราย ในปKนี้เปLนการจัดงานร>วมกัน 3 ตําบล มีตําบลป;าอ3อดอนชัย ตําบลท>าสาย
และตําบลสันทราย กําหนดการเริ่มเวลา 08.30 น. ตั้งขบวนบริเวณหน3าโรงเรียนบ3านห3วย
ทราย เวลาประมาณ 09.00 น.ขบวนเคลื่อนเข3าสู>สนาม จากนั้นจะมีพิธีเปJด
1) อาคารขายสินค3า OTOP บริเวณสี่แยกวัดร>องขุ>นมีป:ญหาเกี่ยวกับรอยร3าวจากเหตุ
แผ>นดินไหว ไม>ทราบว>าเทศบาลฯได3รับแจ3งแล3วหรือยังจะต3องแจ3งกับหน>วยงาน พมจ.หรือ
ว>าเทศบาลฯ
2) ผู3ดูแลสินค3า OTOP แจ3งว>าได3ประสบป:ญหา คือ 2.1) ยอดขายสินค3าลดลง 2.2) ขอ
สนับสนุนงบประมาณช>วยเหลือผู3ดูแลสินค3า OTOP 2.3)โรงเรียนเชียงรายป:ญญานุกูล
กางเต็นทขายสินค3าบดบังกลุ>ม OTOP ทําให3เกิดความไม>เข3าใจกัน
3) บริเวณสี่แยกวัดร>องขุ>น ร>องน้ําหลังธนาคาร ธกส. ส>งกลิ่นเหม็น มีแนวทางแก3ไขอย>างไร
ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ช>วยเตือนความจํา ได3รับทราบป:ญหามาตลอด ได3พยายาม
หาทางออกมี 3-4 เรื่องเกี่ยวกับตรงนี้ ส>วนความขัดแย3งระหว>างกลุ>มวิสาหากิจชุมชนกับ
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นายสมพบ มณีคํา

นายทรงวุฒิ แก3วสิทธิ
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

โรงเรียนเชียงรายป:ญญานุกูล ได3ขอให3กํานันตําบลป;าอ3อดอนชัยได3ช>วยประสาน
รอยร3าวบริเวณอาคารขายสินค3า OTOP เจ3าหน3าที่ พมจ.บอกว>าสภาพโครงสร3างโดยทั่วไป
ไม>เปLนไร ไม>เปLนอันตรายในส>วนของงบประมาณเพิ่มเติมคงจะได3พิจารณากันต>อไป
เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด
ขออนุญาตพูดถึงเรื่องสภาองคกรชุมชนตําบลป;าอ3อดอนชัย ขณะนี้ได3ดําเนินงานในเรื่อง
โครงการแก3ไขป:ญหาที่ดินทํากินและที่อยู>อาศัยในพื้นที่ตําบล สภาองคกรชุมชนตําบลป;าอ3อ
ดอนชัยได3ทํา MOU กับสถาบันพัฒนาการเมืองและสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ขณะนี้มี
งบประมาณเข3ามาแล3ว ต>อไปจะเปLนการขับเคลื่อนในพื้นที่ตําบล และในโอกาสต>อไปก็จะได3
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัยและฝ;ายบริหารได3เข3าร>วมงานของสภาองคกร
ชุมชนตําบลป;าอ3อดอนชัย
ถนนหมู>ที่ 7 ขอให3กองช>างรีบดําเนินการซ>อมด3วย
หนึ่งในนโยบายหาเสียง คือองคกรสภาชุมชนตําบลป;าอ3อดอนชัย ป:จจุบันได3รับงบประมาณ
จํานวน 50,000 บาท ในส>วนของถนนหมู>ที่ 7 ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได3ชี้แจง
ถนน ค.ส.ล.หมู>ที่ 7 มอบหมายให3 ผอ.กองช>าง ได3แจ3งให3บริษัทผู3รับเหมามาทําการซ>อม
ต>อไป
ในส>วนของขยะเริ่มจากบ3านหนองหม3อมีการอบรมตั้งแต>เดือนสิงหาคม 2556 ที่ผ>านมามี
การคัดแยกขยะ เทศบาลฯ ได3ไปให3สัญญากับหมู>บ3านว>าจะต>อยอดในการซื้อท>อน้ําที่จะ
กําจัดสิ่งปฏิกูลขยะเปKยกเพื่อใช3เปLนปุxย ผู3ใหญ>บ3านรอไม>ไหวจึงไปซื้อท>อในการกําจัดขยะเปKยกเอง
ผู3ใหญ>บ3านและผู3ช>วยผู3ใหญ>บ3านได3ทําการทดลอง บอกว>าปกติจากขยะทิ้งอาทิตยละ 2 วัน
เปLนจํานวนเยอะๆ ป:จจุบัน ครอบครัวของผู3ใหญ>บ3านและครอบครัวของผู3ช>วยผู3ใหญ>บ3าน ได3
ทิ้งขยะเปLนถุงเล็กๆ ถุงเดียว เวลาได3ล>วงเลยมาแล3ว 9 เดือน บ3านหนองหม3อยังไม>ได3รับท>อ
แต>อย>างใด มาเวลานี้เทศบาลฯจะจัดอบรมโครงการคัดแยกอีกแล3วทั้งๆที่เราสามารถต>อ
ยอดหลายๆหมู>บ3านพร3อมที่จะทําแต>กลับนิ่งเฉย ทั้งๆ ที่น>าจะเปLนการลดขยะ ฝากผู3มีส>วน
เกี่ยวข3องได3ชี้แจงเริ่มจาก หมู>ที่ 9 ใช3งบประมาณจากเทศบาลฯ และหมู>ที่ 12,13,18,19,20
ใช3งบประมาณของ สปสช.ตําบลป;าอ3อดอนชัย หากได3ไปต>อยอดนอกจากที่ได3ไปอบรม
ป;านนี้เราอาจสามารถต>อรองกับบริษัทผู3รับเหมาได3ด3วยซ้ํา เทศบาลมีมาตรการที่จะต>อยอด
อย>างใดในการที่จะลดขยะ การฝyกอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะโดยพื้นฐานแล3วประชาชน
เขาคัดแยกเปLนอยู>แล3ว แต>ที่อยากทําคือ การลดปริมาณขยะเปKยกส>งกลิ่นเหม็นได3อย>างไร
เปLนประเด็นที่เราน>าจะดําเนินการมาตั้งนานแล3ว
ขยะเปLนป:ญหาที่สร3างความหนักอกหนักใจมาโดยตลอด ทุกสิ่งทุกอย>างหากเราไปทําตาม
นโยบายทั้งหมดคงจะทําไม>ไหว แต>คิดอยู>เสมอว>าว>าจะทําอย>างไรที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ของประชาชน พูดถึงขยะหากเราเปลี่ยนความคิดหรือจุดประกายให3ประชาชนมี
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แนวความคิดที่ว>า เทศบาลฯ ไม>จําเปLนต3องขนขยะทิ้งเริ่มตั้งแต>เราจัดตั้งเปLนเทศบาล ป;านนี้
คงจะไม>หนักอกหนักใจ ขออนุญาตให3ผู3เกี่ยวข3องได3ชี้แจงในที่ประชุม
พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์ ในส>วนของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย ได3ดําเนินการอบรมไป
ชุดแรกมี บ3านหนองหม3อ หมู>ที่ 9 ซึ่งเปLนโครงการเร>งด>วนพอสมควร โดยใช3งบประมาณของ
เทศบาลตําบลป;าอ3อดอนชัย จํานวน 30,000 บาท ซึ่งเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะรีไซเคิล มีการมอบกระสอบถุงปุxยให3กับผู3เข3าร>วมอบรมหลังจากนั้นได3ประสานไปยัง
ผู3ใหญ>บ3าน ผู3ช>วยผู3ใหญ>บ3าน ให3ระยะเวลาในการสะสมขยะรีไซเคิลตามที่ได3ไปอบรม แต>
เนื่องจากว>าติดป:ญหาหลายประการทางชุมชนไม>พร3อมบ3าง ขอเลื่อนบ3าง ได3สอบถามไป
ประมาณ 5 ครั้ง เกี่ยวกับการรับซื้อขยะรีไซเคิลประจําเดือน แต>สําหรับการใช3งบประมาณ
ของ สปสช. บ3านหนองหม3อ หมู>ที่ 9 ได3ส>งโครงการมาชุดแรก ในการคัดแยกขยะประเภท
ขยะเปKยก เพื่อจะได3ทําปุxย โดยในเนื้อหาของโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อท>อโดยใช3
งบประมาณของ สปสช. ซึ่งพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการแล3วส>งเรื่องไปให3กับ สปสช.
จังหวัดเชียงใหม> ซึ่งได3แก3ไขโครงการ 3-4 ครั้ง จุดสุดท3ายโครงการใกล3จะสําเร็จ ผู3ชว> ยผู3ใหญ>บ3าน
ได3แจ3งว>าขอถอนโครงการเนื่องจากล>าช3า หลังจากนั้นได3ดําเนินการหมู>บ3านนําร>อง จํานวน 5
หมู>บ3าน ได3แก> หมู>ที่ 12,13,18,19,20 ภาคเช3าอบรมขยะรีไซเคิล ภาคบ>ายการอบรมปุxย
หมักชีวภาพ ปุxยอินทรีย วิทยากรจากสถาบันพัฒนาที่ดิน อบรมเสร็จผู3เข3าร>วมโครงการได3
ช>วยกันทําปุxยหมัก หลังจากที่ได3อบรมครบ 5 หมู>บ3าน ได3เริ่มดําเนินการจัดซื้อ
ขยะทุกเดือน เริ่มเดือน มีนาคม –พฤษภาคม 2557 ทางฝ;ายงานสาธารณสุขเข3าไปดําเนินการ
รับซื้อและบันทึกสถิติน้ําหนักของขยะรีไซเคิลทั้งหมด ได3ผลเปLนที่น>าพอใจขยะได3ประมาณ
เดือนละ 4 ตัน ส>งผลให3ขยะลดปริมาณลงจากการสังเกตในชุมชน การสอบถามผู3เข3าร>วม
โครงการ แต>สิ่งที่ต3องการคือความตระหนัก ก็เข3าใจว>ามีบางครัวเรือนได3ดําเนินการคัดแยก
ขยะอยู>แล3ว แต>ที่ฝ;ายงานสาธารณสุขดําเนินการอยู>เพื่อความตระหนัก การมีส>วนร>วมและ
ความเข3มแข็งของชุมชนโดยผ>านคณะกรรมการหมู>บ3าน ผู3ใหญ>บ3าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รวมไปถึงคณะผู3บริหาร การทํางานแบบบูรณาการระหว>างเทศบาลฯ กับชุมชน หลังจาก
นั้นก็ต3องปล>อย หลังจากนั้นผู3บริหารมีนโยบายให3ดําเนินการในชุดที่ 2 ส>วนกลุ>มที่ 1 ยังไม>
ถึงกับทิ้งเลย ได3ออกไปให3ข3อมูล ให3การดูแลในการรับซื้อขยะรีไซเคิล สําหรับปุxยต>างๆ นั้น
ผู3เข3าร>วมโครงการหัดทําให3เปLน ช>วยกันทําช>วยกันใช3ถ3าหมดก็ช>วยกันทําใช3ใหม> เพราะได3ฝyก
ปฏิบัติให3แล3ว คิดว>าเปLนโครงการที่ให3ประโยชน การดําเนินงานด3านสิ่งแวดล3อมไม>ใช>ทํา
แล3วจบต3องดําเนินการอย>างต>อเนื่องและคอยกระตุ3นตลอดเวลา โดยการส>งหนังสือแจ3ง
ก>อนที่จะไปรับซื้อขยะเปLนประจําทุกเดือนผ>านไปยังผู3ใหญ>บ3าน
ประธานสภาฯ
ได3ชี้ประเด็นไปให3สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได3พิจารณาเอาเองว>าเราสมควรที่จะทําอย>างไร
เกี่ยวกับขยะ เท>าที่ได3รับทราบมา บ3านหนองหม3อ หมู>ที่ 9 ผู3ช>วยผู3ใหญ>บ3านเขาได3มาแก3ไข
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โครงการกว>ายี่สิบครั้ง เทศบาลฯเปLนองคกรในการพัฒนา เทศบาลฯเองก็ไม>สามารถที่จะ
ดําเนินการหรือว>าทํากิจกรรมให3สําเร็จด3วยตัวเทศบาลฯเองต3องได3รับความร>วมมือจาก
ประชาชน จึงจะสําเร็จ
โดยความคิดเห็นส>วนตัว ถือว>าประชาชนเปLนผู3ยิ่งใหญ>ต3องให3ความสําคัญเสมอ ไม>ว>าคณะ
ผู3บริหาร สมาชิกสภาฯก็ตระหนักในเรื่องนี้ ในส>วนของข3าราชการประจําท>านต3องช>วยดูแล
เปLนหู เปLนตาให3กับสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือคณะผู3บริหารด3วย อีกหน>อยหากจะไปขอ
ความร>วมมือกับประชาชน คิดเอาเองว>าจะดําเนินการอย>างไรได3 ให3สมาชิกสภาฯ ฝ;าย
บริหาร ข3าราชการประจําได3ช>วยกันคิดเอาเองว>าเราจะไปทิศทางใดอย>างไร เพราะว>าถ3าเรา
ยังเปLนแบบนี้อยู>เกรงว>าจะกระทบไปกันใหญ> ต3องช>วยกันแก3ไข
กองทุน สปสช.ในปKที่ผ>านมามีป:ญหาด3านเอกสาร การเขียนโครงการรายละเอียดของ
โครงการในปKที่ผ>านมา กรณีมีป:ญหาก็จะสอบถามไปยัง สปสช.จังหวัดเชียงใหม> ซึ่งเปLน
หน>วยงานต3นสังกัด และในปKที่ผ>านมารองปลัดเทศบาล ได3เชิญวิทยากรจากจังหวัดมาช>วย
พัฒนาในเรื่องของการเขียนโครงการ การอนุมัติโครงการ ฝ;ายบริหารรู3สึกเปLนห>วงเจ3าหน3าที่
ว>าในการตั้งหรือเบิกจ>ายงบประมาณถ3าไม>จําเปLนจริงๆก็ไม>อยากจะเสี่ยงในเมื่อเปLนงานที่
ให3บริการแก>ประชาชนเราต3องทําแต>จะทําอย>างไรให3สามารถปรับตัวเข3าหากันได3 งานนโยบาย
ของเราเปLนอย>างนี้เจ3าหน3าที่เขาก็เปLนห>วงว>างานในหน3าที่จะผิดพลาด มีบางส>วนต3องหา
รายละเอียดและพัฒนาร>วมกัน เราจะใช3คําว>าไม>โยนความผิดให3ซึ่งกันและกัน ลักษณะของ
การบริหารแบ>งออกเปLน 2 ส>วนคือ ส>วนหนึง่ เปLนงานนโยบายทีเ่ รารับนโยบายมาจากประชาชน
เรื่องปฏิกูลที่ผ>านมาเรารับปากไปเราก็ต3องทําให3เขา แต>ผู3ปฎิบัติคือเจ3าหน3าที่ งานของ
เจ3าหน3าที่มี 2 ส>วน คืองานประจํา และงานสนองนโยบาย เพราะฉะนั้นงานนโยบายจะไม>มี
วันหยุด เมื่อไหร>ที่ประชาชนเดือดร3อนเราต3องช>วยกัน ถ3าหากว>าเราปรับวิธีการทํางานใหม>
ปรับตัวเข3าหากันคิดว>าคงไม>ยาก คิดว>าในงานฝ;ายสาธารณสุขตามที่ได3พูดคุยกันอาจจะไม>ได3
ปรับเข3าหากันในโอกาสต>อไป ขอเรียนกับท>านประธานสภาฯว>าคราวต>อไปงานที่เรารับ
นโยบายคงจะหนักกว>าเดิม คงต3องหาทางหาวิธีการที่จะปรับวัฒนธรรมในการทํางานให3ดีขึ้น
กว>าเดิม
ขออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล และในการบริการสาธารณะ จริงๆแล3วเราลงทุนไป
แล3วต3องมองถึงว>าประชาชนได3ประโยชนมากน3อยเพียงใด ความคุ3มค>าที่เราลงทุนส>วนนี้ที่ทุก
คนต3องการ เนื่องจากเรามีงบประมาณจํากัด เพราะว>าทรัพยากรที่เรามีอยู>มันเหลือน3อยลง
ไปทุกที ในเมื่อเราลงทุนในเรื่องขยะ ทําไมไม>อธิบายว>าในการติดตามประเมินผล อย>างที่
ผู3เกี่ยวข3องได3อธิบายมาเปLนสิ่งที่ดีและถูกต3อง แต>อยากทราบว>าท>านไปดูติดตามผลเดือนละ
ครั้ง ติดตามรูปแบบไหน สองเดือนครั้งหรือว>าเปLนอย>างไรบ3าง ประเมินจากไหนการลดลง
ของปริมาณขยะ สําหรับบ3านหนองหม3อ หมู>ที่ 9 ถือว>าผ>าน ส>วนหมู>บ3านอื่นๆ ที่เราได3อนุมัติ
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โครงการไป ได3ประโยชนมากน3อยเพียงใดอยากสอบถามผู3เกี่ยวข3องด3วย
นายกเทศมนตรีฯ
ถ3าจะวัดผลหลังจากที่ได3อบรมไปแล3ว ที่เปLนรูปธรรมคือการรับซื้อขยะรีไซเคิล แต>สิ่งที่
อยากจะนําเสนอหรือข3อคิดเห็น คืออยากทราบปริมาณขยะว>าจะลดลงขนาดไหนหากจะไป
ชั่งขยะทุกครัวเรือนคงเปLนไปไม>ได3 สิ่งที่เปLนไปได3คือทําอย>างไรจะให3ผู3รับเหมา ได3รับเหมาใน
รูปแบบของการช>างปริมาณขยะ เพื่อที่จะให3ความเปLนธรรมกับทั้งสองฝ;าย ขอเชิญหัวหน3า
ฝ;ายบริหารงานสาธารณสุขได3เพิ่มเติม
พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์ จากการที่ สท.สมพินธุ กิติยศ ได3ซักถามมา หลังจากที่ได3ดําเนินการจัดซื้อขยะรีไซเคิลไป 3
เดือน ซึ่งได3ร>วมออกรับซื้อทุกเดือน โดยใช3วิธีการสังเกตในชุมชนและได3สอบถามจากผู3ที่นํา
ขยะมาทิ้ง เขาบอกว>าหลังจากคัดแยกขยะรีไซเคิลแล3วเหลือที่นําไปทิ้งจริงๆ ประมาณร3อย
ละสามสิบ และเวลาประมาณ 1-2 ทุ>มจะออกมาดูรถจัดเก็บขยะของบริษัท ในหมู>ที่ 4,13,15
ได3สอบถามพนักงานเก็บขยะบอกว>าขยะได3ลดปริมาณลงหลังจากที่เทศบาลได3ออกไปรับซื้อ
ขยะตามหมู>บ3าน ฝ;ายบริหารงานสาธารณสุขมีแผนจัดทําแบบสอบถาม ให3ผู3เข3าร>วม
โครงการนําขยะมาขายเปLนผู3ตอบแบบสอบถาม
ประธานสภาฯ
พอสมควรแก>เวลา เปLนหน3าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ฝ;ายบริหาร ที่จะนําป:ญหาความ
เดือดร3อนของประชาชนมาสู>การแก3ไขป:ญหาว>ามีป:ญหาอย>างไร โดยมีพนักงานเทศบาลเปLน
ตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนทั้งนโยบายอะไรต>างๆ ขอขอบคุณทุกท>านที่เข3าร>วมประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.40 น.
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