รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป 2560
วัน ศุกร ที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ผูมาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
2
นายจํารัส ทองคํา
3
น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร
4
นายสมพบ มณีคํา
5
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
6
นางอรุณรัศมี คําภูแกว
7
นายทรงวุฒิ แกวสิทธิ
8
นางสมพินธุ กิติยศ
9
นายยุทธพงศ ไวยะกา
10 นายสมาน พรมวิภา
11 นายไพฑูรย สุวรรณทา

ผูไมเขาประชุม
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
-

ตําแหนง
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

ตําแหนง
-

ลายมือชื่อ
ชิราวุฒิ นันตะรัตน
จํารัส ทองคํา
คนึงนิตย พรมมินทร
สมพบ มณีคํา
พรศักดิ์ ไชยชมภู
อรุณรัศมี คําภูแกว
ทรงวุฒิ แกวสิทธิ
สมพินธุ กิติยศ
ยุทธพงศ ไวยะกา
สมาน พรมวิภา
ไพฑูรย สุวรรณทา

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายสุรพล วงศวัฒนะ
2
นายจินดา สัตนาโค
3
นายสมเกียรติ คําใจวัง
4
นายบรรจง สมศรี
5
นายธนกฤต ธงศรี
6
นางศรีมอย ชะเอมทอง
7
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
8
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
9
นายสมพล บั้งเงิน
10 น.ส.ภัทรวดี ชื่นชิด
11 นายผดุงศิลป อินทรรังษี
12 ส.อ.เสกสรร ปญญานุวัฒน
เริ่มประชุมเวลา
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 1
น.ส.ภัทรวดี ชื่นชิด
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
หัวหนาสํานักปลัด
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข

หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
นิติกร

ลายมือชื่อ
สุรพล วงศวัฒนะ
จินดา สัตนาโค
สมเกียรติ คําใจวัง
บรรจง สมศรี
ธนกฤต ธงศรี
ศรีมอย ชะเอมทอง
เขมจิรา เนติแพทยกุล
วราภรณ มโนจิตต
สมพล บั้งเงิน
ภัทรวดี ชื่นชิด
ผดุงศิลป อินทรรังษี

หมายเหตุ

ส.อ.เสกสรร ปญญานุวัฒน

09.00 น.
-นับองคประชุมฯแลวมีจํานวน 11 ทาน
- ขอเชิญประธานสภาฯ เปดประชุมสภาฯ
-กลาวเปดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2560
-ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาฯ และผู เ ข า ร ว มประชุ ม ยื น ถวายไว ค วามอาลั ย แด พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
-ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1) แนะนําตัวหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข
-แนะนําตัวเอง ยายมาสังกัดเทศบาลตําบลปาออดอนชัย เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2560
2) รายงานฐานะการเงินการคลังเทศบาลตําบลปาออดอนชัย ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
-รายละเอียดตามเอกสาร
3) หารือการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2-4 ประจําป พ.ศ.2560 และสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561
-เสนอการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ดังนี้
-สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2560 ระหวางวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2560
-สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2560 ระหวางวันที่ 1-30 สิงหาคม 2560
-สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2560 ระหวางวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560
-สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 ระหวางวันที่ 1 ก.พ - 2 มีนาคม 2561
-เห็นชอบตามที่ประธานสภาฯ เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2559 เมื่อวัน จันทร ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุม
ตนออ 1 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
-ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงตอที่ประชุม
-คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แลวขอแกไขหนาที่ 19 คําพูดของนายทรง
วุฒิ แกวสิทธิ 2)ขอความการดเรียว แกไขเปน การดเรล นอกนั้นบันทึกไดถูกตองครบถวน พรอม
ทั้งไดบันทึกความเห็นเสนอประธานสภาฯ
-ขอแกไข หนาที่ 18 คําพูดของนายสมพบ มณีคํา แกไข จากฝายอุโบสถ แกไขเปน ฝายบัวสด
- สมาชิกสภาฯ ทานใดจะแกไขในรายงานการประชุมอีกหรือไม เมื่อไมมีทานใดจะแกไขเพิ่มเติม
จะขอมติรับรองรายงานการประชุมฯ
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม
-นับองคประชุม มีผูเขารวมประชุม มีจํานวน 11 ทาน
-ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2559 เมื่อวัน จันทร ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุม
ตนออ 1 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
-มติที่ประชุม
-เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน
-งดออกเสียง จํานวน 1 ทาน ไดแก ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3

กระทูถาม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอใหมเพื่อพิจารณา
5.1 เสนอรางเทศบัญญัติตําบลปาออดอนชัย เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการ
เผา พ.ศ.2560 (สํานักปลัด)
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-รางเทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ.2560
หลักการ เพื่อออกเทศบัญญัติตําบลปาออดอนชัย เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจาก
การเผา พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุผล เนื่องจากมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ไดกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติ เพื่อใหเทศบาลตําบลปาออดอนชัยนําไป
ปรับใชใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
และเพื่อใชบังคับในการปองกันและแกไขปญหาอันเกิดจากการเผาในที่โลง และเพื่อลดมลพิษจากควัน
/-4- และฝุนละออง…

-4-

และฝุนละอองในเขตเทศบาลตําบลปาออดอนชัย ดังนั้นเพื่อใหการปองกันและแกไขปญหาอันเกิดจาก
การเผาในที่โลง และเพื่อใหการลดมลพิษจากควันและฝุนละอองในเขตเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนตองตราเทศบัญญัติตําบลปาออดอนชัย เรื่อง การควบคุม
ควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๐บังคับใชในเขตเทศบาลตําบลปาออดอนชัยตอไป
-ราง- เทศบัญญัติตําบลปาออดอนชัย เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลปาออดอนชัย เรื่อง การควบคุมควันไฟ
และฝุนละอองจากการเผา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตําบลปาออดอนชัย โดยความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัยและผูวาราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติตําบลปาออดอนชัย เรื่องการควบคุมควันไฟและ
ฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดนับถัดจากวันที่ไดประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลปาออดอนชัยแลว
ขอ ๓ ใหบรรดาเทศบัญญัติหรือขอบังคับ กฎ ระเบียบและคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว
ในเทศบัญญัติใดกอนหนานี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“การเผา” หมายความวา การจุดไฟเผาขยะ มูลฝอย หญาแหง ตนไมหรืออื่นใดอันเปนเหตุใหเกิดควันความรอน
สิ่งมีพิษ ฝุนละออง เขมา เถา จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลปาออดอนชัย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
(๒) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนเทศบัญญัตินี้โดยเครงครัด
(๓) ตักเตือนผูกระทําความผิดหรือสั่งใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดสภาพรกรุงรังหรือ
ความไมเรียบรอยใหหมดไป
(๔) รายงานการกระทําผิดของผูกระทําความผิดซึ่งไมเชื่อฟงเพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการปรับตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูใดปลอยปละละเลยใหตนไมหรือธัญพืชที่ตนปลูกไวหรือ
ที่ ขึ้ น เองในที่ ดิ น ของตนให เ หี่ ย วแห ง หรื อ มี ส ภาพรกรุ ง รั ง หรื อ ปล อ ยปละละเลยให มี ก ารทิ้ ง สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยใน
บริเวณของตน
ถาการปลอยปละละเลยนั้นมีสภาพที่เสี่ยงใหเกิดไฟไหมลุกลามเปนบริเวณกวางเจาของหรือผู
ครอบครองมีความผิดตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๗ หามมิใหเผาขยะหญาแหงตนไมหรือสิ่งอื่นใดไมวาจะเปนการเผาในเขตที่ดินของตน
หรือที่ดินหรือทางสาธารณะหรือปาไมในประการที่ทําใหเกิดควันหรือฝุนละอองซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ ๘ หามมิใหผูใดปรุงขายหรือจําหนายสินคาที่ทําใหเกิดควันไฟหรือฝุนละอองบนถนนหรือ
ในสถานที่สาธารณะ
ขอ ๙ หามมิใหผูใด
(๑) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่หรือทางสาธารณะ
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(๒) ปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนหรือที่สาธารณะในสภาพ
ที่ประชาชนทั่วไปเห็นไดวาอาจเกิดไฟไหมลุกลาม
ขอ ๑๐ หากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินไมปฏิบัติตามคําแนะนําเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่ในการนี้ เจาพนักงานทองถิ่นอาจจัดการตามความจําเปน เพื่อปองกันมิใหมีการเผาหรือปองกันการ
ลุกลามของไฟหรือดําเนินการใดๆกับพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดไฟไหม เชน การทําแนวกันไฟ การตัดถาง การรื้อถอน เจาของ
หรือผูครอบครองสถานที่นั้น ตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น
ขอ ๑๑ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
ตามขอ ๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ ๑๒ ผูใดไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
ตามขอ ๕ หรือฝาฝน ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
ตามความจําเปนและความเหมาะสมของแตละพื้นที่
ขอ ๑๕ ใหนายกเทศมนตรีตําบลปาออดอนชัยรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
-จึงขอใหสมาชิกสภาฯ ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบดวย
ประธานสภาฯ
-การรณรงค การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา เปนวาระแหงชาติ กําหนดใหวันที่
17 กุมภาพันธ ถึง วันที่ 30 เมษายน เปนระยะเวลาหามเผา
-การเสนอรางเทศบัญญัติฯมีการพิจารณาเปนสามวาระ ขั้นรับหลักการ ขั้นแปรญัตติ ขั้นลงมติ
-สมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถาม/อภิปรายรางเทศบัญญัติฯ
นายจํารัส ทองคํา
-รางเทศบัญญัติฯ ถือไดวาสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรของจังหวัดเชียงราย
รูสึกเปนหวงเรื่องการบังคับใชกฎหมายรางเทศบัญญัติฯที่อาจจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบนี้
ถือวาเปนกฎหมายของทองถิ่น รางเทศบัญญัติฯนี้ไดไปสอดคลองกับพระราชบัญญัติสาธารณสุข
พ.ศ.2535 ซึ่ง พรบ.สาธารณสุขฯไดบังคับใชอยู เชน หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ม.19 หามมิใหผูใดดําเนินการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น การบังคับใชกฎหมายถามวาเรามีการบังคับใชกฎหมายหรือเปลา ถามวามีไหม
ในพื้นที่ตําบลปาออดอนชัยนอกจากบริการรับขนขยะมีธุรกิจหรือวาผูไดรับผลตอบแทนนําขยะ
อาจจะเปนตลาดเปนหอพักไปทิ้งเรี่ยราดไปทั่วในตําบลปาออดอนชัย ปจจุบันเรามี พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535 บังคับใชอยูจึงรูสึกเปนหวงการบังคับใชกฎหมายของเทศบาลตําบลปาออ
ดอนชัยยังไมเปนผลเทาที่ควร ขอใหผูที่เกี่ยวของไดตอบคําถามเรื่องการบังคับใชกฎหมายรางเทศ
บัญญัติฯนี้วาใชบังคับไดมากนอยเพียงใด
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ตอบคําถาม
นายกเทศมนตรีฯ
-การออกเทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ.2560 นั้น อยาง
ที่ทราบกันโดยทั่วกันตั้งแตระดับชาติลงมาจะมีกฎหมายแม กฎหมายลูกที่จะกําหนดรายละเอียด
ปลีกยอยในการบังคับใช ซึ่งทางฝายบริหารไดตระหนักถึงความจําเปนที่จะบังคับใชและการ
ปฏิบัติเปนรูปธรรมอยางชัดเจน สภาพพื้นที่ตําบลปาออดอนชัยบางพื้นที่เจาของไดซื้อทิ้งไว
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ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา

นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายจํารัส ทองคํา
ปลัดเทศบาลฯ

ไมไดเขาทําประโยชนอาจกอใหเกิดเพลิงไหม ก็สามารถใชเทศบัญญัติฯนี้บังคับได หรือกรณีมี
บุคคลในพื้นที่หรือตางพื้นที่นําขยะมาทิ้งเรี่ยราดก็จะสามารถใชบังคับได แตทั้งนี้ทั้งนั้นการบังคับ
ใชกฎหมายอยางเครงครัดไดตองประกอบดวยหลายๆฝายมีเจาหนาที่เพียงพอ มีกฎหมายบังคับ
ใชอยูแตการบังคับใชไมไดผลเทาที่ควรเนื่องมาจากขอจํากัดหลายๆอยาง
-สมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถาม
-ที่ไดอภิปรายไป เห็นชอบในหลักการรางเทศบัญญัติฯ แตที่ชี้ประเด็น พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.
2535 ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหญกวาสามารถใชบริหารจัดการเรื่องการสาธารณสุขในตําบลปาออ
ดอนชัย ไมสามารถจะดําเนินการได เชน พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด 4 สุขลักษณะของ
อาคาร ม.21 เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารหรือสวนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดซึ่งตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือมีลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นจัดการแกไข
เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือ
จัดการอยางอื่นตามความจําเปนเพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร ยกตัวอยางบานหนองหมอมีอาคารรางอยู การกอสราง
อาจจะไมไดมาตรฐานซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ ทางบานหนองหมอเคยไดเสนอเรื่องมายัง
เทศบาลตําบลปาออดอนชัยใหไปตรวจสอบ ณ ปจจุบันอาคารหลังนั้นยังคงอยู ซึ่งเขาขาย พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่ชี้ประเด็นสืบเนื่องจากการบังคับใชคอนขางมีปญหาขอใหผูที่เกี่ยวของ
ไดชี้แจง
-หากรางเทศบัญญัติฯ ไมขัดตอ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ฝากทานสมาชิกฯไดพิจารณาวามี
ประโยชนตอประชาชนหรือไม ในเมื่อมี พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ครอบคลุมอยูแลวจะ
ซ้ําซอนกันหรือเปลา
-ขออนุญาตใหปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงวามีวิธีการดําเนินการอยางไรเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติฯ
-แบงออกเปน 2 ประเด็น
1)การบังคับใชกฎหมายตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่มีอยูแลวแตไมสามารถ
บังคับใชไดอยางเครงครัด พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ถือไดวาเปนกฎหมายแมที่เกี่ยวกับงาน
ดานสาธารณสุข ถามวามีการละเมิดไหม ทุกกฎหมายมีการละเมิด ผูบังคับใชคือเจาพนักงาน
ทองถิ่น ก็คือนายกเทศมนตรีฯ ตามประเด็นที่นายจํารัส ทองคํา ไดกลาวมา มีขั้นตอนในการ
ดําเนินการอยู เชน อาคารรางจะมี พรบ.ควบคุมอาคาร บังคับใชอยู, ขี้หมูเหม็น ก็จะมี พรบ.
เหตุรําคาญ สวนการบังคับใชจะใหเต็มรอยเปอรเซ็นตคงจะเปนไปไมได กรณีขยะ ถามากําจัด
ขยะในพื้นที่ตําบลปาออดอนชัยก็ตองขออนุญาตจากเทศบาลตําบลปาออดอนชัยกอน แตถามา
เก็บขยะในพื้นที่แลวเอาไปกําจัดที่อื่นก็ตองขออนุญาตจากที่อื่นเหมือนกัน
2)รางเทศบัญญัติฯ เรื่อง ควบคุมควันไปและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ.2560 พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ไมมีเรื่องควันไฟและฝุนละอองจากการเผา จะมีวาดวยเรื่องเผาไฟทําให
คนที่อยูขางเคียงไดรับความรําคาญ จึงเอาเรื่องอางอิงเรื่องสุขภาพมาเปนแนวทางวามีผลกระทบ
ตอสุขภาพ วัตถุประสงคจริงๆแลวการเผาขยะ มูลฝอย หญาแหง ตนไมหรืออื่นใดอันเปนเหตุให
เกิดควัน ความรอน สิ่งมีพิษ ฝุนละออง เขมา เถา จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ “เจาพนักงานทองถิ่น” ก็คือ นายกเทศมนตรีฯ “พนักงานเจาหนาที่” คือ ผูซึ่ง
/-7- นายกเทศมนตรีฯมอบหมาย…
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นายกเทศมนตรีฯมอบหมาย อีกประเด็นที่นาจะเกิดประโยชนกับประชาชนคือ ตามขอ 6
บุคคลภายนอกมาซื้อที่ดินแลวไมมาดูแลปลอยปละละเลยมีสภาพที่เสี่ยงใหเกิดไฟไหมลุกลามเปน
บริเวณกวาง อีกประเด็น ขอ 9 (1)หามมิใหผูใด ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่หรือทางสาธารณะ ถาเปนอันตรายตอสุขภาพจะเขาขายขอนี้ ขอระวางโทษคือปรับไมเกิน 1,000 บาท
ซึ่งเทากับ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ
นายจํารัส ทองคํา

-สอบถามนายกเทศมนตรีฯ วา อปท.ใกลเคียงไดจัดทํา เทศบัญญัติ/ขอบัญญัตินี้หรือไม
-การออกกฎหมายขึ้นมา เพื่อบังคับใชในเขตพื้นที่ สวน อปท.อื่นคงจะไมไปกาวลวง
-อยากใหทานประธานสภาฯ หรือนายกเทศมนตรีฯ หรือปลัดเทศบาลฯ ไดนําเสนอตอที่ประชุม
สันนิบาต วาอยากใหทุก อปท.ไดดําเนินการเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติฯ การควบคุมควันไฟและฝุน
ละอองจากการเผา
นายไพฑูรย สุวรรณทา -การพิจารณารางเทศบัญญัติฯ เปนการบังคับใชกฎหมายที่แคบลงมาอีกใชบังคับเฉพาะในเขต
พื้นที่ตําบล ไมจําเปนตองไปเปรียบเทียบกับตําบลอื่นสิ่งที่ทําแลวเกิดประโยชนก็ขอใหทําเถิด ได
พิจารณารางเทศบัญญัติฯแลว เปนการสงเสริมสนับสนุนการทํางานของฝายบริหาร เปนการ
ปองปราม ฝากสมาชิกสภาฯไดพิจารณา
เลขานุการสภาฯ
-เสนอใหมีการจัดทําสปอรตประชาสัมพันธทางรถประชาสัมพันธ เพื่อใหเขาถึงประชาชนไดอยาง
ทั่วถึงดวย
นายจินดา สัตนาโค
-ชวงนี้เปนหวงแหงฤดูการทองเที่ยวจะมีปญหามลภาวะเปนพิษทําใหนักทองเที่ยวขึ้นมาเที่ยว
นอยลง ในเมื่อเปนวาระแหงชาติ เปนยุทธศาสตรของจังหวัด สําหรับเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
จะเปนชองทางรณรงค ปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนในพื้นที่ ตามที่สมาชิกสภาฯหลายทานได
กังวลวาจะมีผลกระทบกับประชาชนอะไรบาง อยูที่การนําใชกฎหมาย ในขอ 14 ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจําเปนและ
เหมาะสมของแตละพื้นที่
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย
ที่ประชุม
-ไมมี
ประธานสภาฯ
-จะขอมติขั้นรับหลักการ แหงรางเทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการ
เผา พ.ศ.2560
ปลัดเทศบาลฯ
-ชี้แจงการรางเทศบัญญัติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 สําหรับรางเทศบัญญัติตองพิจารณา
เปนสามวาระ ยกเวนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได
ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระแตที่ประชุมสภา
ทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผูบริหาร
หรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอ
ก็ไดเมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลวการพิจารณาวาระที่สอง
นั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยใหประธานที่ประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ การเสนอคําแปรญัตติสามารถเสนอคําแปรญัตติไดเลยเพราะเปน
คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ถาไมมีใครแปรญัตติ ก็ลงมติตราเทศบัญญัติ
-ในเบื้องตนขอใหเสนอในที่ประชุมสภาฯจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม
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นายจํารัส ทองคํา

-เสนอการพิจารณารางเทศบัญญัติฯเรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ.
2560 พิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น
ที่ประชุม
-ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น
ประธานสภาฯ
-ขอผูรับรอง จํานวน 4 ทาน
นายสมพบ มณีคํา
-รับรอง
นายไพฑูรย สุวรรณทา -รับรอง
นางอรุณรัศมี คําภูแกว -รับรอง
นายทรงวุฒิ แกวสิทธิ -รับรอง
ประธานสภาฯ
-จะขอมติการพิจารณารางเทศบัญญัติฯเรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา
พ.ศ.2560 พิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
เลขานุการสภาฯ
-นับองคประชุม มีจํานวน 11 ทาน
ประธานสภาฯ
-ขอมติการพิจารณารางเทศบัญญัติฯเรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ.
2560 พิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว
เลขานุการสภาฯ
-มติที่ประชุม
-เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน
-งดออกเสียง จํานวน 1 ทาน(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
-ฝากปลัดเทศบาลฯดวยในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 จะมีการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ณ โรงแรมโพธิ์วดล หารือกับ อปท.อื่นวามีรางเทศบัญญัติฯนี้หรือไม เห็นวาเปนสิ่งที่ดีมากๆ
นายจํารัส ทองคํา
-ถา อปท.ใกลเคียงตราเทศบัญญัติฯเหมือนกันก็จะเปนการดีกับพี่นองประชาชนในจังหวัด
เชียงรายและประเทศไทย
ปลัดเทศบาลฯ
-เทาที่ทราบมีเทศบาลนครเชียงรายแหงเดียว การบังคับใชไมไดใชกับประชาชนในเขตพื้นที่
เทานั้นประชาชนตางพื้นที่ที่มีพื้นที่อยูในเขตตําบลปาออดอนชัยก็บังคับใชดวย
นางสมพินธุ กิติยศ
-อยากเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติฯ แตละสภาพพื้นที่ของแตละทองถิ่นไมเหมือนกัน
ตองมองปญหาตําบลเปนหลักในการแกปญหาตองมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวมองถึงอนาคตดวย
วาสภาพแวดลอมไมไดมีแคตําบลของเรา มีอําเภอ จังหวัด ประเทศ การตราเทศบัญญัติการ
ควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ.2560 เปนสิ่งที่ดี เปนเครื่องมือสําหรับองคกรได
เปนอยางดีดังที่นายไพฑูรย สุวรรณทากลาวมา
-ฝากการออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับขยะจากตลาด จากหอพัก จะควบคุมแบบไหนใหขยะลด
ปริมาณลง
ปลัดเทศบาลฯ
-มีตัวอยางรางเทศบัญญัติอยู 5 ฉบับ จะไดนําเสนอในโอกาสตอไป
ประธานสภาฯ
-จะขอมติขั้นรับหลักการรางเทศบัญญัติตําบลปาออดอนชัย เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุน
ละอองจากการเผา พ.ศ.2560
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
เลขานุการสภาฯ
-นับองคประชุมมีจํานวน 11 ทาน
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ประธานสภาฯ

-ขอมติขั้นรับหลักการรางเทศบัญญัติตําบลปาออดอนชัย เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละออง
จากการเผา พ.ศ.2560
-มติที่ประชุม
-เห็นชอบ จํานวน 11 ทาน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน
-งดออกเสียง จํานวน – ทาน
-ในวะระ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระ 3 ขั้นลงมติ จะพิจารณาในชวงบาย

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

รายละเอียดดังนี้

5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560(สํานักปลัด)
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
-ดวยสํานักปลัดเทศบาลตําบลปาออดอนชัย มีความจําเปนที่จะจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
เพื่อใชในการปองกัน แกไขปญ หาไฟปาและหมอกควัน และครุภัณฑคอมพิว เตอร ซึ่งไมไดตั้ง
งบประมาณไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ขอเท็จจริง
สํานักปลัดเทศบาลตําบลปาออดอนชัย มีความประสงคในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย โดยมี

โอนเพิ่ม (ตั้งจายรายการใหม)
รายการที่ 1
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเก็บ
เอกสาร จํานวน ๔,๕๐๐ บาท
เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็ก ประตูตูเปนเหล็ก ๒ บานเลื่อนทึบ มีขนาดไมนอยกวา ๑๑๐ x ๔๐
x ๘๐ เซนติเมตร จํานวน ๑ ตู
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาวัส ดุ ประเภทวัส ดุสํานักงาน งบประมาณตั้งไว
๒๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๑๖๗,๙๓๓ บาท ซึ่งเพียงพอตอการโอนลดได ขอโอนลด ๔,๕๐๐ บาท
รายการที่ 2
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อ
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ( ๑๘ หนา/นาที) จํานวน ๓,๓๐๐ บาท
เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ( ๑๘ หนา/นาที) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา ๑๘ หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๒ MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๑๕๐ แผน
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาวัส ดุ ประเภทวัส ดุสํานักงาน งบประมาณตั้งไว
๒๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๑๖๗,๙๓๓ บาท ซึ่งเพียงพอตอการโอนลดได ขอโอนลด ๓,๓๐๐ บาท
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รายการที่ 3
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อ
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน ๔,๓๐๐ บาท
เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา ๓๐ หนาตอนาที (ppm) หรือ ๑๕ ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา ๒๐ หนาตอนาที (ppm) หรือ ๑๐ ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๑๐๐ แผน
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาวัส ดุ ประเภทวัส ดุสํานักงาน งบประมาณตั้งไว
๒๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๑๖๗,๙๓๓ บาท ซึ่งเพียงพอตอการโอนลดได ขอโอนลด ๔,๓๐๐ บาท
รายการที่ 4
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑอื่น คาจัดซื้อเครื่องเปาลม จํานวน ๓๖,๐๐๐ บาท
เพื่ อ เป น ค า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งเป า ลม จํ า นวน ๙ เครื่ อ ง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท ราคาตามท อ งตลาด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
-กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา ๒ kw
-ใชน้ํามันเบนซิน
-ความจุถัง ๒๖ ลิตร
-สามารถพนน้ําและเปาลมได
โอนลด
-แผนงานการรั กษาความสงบภายใน งานปองกัน ภัย ฝายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย หมวดคาใชส อย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควัน งบประมาณตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเพียงพอตอการโอนลดได
ขอโอนลด ๓๖,๐๐๐ บาท
ขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น
ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา
ประธานสภาฯ

-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย
-รายการที่ 4 เครื่องเปาลมนาจะมีรูปภาพประกอบการพิจารณาดวย
-เมื่อปกลายบริษัทเอกชนไดมอบเครื่องเปาลมใหกับ หมูที่ 14,16,17 สอบถามวาที่จะจัดซื้อ
เปนระบบเดียวกันหรือไม สอบถามวาปจจุบันเครื่องอยูที่ไหนมีประสิทธิภาพเหมือนกันหรือเปลา
จัดซื้อ9 เครื่องจําเปนหรือไม
/-11- นายจินดา…
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นายจินดา สันตาโค

-เครื่องเปาลม มีลักษณะคลายกับเครื่องพนปุย เมื่อปที่ผานมาไดรับบริจาคจํานวน 2 เครื่อง จาก
บริษัทหาญเจริญและเครื่องเปาลมของจิตอาสาจาก 3 หมูบานมาใชประมาณ 3-4 เครื่อง เพราะ
2 เครื่องที่ไดรับบริจาคไมเพียงพอตอการทํางาน ที่จัดซื้อจํานวน 9 เครื่อง เนื่องจากหากเกิด
เหตุเพลิงไหมจะมีอาสาดับไฟปาจาก 3 หมูบานมาชวยดับไฟ วิธีการดับไฟจะทําแนวกันไฟเพื่อ
ไมใหไฟลุมลามจะไมดับไฟโดยตรงแตจะใชเครื่องเปาลมชวยทําแนวกันไฟ
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย
นายไพฑูรย สุวรรณทา -ที่ ส วนยางของตนเองก็ ใ ช เ ครื่ อ งนี้ ทํ า แนวกั น ไฟเป น ประจํ า เป น ลั ก ษณะเครื่ อ งหว า นปุ ย
หวานขาว เปนเครื่องสะพายหลัง ใชน้ํามันเบนซิน
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
ที่ประชุม
-ไมมี
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
เลขานุการสภาฯ
-นับองคประชุมมีจํานวน 11 ทาน
ประธานสภาฯ
-ขอมติ 5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานัก
ปลัด
เลขานุการสภาฯ
-มติที่ประชุม
-เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน
-งดออกเสียง จํานวน 1 ทาน(ประธานสภาฯ)
5.3 ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย(สํานักปลัด)
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญปลัดเทศบาลฯชี้แจงรายละเอียด
ปลัดเทศบาล
-เรื่องเดิม
ดวยสํานักปลัดเทศบาลตําบลปาออดอนชัย ไดตั้งงบประมาณคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรไวใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมีความจําเปนในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย
ขอเท็จจริง
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปาออดอนชัย มีความประสงคในการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
คา
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท
คําชี้แจงเดิม
เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 ขอ 7 สําหรับใชในงานพัฒนาชุมชน โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา ๓.๐ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
/-12- มีหนวยจัดเก็บขอมูล…
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- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด
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 หรือดีกวาจํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCDหรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา18.5
นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามป ประจําป 2560 - 2562) หนา 62 ลําดับที่ 14
คําชี้แจงใหม
เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับใชในงานพัฒนาชุมชน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด
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 หรือดีกวาจํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCDหรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา18.5
นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามป ประจําป 2560 - 2562) หนา 62 ลําดับที่ 14
ขอกฎหมาย
๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๙ การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย
-ไมมี
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
-นับองคประชุมมีจํานวน 11 ทาน
-ขอมติ 5.3 ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย(สํานักปลัด)
-มติที่ประชุม
-เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน
-งดออกเสียง จํานวน 1 ทาน(ประธานสภาฯ)
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ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

5.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560(กองคลัง)
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯชี้แจงรายละเอียด
-ตามที่เทศบาลตําบลปาออดอนชัย ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และภารกิจของเทศบาลตําบลปาออดอนชัย นั้น

ขอเท็จจริง
เพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ ของกองคลังเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตั้งเปนรายการใหม รายละเอียด ดังนี้
รายการที่ 1
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ดังตอไปนี้
1.1.โทรศัพทไรสาย จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 1,500 บาท ราคาตามทองตลาด
รายละเอียดดังตอไปนี้
- รองรับ Caller ID
- ปุม Speaker Phone
- สัญญาณไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเขา
- สมุดหนวยความจํา 50 หมายเลข
- ฟงกชั่นนาฬิกา / โหมดกลางคืน
- ใชแบตเตอรี่ Rechargeable AAA Ni-MH
1.2.โทรศัพทมีสาย จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 1,200 บาท ราคาตามทองตลาด
รายละเอียดดังนี้
- รองรับบริการ Caller ID
- หนาจอ LCD 2 บรรทัด
- ปุม Navigator
- หนวยความจํา 50 ปลายทางอัตโนมัติ
- โทรซ้ําหมายเลขลาสุด
- ล็อคการโทรออก
- ติดฝาผนังได
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินการ หมวด คาใชสอย ประเภท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม งบประมาณที่ตั้งไว 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 27,500 บาท
ขอโอนลด 2,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน 24,800 บาท
ขอกฎหมาย
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27
/-14- รายการที่ 2...
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รายการที่ 2
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อ
เปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท ราคาตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing
Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.4GHz
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินการ หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ งบประมาณที่ตั้งไว 206,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 134,500 บาท ขอโอนลด 21,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน 113,500 บาท
ขอกฎหมาย
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27
รายการที่ 3
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํารวจ เพื่อ
เปนคาจัดซื้อ ดังตอไปนี้
1. ลอวัดระยะทาง T6 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 7,000 บาท ราคาตามทองตลาด รายละเอียด
ดังตอไปนี้
- ใชวัดระยะทางไดในงานหลากหลายประเภท
- วงลอขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 16 ซม.
- วัดระยะไดทั้งแบบเดินหนา และถอยหลัง
- เซ็ต 0 ไดจาก 2 ตําแหนง คือ ดามจับและที่มิเตอร
- มีเบรก ควบคุมไดที่ดามจับ
- พับเก็บได 3 ทอน
- การพับเก็บสามารถใชกระแทกกับเขา
/-15- 2. เทปวัดระยะทาง…

- 15 -

2. เทปวัดระยะทางไฟเบอรกลาส 50 เมตร จํานวน 1 มวน เปนเงิน 1,600 บาท ราคาตามทองตลาด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สายเทปทําดวยวัสดุไฟเบอรกลาส
- เทปมีความยาว 50 เมตร
- มีตัวเลขบอกทุกระยะทาง 1 เซนติเมตรและขีดแบงยอยทุกๆ 2 มิลลิเมตร
- หนากวางของเสนเทปไมเกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไมเกิน 0.5 มิลลิเมตร
- เปนตลับทรงกลมมีสายคาดไวยึดกับมือ
- มีที่หมุนมวนเทปและโครงปองกันเสนเทปทําดวยพลาสติก
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น งบประมาณที่ตั้งไว 15,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ กอนโอน 14,445.- บาท ขอโอนลด 8,600.- บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน 5,845.- บาท
ขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย
-ไมมี-ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
-นับองคประชุมมีจํานวน 11 ทาน
-ขอมติ 5.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560(กองคลัง)
-มติที่ประชุม
-เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน
-งดออกเสียง จํานวน 1 ทาน(ประธานสภาฯ)
5.5 การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560(กองคลัง)
-ขอเชิญนายกเทศในตรีฯชี้แจงรายละเอียด
-ตามที่กองคลัง เทศบาลตําบลปาออดอนชัย ไดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินการ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการคาจัดซื้อเกาอี้
สํานักงาน จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 4,500 บาท นั้น
ขอเท็จจริงและการดําเนินงาน
กองคลัง มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายการดังกลาว ดังนี้
คําชี้แจงเดิม

เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้ จํานวน 1 ตัว ราคาตามทองตลาด โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ เปนเกาอี้ผูบริหาร มีเทา
แขน ปรับเอนได พนักพิงและเบาะหุมดวยหนัง PVC มีขนาดไมนอยกวา 60 X 65 X 110 เซนติเมตร ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามป ประจําป 2560-2562) หนา 62 ลําดับที่ 19
/-16- คําชี้แจงใหม…
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คําชี้แจงใหม
เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้ จํานวน 1 ตัว ราคาตามทองตลาด โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ เปนเกาอี้ผูบริหาร
มีเทาแขน ปรับเอนได พนักพิงและเบาะหุมดวยหนัง PVC มีขนาดไมนอยกวา 54 X 54 X 100 เซนติเมตร ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามป ประจําป 2560-2562) หนา 62 ลําดับที่ 19
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2541 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น
2. เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง หนา 10/39
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย
-ไมมี-ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
-นับองคประชุมมีจํานวน 11 ทาน
-ขอมติ 5.5 การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560(กองคลัง)
-มติที่ประชุม
-เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน
-งดออกเสียง จํานวน 1 ทาน(ประธานสภาฯ)

5.6 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560(กองชาง)
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ตามที่เทศบาลตําบลปาออดอนชัย ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และภารกิจของเทศบาลตําบลปาออดอนชัย นั้น
ขอเท็จจริง
เพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ ของกองชางเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตั้งเปนรายการใหม รายละเอียด ดังนี้

รายการที่ ๑

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทรายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งกอสราง โดยเปนคาจางวิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร เปนผูออกแบบและคํานวณแบบแปลนโครงการปรับปรุง
สะพาน คสล. ขามคลองชลประทาน(ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ อนุมัติเมื่อวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ โอนครั้งที่ ๘) จํานวน ๓ จุดดังนี้
/-17- จุดที่ ๑ โครงการปรับปรุงสะพาน คสล. ...
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จุดที่ ๑ โครงการปรับปรุงสะพาน คสล.(บริเวณสะพานขามคลองชลประทานบานปาออ) หมูที่ ๑๑ ตําบล ปาออ
ดอนชั ย อํา เภอเมื องเชี ย งราย จั งหวัดเชี ย งราย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาออดอนชัย งบประมาณกอสราง
๖๑๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
จุดที่ ๒ โครงการปรับปรุงสะพาน คสล.(บริเวณสะพานขามคลองชลประทานสี่แยกวงเดือน) หมูที่ ๑๓ ตําบลปาออ
ดอนชั ย อํ า เภอเมื อ งเชี ย งราย จั ง หวั ด เชี ย งราย ตามแบบแปลนเทศบาลตํ า บลปา อ อ ดอนชั ย งบประมาณกอ สร า ง
๖๓๘,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน)
จุดที่ ๓ โครงการกอสรางเสริมทอ คสล. มอก.ชั้น ๓.พรอมปกกําแพงขาง บานโพธิ์งาม หมูที่ ๒๐ ตําบลปาออ
ดอนชั ย อํ า เภอเมื อ งเชี ย งราย จั ง หวั ด เชี ย งราย ตามแบบแปลนเทศบาลตํ า บลป า อ อ ดอนชั ย งบประมาณก อ สร า ง
๑๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนา๓๔/๓๙ โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล บานปาตึงงาม หมูที่ ๑๘ ตําบลปาออ
ดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือ
๒๑๐,๐๐๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) โอนลดจํานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถวน)
รายการที่ ๒
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริห ารทั่วไปเกี่ย วกับ เคหะและชุมชน หมวดเงิน อุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอแมลาว โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา บานประตู
ลอ หมูที่ ๒๑ ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนเงินงบประมาณ ตั้งไว ๖๖,๕๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) จึงขอโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมจํานวนเงิน ๖๖,๕๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันหารอยบาทถวน)
โอนลด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนา๓๔/๓๙ โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล บานปาตึงงาม หมูที่ ๑๘ ตําบลปาออ
ดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือ
๒๑๐,๐๐๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) โอนลดจํานวนเงิน ๖๖,๕๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันหารอยบาทถวน)

รายการที่ ๓

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อขาตั้งไมคโครโฟนพรอมไมคโครโฟนดังรายละเอียดดังนี้
๑.ขาตั้งไมคโครโฟนแบบของอ ฐานกรมสีดําเหล็กหลอคอออนปรับทิศทางได จํานวน ๒ ชุด
๒.ขาตั้งไมคโครโฟนแบบกานบูม ชนิดตั้งพื้น จํานวน ๒ ชุด
๓.ไมคโครโฟน ไรสาย(ไมคลอย) ชุด ๔ ตัว UHF (Proeuro Tack) จํานวน ๑ ชุด
๔.ไมคโครโฟน ชนิดสาย พรอมสายยาว ๑๐ เมตร จํานวน ๓ ชุด
เปนเงินงบประมาณ ตั้งไว ๑๙,๔๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันสี่รอยสี่สิบบาทถวน)

/-18- โอนลด...
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โอนลด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนา๓๔/๓๙ โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล บานปาตึงงาม หมูที่ ๑๘ ตําบลปาออ
ดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือ
๒๑๐,๐๐๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) โอนลดจํานวนเงิน ๑๙,๔๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันสี่รอยสี่สิบบาทถวน)

รายการที่ 4

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงฝาย คสล.บานหนองแสลบ หมูที่ 7 งบประมาณ
230,000 บาท
เพื่อเปน คาปรับปรุงฝาย คสล. บานหนองแสลบ หมูที่ 7 ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชีย งราย
จังหวัดเชียงราย โดยทําการปรับปรุงฝาย คสล. และทําการติดตั้งชุดบานระบาย ขนาด 1.00 x1.00 เมตร พรอมเครื่องยก
และเพลา จํานวน 2 ชุด ตามแบบเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สถานที่กอสรางบริเวณฝาย คสล.บานหนองแสลบ หรือ ที่
พิกัด UTM 47 Q 0581879 21963011 Datum Line WGS 84 พรอมปายโครงการ
โอนลด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค หนาที่ ๓๗/๓๙ โครงการจางเหมาลงหินปนดินถนนบานหวยทรายหมูที่ ๑๖ - บานดงเจริญ หมูที่ ๑๗
ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีงบประมาณ คงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหา
หมื่นบาทถวน) จึงขอโอนลดจํานวน 230,000 บาท บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถวน)

รายการที่ 5

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการขุดลอกลําหวยโปงแดง บานปุยคํา หมูที่ 14 งบประมาณ
99,000 บาท
เพื่อเปนคาขุดลอกลําหวยโปงแดง บานปุยคํา หมูที่ 14 ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย โดยทําการขุดลอกลําหวยโปงแดง สภาพเดิมปากกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร กนกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.00 เมตร ทําการขุดใหมปากกวางเฉลี่ย 8.00 เมตร กนกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ความยาวไมนอย
กวา 300 เมตร หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา 2,700 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลปาออดอนชัย หรือ ที่ พิกัด
เริ่มตน UTM 47 Q 0585195 2186135 Datum Line WGS 84 ถึงพิกัดสิ้นสุด UTM 47 Q 0585117
2186413 Datum Line WGS 84
โอนลด
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนา๓๔/๓๙ โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล บานปาตึงงาม หมูที่ ๑๘ ตําบลปา
ออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถวน) ซึ่งมีงบประมาณ
คงเหลือ ๘๔,๐๖๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันหกสิบบาทถวน) จึงขอโอนลดจํานวนเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท(เจ็ดหมื่นเกาพัน
บาทถวน)
/-19- ๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา...
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๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนาที่ ๓๗/๓๙ โครงการจางเหมาลงหินปนดินถนนบานหวยทรายหมูที่ ๑๖ - บานดงเจริญ หมู
ที่ ๑๗ ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีงบประมาณ คงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สอง
แสนหาหมื่นบาทถวน) จึงขอโอนลดจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)
ขอกฎหมาย
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น
๒. ตามมาตรา ๔๘ เตรส พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ บทที่ ๒ ทวิ
ประธานสภาฯ
นายสมพบ มณีคํา

นายจํารัส ทองคํา

นายพรศักด ไชยชมภู

นายกเทศมนตรีฯ

ผูอํานวยการกองชาง

-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย
-รายการที่ 2 โอนไปตั้งจายรายการใหม อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอแมลาว
โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ําบานประตูลอ หมูที่ 21 จะรวมถึงหมอแปลงไฟฟาดวยหรือไม
เนื่องจากบานประตูลอไดรับความเดือดรอนจากกระแสไฟตกไมเพียงพอตอการใชระบบประปา
หมูบาน
-รายการที่ 1 โอนไปตั้งจายรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายเพื่อจาง
ออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสราง โดยเปนคาจางวิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร เปนผูออกแบบและคํานวณแบบ
แปลนโครงการปรับปรุงสะพาน คสล. ขามคลองชลประทาน ขอโอนไปตั้งจายจํานวนเงินไมได
แจง
-รายการที่ 1 โอนลดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบ
ลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนา๓๔/๓๙ โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล บานปาตึงงาม หมูที่ ๑๘ ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย งบประมาณตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถวน) งบประมาณคงเหลือ
๒๑๐,๐๐๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) โอนไปตั้งจายรายการใหมหลายๆรายการชวย
ชี้แจงดวยวาจะซ้ําซอนกันหรือไม
-คําถามของนายจํารัส ทองคํา และคําถามของนายสมพบ มณีคํา ขออนุญาตใหผูอํานวยการ
กองชางตอบคําถาม
-ในสวนของโครงการกอสรางถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล บานปาตึงงาม หมูที่ ๑๘ จุดมุงหมาย
คือหนองคือเวียง เพื่อเปนการแกไขปญหาใหกับประชาชนเปนการเรงดวนจึงขอโอนลดโครงการ
กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล บานปาตึงงาม หมูที่ ๑๘
-โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ําบานประตูลอ หมูที่ 21 สวนหมอแปลงการไฟฟาสวน
ภูมิภาคไดมาทําการสํารวจออกแบบตางหาก
-คาจางออกแบบวิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร โอนมาตั้งจายรายการใหม จํานวน 40,000 บาท
/-20- นายจํารัส…
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นายจํารัส ทองคํา

-เพื่อความสมบูรณของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 ขออนุญาต
เพิ่มเติมในสวนของรายละเอียดรายการที่ 1 เพิ่มขอความ จึงขอโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
จํานวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ไดหรือไม

ปลัดเทศบาลฯ

-ขอความตกหลนไป จึงขอโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมจํานวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่น
บาทถวน) ซึ่งยอดเงินที่โอนไปครั้งนี้หากมีโครงการในลักษณะเดียวกันก็จะใชเงินกอนนี้จายได
-ชี้แจงยอดเงินโอน
โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล บานปาตึงงาม หมูที่ ๑๘ งบประมาณคงเหลือ 210,000 บาท
1)โอนลด รายการที่ 1 จํานวน 40,000 บาท คงเหลือ 170,000 บาท
2)โอนลด รายการที่ 2 จํานวน 66,500 บาท คงเหลือ 103,500 บาท
3)โอนลด รายการที่ 3 จํานวน 19,440 บาท คงเหลือ 84,060 บาท
4)โอนลด รายการที่ 5 จํานวน 79,000 บาท คงเหลือ 5,060 บาท
-สรุปโครงการกอสรางถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล บานปาตึงงาม หมูที่ ๑๘ งบประมาณคงเหลือ
5,060 บาท
ประธานสภาฯ
-ขอบคุณปลัดเทศบาลฯ
-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
ที่ประชุม
-ไมมีประธานสภาฯ
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
เลขานุการสภาฯ
-นับองคประชุมมีจํานวน 11 ทาน
ประธานสภาฯ
-ขอมติ 5.6 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560(กองชาง)
เลขานุการสภาฯ
-มติที่ประชุม
-เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน
-งดออกเสียง จํานวน 1 ทาน
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

5.7 ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย(กองชาง)
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯชี้แจงรายละเอียด
-ดวยกองชาง เทศบาลตําบลปาออดอนชัย ไดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ หนาที่ ๒๗/๓๙ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณตั้งไว
๗๐,๐๐๐ บาท
ขอเท็จจริง ทางกองชางมีความประสงคที่จะขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังนี้

คําชี้แจงเดิม เพื่อเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ตู
โตะ เครื่องตัดหญา รถจักรยานยนต รถบรรทุกติดเครน ไฮดรอลิค รถบรรทุกแบบเททาย รถฟารมแทรกเตอร ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ในเทศบัญญัติ หนา ๒๗/๓๙) งบประมาณตั้งไว ๗๐,๐๐๐ บาท
คําชี้แจงใหม เพื่อเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปริ้นเตอร ตู โตะ เครื่องตัดหญา รถจักรยานยนต รถบรรทุกติดเครน ไฮดรอลิค รถบรรทุกแบบเททาย รถฟารม
แทรกเตอร สิ่งกอสรางตางๆของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ในเทศบัญญัติ หนา ๒๗/๓๙) งบประมาณตั้ง
ไว ๗๐,๐๐๐ บาท
/-21- ขอกฎหมาย...
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ขอกฎหมาย
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวด
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
๒. ตามมาตรา ๔๘ เตรส พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ บทที่ ๒ ทวิ
ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา
ผอ.กองชาง
ปลัดเทศบาลฯ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย
-อยากทราบวัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
-คําชี้แจงเดิมไมมีขอความ”สิ่งกอสรางตางๆ” ทําใหไมส ามารถเบิกจายไดในกรณีซอม เชน
ซอมประตู โชคประตู
-ขอชี้แ จงเพิ ่ม เติม คํา ชี ้แ จงเดิม เพื่อเปน คาบํ ารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อ ง
คอมพิ ว เตอร เครื่องปริ้น เตอร ตู โต ะ เครื่องตัดหญา รถจั กรยานยนต รถบรรทุ กติด เครน
ไฮดรอลิค รถบรรทุกแบบเททาย รถฟารมแทรกเตอร ฯลฯ คําชี้แจงใหม เพิ่มคําวาสิ่งกอสราง
ตางๆของเทศบาล เชน อาคารสํานักงาน ฝายที่อยูในบัญชีทรัพยสินของเทศบาล ถนน และ
จะมีหมวดซอมอีกหมวดหนึ่งเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม อยูในหมวดคาใชสอย ใชสําหรับ
ซอมกรณีเล็กๆนอยๆ เชน เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง
-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
-ไมมี
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
-นับองคประชุมมีจํานวน 11 ทาน
-ขอมติ 5.7 ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย(กองชาง)
-มติที่ประชุม
-เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน
-งดออกเสียง จํานวน 1 ทาน(ประธานสภาฯ)
-ขณะนี้เวลา 12.10 น. ขอพักการประชุม/เชิญทุกทานพักรับประทานอาหารมื้อเที่ยง
-นัดประชุมรอบบาย เวลา 13.00 น.
5.8 ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย(กองการศึกษา)
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯชี้แจงรายละเอียด
-ตามที่ กองการศึ ก ษา เทศบาลตํ า บลป า อ อดอนชัย ไดต ราเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และภารกิจของเทศบาลตําบล
ปาออดอนชัย นั้น

ขอเท็จจริง
กองการศึกษา ไดดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (โทรศัพทสํานักงาน) แลวปรากฏวาไมมีคุณสมบัติ
ตามที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน
/-22- ขอกฎหมาย...
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ขอกฎหมาย
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและ สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจ
อนุมัติ ของสภาทองถิ่น
ขอพิจารณา
กองการศึกษา มีความจําเปนที่ตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตอไปนี้
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ขอความเดิม เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรศัพทพื้นฐาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท
เปน
เงิน 4,000 บาท ราคาตามทองตลาด โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ โทรศัพทไรสาย 2.4 GHz. หนาจอ LCD เรืองแสงขนาดใหญ 1.8
นิ้วรองรับบริการ Caller ID 50 หมายเลข ปุม Speaker Phone บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท 100 หมายเลข
หนวยความจําโทรซ้ํา 10 หมายเลข คุยตอเนื่อง 10 ชั่วโมง/Standby 6 วัน แบตเตอรี่ AAA แบบ Rechargeable โดย
ครุภัณฑดังกลาวขางตนไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ
ขอความใหม เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรศัพทพื้นฐาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน
4,000 บาท ราคาตามทองตลาด โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ โทรศัพทไรสาย รองรับ Caller ID , ปุม Speaker Phone ,
สัญญาณไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเขา , สมุดหนวยความจํา 50 หมายเลข , ฟงกชั่นนาฬิกา/โหมดกลางคืน , แบตเตอรี่
Rechargeable AAA Ni-MH โดยครุภัณฑดังกลาวขางตนไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย
-ไมมี
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
-นับองคประชุมมีจํานวน 10 ทาน (นายไพฑูรย สุวรณทา ไมอยูในที่ประชุม)
-ขอมติ 5.8 ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย(กองการศึกษา)
-มติที่ประชุม
-เห็นชอบ จํานวน 9 ทาน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน
-งดออกเสียง จํานวน 1 ทาน(ประธานสภาฯ)

5.9 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (กอง
สาธารณสุข)
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลปาออดอนชัย มีความประสงคที่จะโอน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ซึ่งไมไดตั้งงบประมาณไว
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม(ตั้งจายรายการใหม)
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน โครงการจางเหมาจัดทําตูรองรับขยะอันตราย จํานวน 117,600 บาท เพื่อเปนคาจางเหมาจัดทําตูรองรับขยะ
อันตราย จํานวน 21 ชุดๆละ 5,600 บาท ตามแบบและคุณลักษณะที่กองชางเทศบาลตําบลปาออดอนชัยกําหนด
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โอนลด
-แผนงานสาธารณสุ ข งานบริห ารทั่วไปเกี่ย วกับสาธารณสุขงบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)
ประเภทเงินประจําตําแหนง งบประมาณตั้งไว 60,000 บาทขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 39,225.81 บาท ซึ่งเพียงพอ
ตอการโอนลดได ขอโอนลด 20,000 บาท
-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขงบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภทเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณตั้งไว 25,000 บาทขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 25,000 บาท ซึ่งเพียงพอตอการ
โอนลดได ขอโอนลด 15,000 บาท
-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ /โครงการครอบครัวเปดใจ คุยไดเรื่องเพศ
งบประมาณตั้งไว 20,000 บาทขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท ซึ่งเพีย งพอตอการโอนลดได ขอโอนลด
10,000 บาท
-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ /โครงการจัดการน้ําเสียชุมชน งบประมาณตั้ง
ไว 30,000 บาทขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท ซึ่งเพียงพอตอการโอนลดได ขอโอนลด 10,000 บาท
-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ /โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว 20,000 บาทขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท ซึ่งเพียงพอตอการโอนลดได
ขอโอนลด 20,000 บาท
-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ /โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส งบประมาณ
ตั้งไว 20,000 บาทขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท ซึ่งเพียงพอตอการโอนลดได ขอโอนลด 15,000 บาท
-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม เข า ลั ก ษณะรายจ า ยหมวดอื่ น ๆ /โครงการส ง เสริ ม การป น จั ก รยานใน
ชีวิตประจําวัน งบประมาณตั้งไว 20,000 บาทขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท ซึ่งเพียงพอตอการโอนลดได
ขอโอนลด 15,000 บาท
-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย งบประมาณตั้งไว 40,000 บาทขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 38,247 บาท ซึ่งเพียงพอตอ
การโอนลดได ขอโอนลด 12,600 บาท
รวมงบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 117,600 บาท
โอนเพิ่ม(ตั้งจายรายการใหม)
ครุภัณฑสํานักงาน/คาจัดซื้อชั้นวางของ
เพื่อเปนคาจัดซื้อชั้นวางของ ชนิด 3 ชั้น มีขนาดไมนอยกวา 50x30x100 เซนติเมตร จํานวน 1 อัน ราคา
ตามทองตลาด ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 400 บาท
โอนลด
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณตั้งไว 1,000 บาทขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 462 บาท ซึ่งเพียงพอตอการโอนลดได ขอ
โอนลด 400 บาท
รวมงบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 400 บาท
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ขอเท็จจริง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขออนุมัติโอนงบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2560 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ดังนี้
1.โครงการจางเหมาจัดทําตูรองรับขยะอันตราย จํานวน 117,600 บาท
เพื่อเปนคาจางเหมาจัดทําตูรองรับขยะอันตราย จํานวน 21 ชุดๆละ 5,600 บาท
ตามแบบและคุณลักษณะที่กองชางเทศบาลตําบลปาออดอนชัยกําหนด
2.ครุภัณฑสํานักงาน/คาจัดซื้อชั้นวางของ
เพื่อเปนคาจัดซื้อชั้นวางของ ชนิด 3 ชั้น มีขนาดไมนอยกวา 50x30x100 เซนติเมตร จํานวน 1 อัน ราคา
ตามทองตลาด ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 400 บาท
ขอกฎหมาย
๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม เปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย
น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร -สอบถามตูรองรับขยะอันตราย เปนตูแบบไหน หมูบานละ 1 ตูพอเพียงแลวหรือ
นายจํารัส ทองคํา
-ขอคําจํากัดความคําวาขยะอันตราย
-การบริหารจัดการจะมีวิธีการจัดเก็บขยะอันตรายอยางไร
นางสมพินธุ กิติยศ
-อยากทราบวาขยะอันตรายมีอะไรบาง แตละหมูบานมีกี่ครอบครัวที่มีขยะอันตรายสูง จัดทําตั้ง
21 อัน อยางหมูที่ 14,16,17 ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม
-ไดสํารวจหมูบานแลวหรือยังวามีขยะอันตรายอะไรบาง จํานวนมากนอยเทาไหร
นายทรงวุฒิ แกวสิทธิ -อยากทราบวาขยะอันตราย จะนําไปกําจัดที่ไหน
ประธานสภาฯ
-จะแยกแยะขยะอันตรายอยางไร
-จะตั้งตูขยะอันตรายไวบริเวณไหนของหมูบาน
น.ส.ภัทรวดี ชื่นชิด
-การที่กองสาธารณสุขไดดําเนินการจัดทําตูเก็บขยะอันตราย 1)เปนตัวชี้วัดของจังหวัดสะอาด
ซึ่งบังคับใหทั่วประเทศใหมีครบทุกหมูบาน
-คํานิยามของขยะอันตราย คือขยะที่มีการปนเปอนวัตถุหรือสารอันตรายที่มีลักษณะเปนสารพิษ
หรือเรียกงายๆวาขยะพิษเชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย กระปองสเปรย สัดสวนจากงานวิจัยขยะ
อันตรายมีประมาณ 2 เปอรเซ็นตของขยะทั้งหมด
-การดําเนินการขยะอันตราย ในปแรกจัดทําตูขยะอันตรายทุกหมูบาน ปที่ 2 จัดสรางศูนยรวม
ขยะไวที่สํานักงานเทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายจะรวบรวมขยะทั้งจังหวัดไป
กําจัด เชื่อวาตูรองรับขยะที่ออกแบบสามารถรองรับไดเพียงพอ บริษัทรับกําจัดขยะอยูที่จังหวัด
ระยอง คือบริษัทเจ็นโก
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
ที่ประชุม
-ไมมี
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
เลขานุการสภาฯ
-นับองคประชุมมีจํานวน 11 ทาน
/-25- ประธานสภาฯ...
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ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

-ขอมติ 5.9 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุข)
-มติที่ประชุม
-เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน
-งดออกเสียง จํานวน 1 ทาน(ประธานสภาฯ)

5.10 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560(กองการศึกษา)
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ตามที่เทศบาลตําบลปาออดอนชัย ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณตั้งไว
20,000 บาท นั้น
ขอเท็จริง
กองการศึกษา ไดดําเนินการสํารวจอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จํานวน 4 แหง ผลปรากฏ
วาสีภายนอกอาคารและสีภายในอาคาร เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ทําใหมีความจําเปนตองทาสีใหมทั้งหมด แตงบประมาณ
มีไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณตั้งไว 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน
20,000 บาท ขอโอนเพิ่มจํานวน 30,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอนเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
โอนลด แผนงานการศึ กษา งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา งบบุคลากร หมวดเงิน เดือน (ฝาย
ประจํา) ประเภทเงินประจําตําแหนง งบประมาณตั้งไว 67,200 งบประมาณคงเหลือกอนโอน 63,450 บาท ขอโอนลด
30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน 33,450 บาท (สามหมื่นสามพันสี่รอยหาสิบบาทถวน)
ขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และ
แกไขเพิ่มเติม ขอ 27 การจัดการงบประมาณในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
-ไมมี
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
-นับองคประชุมมีจํานวน 11 ทาน
-ขอมติ 5.10 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
(กองการศึกษา)
-มติที่ประชุม
-เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน
-งดออกเสียง จํานวน 1 ทาน(ประธานสภาฯ)
/-26- ระเบียบวาระที่ 5.1...
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ระเบียบวาระที่ 5.1 เสนอรางเทศบัญญัติตําบลปาออดอนชัย เรื่อง การควบคุมควันไฟและ
ฝุนละออกจากการเผา พ.ศ.2560
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

วาระที่ 6
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายทรงวุฒิ แกวสิทธิ

-วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตอง
พิจารณาเปนสามวาระแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ใน
การพิจารณาสามวาระรวดเดียวผูบริหารหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ไดเมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแลวการพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภาโดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ การเสนอคําแปรญัตติ
สามารถเสนอคําแปรญัตติไดเลยเพราะเปนคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ถาไมมีใครแปรญัตติ
ก็ลงมติตราเทศบัญญัติ
-สมาชิกสภาฯทานใดจะแปรญัตติ หรือสงวนคําแปรญัตติ
-ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะแปรญัตติหรือสงวนคําแปรญัตติ ถือวายืนยันตามรางเดิมในวาระขั้น
รับหลักการ
-วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
-เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะแปรญัตติ จะขอความเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติตําบลปาออ
ดอนชัย เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ.2560
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
-นับองคประชุมมีจํานวน 11 ทาน
-ขอมติเห็นชอบตราเปนเทศบัญญัติตําบลปาออดอนชัย เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละออง
จากการเผา พ.ศ.2560
-มติที่ประชุม
-เห็นชอบ จํานวน 10 ทาน
-ไมเห็นชอบ จํานวน - ทาน
-งดออกเสียง จํานวน 1 ทาน(ประธานสภาฯ)
เรื่องอื่นๆ
1)ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุน
ละอองจากการเผา พ.ศ.2560
2)กลุมพัฒนาสตรีตําบลปาออดอนชัย จะจัดงานวันสตรีสากลในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา
09.00 น.เปนตนไป ณ เทศบาลตําบลปาออดอนชัย ขอเชิญสมาชิกสภาฯเขารวมดวย
-การแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําเดือนมีนาคม แจกเบี้ยในวันที่ 1 มีนาคม 2560
-แจงรายชื่อสมาชิกสภาฯ รับผิดชอบตามหมูบานตางๆ
1)ขอบคุณกองชาง ที่ไดจัดสงเจาหนาที่ไปซอมเสียงตามสายหมูบาน
2)สอบถามกองชางวาไดรับหนังสือการขุดลอกวัชพืชบริเวณหนองบัวแลวหรือยัง
3)สอบถามบริเวณสี่แยกวิทยาลัยเคเทคทางแคบ ไดดําเนินการไปถึงไหนแลว
/-27- 4)ถนนแตกยาว 2 -3 แหง…
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นายสมาน พรมวิภา
นายกเทศมนตรีฯ

ปลัดเทศบาลฯ

นายจํารัส ทองคํา

นายไพฑูรย สุวรณทา
ปลัดเทศบาลฯ

ประธานสภาฯ
นายจินดา สัตนาโค

4)ถนนแตกยาว 2 -3 แหง พื้นไมเรียบ ขอใหกองชางแจงผูรับเหมามาซอมดวย
5)ขาวเปนโรค ไมไดรับการชวยเหลือจากเทศบาลฯ ฝากดูแลประชาชนดวย เมื่อปที่ผานมา
เกษตรกรมาแจงเทศบาลก็ไมไดรับการชวยเหลือแตอยางใด เชน ปที่ผานมาหมูที่ 14 มีจํานวน 2
ราย นาขาวไดรับความเสียหาย
-สอบถามหินปนดิน ชวงนี้ฝนไมตกขอใหดําเนินการเขาหมูบานใหดวย
1)การกําจัดวัชพืชบริเวณหนองบัว ฝากกองชางดําเนินการ
2)สี่แยกวิทยาลัยเคเทคทางแคบ ในวันจันทร ที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ขอเชิญ สท.ทรงวุฒิ
แกวสิทธิ ไปติดตอกับแขวงการทางพรอมกับนายกเทศมนตรีฯ
3)ถนนมีรอยแตก ฝากกองชางดําเนินการ
4)หินปนดิน จะดําเนินการ
-ไดรวมประชุมพิจารณาใหความชวยเหลือเกษตรกรไปจํานวน 2 ราย กรณีเสียหายสิ้นเชิง กรณี
ที่มาขอรับยากําจัดโรคยังไมเคยไดรับตั้งแตมารับตําแหนงที่เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ในโอกาสตอไปหากมีกรณีนี้เกิดขึ้น สิ่งที่ตองพิจารณา คือเปนสาธารณภัย สามารถใหความ
ชวยเหลือได
-เกษตรกรผูไดรับความเสียหายที่ผานมาอาจจะเสียหายประมาณ 2-3 ราย เสียหายเปนหยอมๆ
ไมเสียหายสิ้นเชิง ซึ่งทําใหเกษตรกรไดรับผลผลิตนอยลง ประเด็นอยูที่วาความเสียหายของ
เกษตรกรจะใหความชวยเหลือไดอยางไร กรณีโรคระบาดพืชไดเคยนําเสนอไปแลววาอุดหนุนให
เกษตรกรโดยตรงไมได เรามีศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบลปาออดอนชัย เราจะ
อุดหนุนเปนเงินสํารองจายหรืออะไรก็ได เพื่อที่ศูนยฯจะไดใหความชวยเหลือเกษตรกรผูที่ไดรับ
ความเสียหายที่เล็กๆนอยๆ
-ในการประชุมสภาฯทุกครั้งขอใหหัวหนางานแตละงานเขารวมประชุมดวย ในสวนของพนักงาน
เทศบาลเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนอยากใหคิดนอกกรอบของงานในหนาที่หากยึดติดกับ
กรอบจะทําใหประชาชนจะไดรับการแกไขนอยมาก
-ขอบคุณคณะผูบริหารและฝายสภาฯที่ชวยผลักดันใหหมูที่ 14 บานปุยคํา ไดรับการติดตั้งไฟ
3 เฟสเรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการหาแหลงทุนที่จะสนับสนุนทําระบบน้ําประปา
คงจะไมทันใชแลงหนานี้ ปญหาที่จะรับมือตอไปคือปญหาภัยแลงที่จะถึง
-การเขารวมประชุมสภาฯไดตองเปนผูที่ถูกเชิญเขามาเทานั้น กรณีหัวหนางานไมไดเขารวม
ประชุมฯ ปลัดเทศบาลฯหรือหัวหนากองหรือผูอํานวยการกอง ก็จะรับไปแจกจายงานตอ
-ขอเรียนวาทุกเดือนจะมีการประชุมระหวางคณะผูบริหารกับพนักงานเทศบาลฯ ซึ่งเจาหนาที่ทุก
คนจะรายงานวาในแตละเดือนทําอะไรไปบางและแผนการทํางานในเดือนตอไปจะทําอะไร ถามี
การประชุมครั้งตอไปจะทําหนังสือเชิญประธานสภาฯเขารวมประชุมฯดวย
-การเขารวมประชุมประจําเดือนของพนักงานฯและคณะผูบริหาร หากไดรับเชิญก็จะให
สมาชิกสภาฯทุกคนไดรวมประชุมดวยโดยเวียนกันไปทุกเดือน
-ประชาสัมพันธใหผูมีความสนใจเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับทักษะการกรีดยางพารา
ระหวางวันที่ 16-24 มีนาคม 2560
-ไดใหนักวิชาการเกษตรจัดทํา อีเอ็มบอล ใชสําหรับแกไขปญหาน้ําเนาเสียโดยใชงบประมาณ
สวนตัว หากพื้นที่ไหนมีปญหาน้ําเนาเสียใหประสานไปยังนางวาสนา บําเพ็ญอยู นักวิชาการ
เกษตร
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-สอบถามโครงการพบปะประชาชน และการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ วาในปนี้ยังมีโครงการนี้อยู
หรือไม ชวยแจงใหประชาชนทราบดวยวายังมีโครงการนี้หรือวาไมมี
-การขุดลอกลําเหมืองจากหมูที่ 13 ผานไปยังหมูที่ 2 และผานไปยังหมูที่ 3 ที่ตอจากที่ไดวางทอ
ระบายน้ํา ปจจุบันตื้นเขินหากมีฝนตกลงมาเกรงวาน้ําจะระบายไมทันฝากนายกเทศมนตรีฯชวย
พิจารณางบประมาณในการขุดลอกดวย
เลขานุการสภาฯ
-สอบถามการขอใชที่ราชพัสดุ ของหมูที่ 13 ดําเนินการไปถึงไหนแลว
-ฝากรดน้ําถนนสายเสนหลักดวย เนื่องจากมีฝุนละอองเยอะมาก
-สอบถามหินคลุก ที่ไดทําหนังสือมายังเทศบาล ซึ่งมีพื้นที่อยูหมูที่ 15 และมีหลายหมูบานที่ใช
พื้นที่นี้
นายกเทศมนตรีฯ
-โครงการพบประชาชนนอกสถานที่ จะดําเนินการในเดือนมีนาคม – เมษายน 2560 ไปชวง
วันหยุดเสาร-อาทิตย วันละ 2 หมูบาน เชา/บาย
-ฝุนละอองถนนสายหลัก ไดแจงใหงานปองกันฯออกไปรดน้ําทุกเชา
-หินปนดิน หมูที่ 15 รวมถึงหมูบานอื่น ปกติจะสั่งซื้อเปนรายเดือน แตเดือนกุมภาพันธนี้ติด
ปญหาคนขับรถแทรกเตอร สําหรับในเดือนมีนาคมนี้อาจจะมีการสลับคิวกันบางอาจทําใหลาชา
นายไพฑูรย สุวรรณทา -สอบถามการเสียภาษีของปางชาง
ปลัดเทศบาลฯ
-ที่ราชพัสดุ หมูที่ 13 กองชางไดดําเนินสงหนังสือไปยังที่ราชพัสดุแลวและจะดําเนินการสงเรื่อง
ไปอีกครั้ง
-การออกทําแผน และการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ปกติจะจัดทําเดือนมีนาคมของทุกป แตใน
ปนี้ประมาณเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม เพื่อใหไดขอมูลที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
-โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จะเริ่มดําเนินการ 6 มีนาคม 2560 เปนตนไป
-ปางชาง คํานวณภาษีปายประมาณสองหมื่นกวาบาท มาขอลดจํานวนลงแตไดแจงไปวาลดให
ไมไดแตผอนชําระได 3 งวด
นายผดุงศิลป อินทะรังษี -ที่ดินกรมธนารักษ หมูที่ 8 โรงเรียนบานสันมะนะเดิม ตามที่หมูบานไดขอใชพื้นที่ไปและไดมี
กรมอุตุนิยมวิทยามาขอใชพื้นที่ดวย กรมธนารักษเชียงรายจึงสงเรื่องการขอใชพื้นที่ใหกรมธนา
รักษกรุงเทพฯ พิจารณา
-ตามที่สภาฯไดอนุมัติใหสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แบบ สพด.1 บานดงเจริญ หมูที่ 17 เปนพื้นที่
สปก. และไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ได อยูในขั้นตอนสงเรื่องให เลขา สปก.กรุงเทพฯลงนาม
คาดวาไมเกินสามเดือนคงจะเรียบรอยและจะไดดําเนินการกอสรางตอไป
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู -สอบถามทางโคง บานสันมะนะ หมูที่ 8 ดําเนินการไปถึงไหนแลว
-การขุดลอกฝายปากทางเหมืองเขาเวียง ขณะนี้ชาวนาไดเซ็นยินยอมใหเรียบรอยแลว ฝากคณะ
ผูบริหารไดพิจารณาในโอกาสตอไปดวย
ประธานสภาฯ
-การขุดลอกฝายปากทางเหมืองเขาเวียง ยังมีปญหาอยูมีทั้งผูที่เห็นดวยกับผูที่ไมเห็นดวย ตองมา
ตกลงกันใหเรียบรอยกอน
ผอ.กองชาง
-สําหรับ ตลิ่งหมูที่ 8 อยูในขั้นตอนของพัสดุ
-การขุดลอกบริเวณหลังหมูบานบานคงตะวัน ไดแจงใหเจาของโครงการดําเนินการแลว
นายจํารัส ทองคํา
-การขอใชที่ดินราชพัสดุ หมูที่ 13 เทศบาลไดสงเรื่องไปแลว 2 ครั้ง แนะนําวาผูที่ประสงคจะใช
ที่ดินจริงๆ ไมวาจะเปนเลขานุการสภาฯ ผูใหญบานหรือประชาชนไปติดตามกับที่ราชพัสดุ
โดยตรงเลย ซึ่งไดประสบความสําเร็จมาหลายรายแลว
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-เมื่อไมมีทานใดจะเพิ่มเติมพอสมควรแกเวลา
-ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.50 น.

(นางสาวคันธารัตน โสมปยาภรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ผูตรวจรายงานการประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย ไดตรวจรายงาน
การประชุม สภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2560 วันศุกร ที่ 24 กุมภาพันธ 2560
เมื่อวันที่ .................................................................

(นายยุทธพงศ ไวยะกา)
ประธานกรรมการ
(นายพรศักดิ์ ไชยชมภู)
กรรมการ
(นายไพฑูรย สุวรรณทา)
เลขานุการคณะกรรมการ

ไดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2560 วันที่ 24
กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย เมื่อวันที่..........................................................
ลงนามแลว

(นายชิราวุฒิ นันตะรัตน)
ประธานสภาเทศบาล
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