รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2558
วัน จันทร% ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558
ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ผูเขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
2
นายจํารัส ทองคํา
3
นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร
4
นายสมพบ มณีคํา
5
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
6
นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว
7
นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ
8
นางสมพินธุ กิติยศ
9
นายยุทธพงศ ไวยะกา
10 นายสมาน พรมวิภา
11 นายไพฑูรย สุวรรณทา
ผูไม1เขาประชุม
ลําดับ
-

ชื่อ-สกุล
-

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นายสุรพล วงศวัฒนะ
นายจินดา สัตนาโค
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายบรรจง สมศรี
นายประดิษฐ นามลักษณ
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
นายสมพล บั้งเงิน
นายเสรี วังแงA
พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์

11
12
13

นายธีระศักดิ์ ทิพเนตร
ส.อ.เสกสรร ปEญญานุวัตร
นายเพ็ชร อูGเมืองคํา

ตําแหน1ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
นายจํารัส ทองคํา
นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร
นายสมพบ มณีคํา
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว
นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ
นางสมพินธุ กิติยศ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายสมาน พรมวิภา
นายไพฑูรย สุวรรณทา

หมายเหตุ

ตําแหน1ง
-

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ

ตําแหน1ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน1าสํานักปลัดเทศบาล
ผู1อํานวยการกองคลัง
ผู1อํานวยการกองชAาง
ผู1อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน1าฝDายงานบริหารงาน
สาธารณสุข
จนท.วิเคราะหฯ
นิติกร

-

ลายมือชื่อ
นายสุรพล วงศวัฒนะ
นายจินดา สัตนาโค
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายบรรจง สมศรี
นายประดิษฐ นามลักษณ
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
นายสมพล บั้งเงิน
นายเสรี วังแงA
นายบุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์

หมายเหตุ

นายธีระศักดิ์ ทิพเนตร
ส.อ.เสกสรร ปEญญานุวัตร
เจ1าหน1าที่บริหารงานทะเบียนฯ นายเพ็ชร อูGเมืองคํา
/-2-

...
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เริ่มประชุมเวลา
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ
ผอ.กองคลัง

13.00 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลได1นับองคประชุม เมื่อเห็นวAาครบองค
ประชุมแล1วจึงได1เชิญประธานสภาเทศบาลเปJดประชุม
อAานประกาศสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปK พ.ศ. 2558
-กลAาวเปJดประชุม
-ขอเชิญผู1เข1ารAวมประชุมยืนไว1อาลัยให1กับนายจรัญ ปEญญาเสน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เนื่องจาก
เสียชีวิตในระหวAางกฎอัยการศึก ตามระเบียบจึงไมAมีการเลือกตั้งซAอม
-ให1ผู1เข1ารAวมประชุมปJดเสียงเครื่องมือสื่อสาร
-นายบัญญัติ ปEนอินทร รองนายกเทศมนตรีฯ ติดราชการไปประชุมสัมมนาเกี่ยวกับตําบลสุข
ภาวะ
-วันที่ 4-7 มีนาคม 2558 นายกเทศมนตรีฯ และประธานสภาฯ จะไปประชุมสัมมนา ทาง
วิชาการประจําปK 2558 ของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงราย ณ จังหวัดกระบี่
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แจ1งฐานะการเงินการคลัง ประจําเดือน มกราคม 2558
แจ1งฐานะการเงินการคลัง ประจําเดือนมกราคม 2558
-ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจงรายละเอียด
-ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
(โปรดพลิก)

/-3-เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย...
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1.2 งบประมาณรายจ1ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ตามประกาศเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย เรื่อง กําหนดกองหรือสAวนราชการของเทศบาล
ตําบลปDาอ1อดอนชัย ลงวันที่ 5 มกราคม 2558 ได1กําหนดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อมขึ้น
เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยจึงได1พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจAาย ในปKงบประมาณ พ.ศ.
2558 ให1กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม ดังนี้
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
1.หมวดเงินเดือน(ฝDายประจํา)
รวม
590,500 บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 482,500 บาท
1.2 เงินประจําตําแหนAง
จํานวน 14,000 บาท
1.3 คAาจ1างพนักงานจ1าง
จํานวน 82,000 บาท
1.4 เงินเพิ่มตAางๆของพนักงานจ1าง
จํานวน 12,000 บาท
รวม
261,000 บาท
2.หมวดคAาตอบแทน
2.1 คAาตอบแทนผู1ปฏิบัติราชการอันเปTนประโยชนแกA อปท.
จํานวน 210,000 บาท
2.2 คAาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
5,000 บาท
2.3 เงินชAวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 10,000 บาท
2.4 คAาเชAาบ1าน
จํานวน 36,000 บาท
3.หมวดคAาใช1สอย
รวม
450,000 บาท
3.1 รายจAายเพื่อให1ได1มาซึ่งบริการ
จํานวน 80,000 บาท
3.2 รายจAายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน 15,000 บาท
3.3 คAาใช1จAายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 20,000 บาท
3.4 โครงการสAงเสริมสุขภาพของประชาชน
จํานวน 30,000 บาท
3.5 โครงการปUองกันและควบคุมโรคไข1เลือดออก
จํานวน 200,000 บาท
3.6 โครงการอบรมให1ความรู1อาสาปศุสัตว
จํานวน 15,000 บาท
3.7 โครงการรณรงคปUองกันและควบคุมโรคสัตว,ทําหมัน
จํานวน 60,000 บาท
3.8 โครงการรักสุขภาพ รักษสิ่งแวดล1อม
จํานวน 20,000 บาท
3.9 คAาบํารุงรักษาและซAอมแซม
จํานวน 10,000 บาท
4.หมวดคAาวัสดุ
รวม
45,000 บาท
4.1 วัสดุสํานักงาน
จํานวน 20,000 บาท
4.2 วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
5,000 บาท
4.3 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน 20,000 บาท
5.หมวดคAาครุภัณฑ
5.1 คAาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
6.หมวดเงินอุดหนุน
6.1 สนับสนุนการบริการสาธารณสุข

รวม
20,000 บาท
จํานวน 20,000 บาท
รวม
315,000 บาท
จํานวน 315,000 บาท
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,681,500 บาท
/-5- แผนงานเคหะและชุมชน…

-5-

แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.หมวดคAาใช1สอย
1.1 โครงการควบคุมและลดมลพิษ
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

รวม 2,400,000 บาท
จํานวน 2,400,000 บาท
2,400,000 บาท

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
รวม 210,000 บาท
1.รายจAายตามข1อผูกพัน
1.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
จํานวน 210,000 บาท
รวมแผนงานงบกลาง 210,000 บาท
รวมเปTนงบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อมทั้งสิ้น 4,291,500 บาท

ประธานสภาฯ
ผู1อํานวยการกองคลัง

1.3 แจงบัญชีอัตราเงินเดือนและค1าตอบแทนคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
-ขอเชิญ ผู1อํานวยการกองคลัง
-ด1วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสAงเสริมการปกครองท1องถิ่น ได1ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวAาด1วย เงินเดือนและคAาตอบแทนผู1บริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สAวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสAวนตําบล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 โดยให1ใช1บังคับตั้งแตA
ปKงบประมาณ พ.ศ.2558 เปTนต1นไป และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ1งวAาได1ดําเนินการ
ประกาศเรื่องดังกลAาวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลAม 132 ตอนพิเศษ 13ง
ในวันที่ 16 มกราคม 2558 และแจ1งให1องคกรปกครองสAวนท1องถิ่นในพื้นที่ทุกแหAงทราบและถือ
ปฏิบัติตAอไป ซึ่งมีผลทําให1อัตราเงินเดือนของคณะผู1บริหาร สมาชิกสภาของเทศบาลตําบลปDาอ1อ
ดอนชัย ซึ่งเกณฑในการคํานวณใช1เกณฑรายได1ของเทศบาลในงบประมาณที่ผAานมา ทั้งนี้ไมAรวม
เงินกู1 เงินสะสมและเงินอุดหนุนทั่วไป ใช1เปTนฐานในการคํานวณ ในสAวนของเทศบาลตําบลปDาอ1อ
ดอนชัย อยูAในเกณฑรายได1เกิน 25-50 ล1านบาท ทําให1บัญชีอัตราเงินเดือนของนายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วAาด1วยเงินเดือนและคAาตอบแทนผู1บริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสAวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสAวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ดังนี้
(โปรดพลิก)
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ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ผู1อํานวยการกองคลัง
1.4 การชะลอการเบิกจ1ายเงินงบประมาณที่ตั้งจ1ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
-สืบเนื่องมาจากเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ได1ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจAายประจําปK พ.ศ.2558 จํานวนทั้งสิ้น 15,750,000 บาท ปEจจุบันกรมสAงเสริมการปกครอง
ท1องถิ่นได1โอนจัดสรรงบประมาณรายจAายเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน1าที่
และภารกิจถAายโอน โดยโอนจัดสรรครั้งเดียวเต็มจํานวนตามหนังสือที่ มท 0808.2/1306713142 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ทําให1งบประมาณที่ได1รับจัดสรรต่ํากวAาประมาณการ จํานวน
4,300,000 บาท ดังนั้นจึงได1ประชุมหัวหน1าสAวนราชการ ให1แตAละสAวนสรุปงบประมาณที่ต1อง
ชะลอการเบิกจAายแล1ว จํานวนเงินทั้งสิ้น 3,168,500 บาท แยกได1ดังนี้
1.สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 835,000 บาท
2.กองคลัง
จํานวน
20,000 บาท
3.กองชAาง
จํานวน 1,474,500 บาท
4.กองการศึกษา
จํานวน 839,000 บาท
ในสAวนของโครงการที่ชะลอไว1 หากวAาได1รับการจัดสรรงบประมาณเข1ามาเพิ่มเติม ก็จะพิจารณา
โครงการที่มีความจําเปTนเรAงดAวนมาดําเนินการตามลําดับความสําคัญตAอไป สAวนโครงการตAางๆ
ที่มีความจําเปTนให1ดําเนินการตAอไป ไมAวAาจะเปTนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม หรือโครงการที่
อยูAในห1วงของประเพณีวัฒนธรรม
-หากมีข1อสงสัยโครงการในวาระที่ 1.4 ให1สอบถามในวาระอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจําป 2557 เมื่อวัน พุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาล
ตําบล ปาออดอนชัย
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายยุทธพงศ ไวยะกา ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายยุทธพงศ ไวยะกา -ได1ตรวจรายงานการประชุมแล1ว มีข1อแก1ไขที่หน1า 2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ1งให1ที่
ประชุมทราบ ข1อ 5 หลักสูตรนายกเทศมนตรีฯรุAนที่ 35 แก1ไขเปTนหลักสูตร รองนายกเทศมนตรีฯ
รุAนที่ 35 และได1เสนอตAอประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
แจ1งให1ผู1เข1ารAวมประชุมได1ทําการตรวจรายงานการประชุมอีกครั้ง และสอบถามที่ประชุมวAาจะมี
การแก1ไขเพิ่มเติมหรือไมA หากไมAมีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมกAอนลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปK 2557 เมื่อวัน พุธ ที่ 26
พฤศจิกายน 2557
เลขานุการสภาฯ
-มีผู1เข1ารAวมประชุม มีจํานวน 11 ทAาน
ประธานสภาฯ
-ขอมติในที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปK 2557เมื่อ
วัน พุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557
เลขานุการสภาฯ
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมAเห็นชอบ ไมAมี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได1แกA (ประธานสภาฯ)
/-8- ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค1าครุภัณฑ% สํานักปลัดเทศบาล
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ด1วยสํานักปลัด เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจAายใน
หมวดคA า ครุ ภั ณฑ ประเภทครุ ภั ณฑสํ า นั กงาน และครุ ภั ณฑงานบ1 า นงานครั ว ซึ่ ง ไมA ไ ด1 ตั้ ง
งบประมาณไว1 ใ นเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจA า ย ประจํ า ปK ง บประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.โอนเพิ่ม (ตั้งจ1ายรายการใหม1)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคAาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
คAาจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ
จํานวน 2,500 บาท
เพื่อเปTนคAาจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ จํานวน 1 เครื่อง ราคาตามท1องตลาด ขนาดเส1นผAานศูนยกลางไมAน1อย
กวAา 8 นิ้ว พร1อมติดตั้งในห1องทํางาน งานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจAายจากเงินรายได1
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคAาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน งบประมาณ ตั้งไว1 300,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ 135,433 บาท ขอโอนลด 2,500 บาท
2.โอนเพิ่ม (ตั้งจ1ายรายการใหม1)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคAาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบ1านงานครัว
คAาจัดซื้อผ1ามAานพร1อมอุปกรณ จํานวน 7,500 บาท
เพื่อเปTนคAาจัดซื้อผ1ามAานพร1อมอุปกรณ จํานวน 3 ชุด ราคาตามท1องตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ขนาดกว1าง 354 เซนติเมตร สูง 210 เซนติเมตร ราคา 3,200 บาท
2.ขนาดกว1าง 315 เซนติเมตร สูง 210 เซนติเมตร ราคา 3,000 บาท
3.ขนาดกว1าง 125 เซนติเมตร สูง 210 เซนติเมตร ราคา 1,300 บาท
ตั้งจAายจากเงินรายได1
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคAาวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ1านงานครัว งบประมาณตั้งไว1
70,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 50,460 บาท ขอโอนลด 7,500 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสAวนท1องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก1ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข1อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจAายในหมวด คAาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกAอสร1าง ที่ทําให1ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจAายเปTนรายการใหมA เปTนอํานาจอนุมัติของ
สภาท1องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจAายตามรายการดังกลAาวตAอสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตAอไป
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

3.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค1าครุภัณฑ% กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
-ด1วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย มีความประสงคที่จะโอน
งบประมาณรายจAายในหมวดคAาครุภัณฑ ประเภทคAาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซึ่งไมAได1
ตั้งงบประมาณไว1 ในเทศบั ญญัติงบประมาณรายจAาย ประจํา ปKงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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โอนเพิ่ม (ตั้งจ1ายรายการใหม1)
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดคAาครุภัณฑ ประเภทคAาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเปTนคAาบํารุงรักษาหรือซAอมแซมครุภัณฑ เชAน เครื่องพAนหมอกควัน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ที่มีราคาครั้ง
หนึ่งเกิน 5,000 บาท
โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคAาครุภัณฑ ประเภทคAาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
งบประมาณตั้งไว1 135,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 129,853.30 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสAวนท1องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก1ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข1อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจAายในหมวด คAาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกAอสร1าง ที่ทําให1ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจAายเปTนรายการใหมA เปTนอํานาจอนุมัติของ
สภาท1องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจAายตามรายการดังกลAาวตAอสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตAอไป
3.3 การขออนุ มัติ โอนงบประมาณในหมวดค1 าที่ ดินและสิ่งก1อสราง โครงการซ1อมสราง
ถนนลาดยางบานริมลาว หมู1ที่ 3
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ด1วยกองชAาง เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย มีความประสงคขอโอนงบประมาณรายจAายสําหรับ
ซAอมสร1างผิวถนนลาดยางระหวAางทางเชื่อมของบ1านริมลาว หมูAที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ1ายรายการใหม1)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกAอสร1างโครงสร1างพื้นฐาน หมวดคAาที่ดินและสิ่งกAอสร1าง ประเภทคAา
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกAอสร1าง
โครงการซAอมสร1างผิวถนนลาดยางบ1านริมลาว หมูAที่ 3 จํานวน 67,000 บาท
เพื่อเปTนคAาซAอมสร1างผิวถนนลาดยางเดิม แบบ CAPE SEAL ระหวAางทางเชื่อมของบ1านริมลาว หมูAที่ 3 ตําบล
ปDาอ1อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 2 จุด รวมพื้นที่ผิวจราจรไมAน1อยกวAา 310 ตารางเมตร
จุดที่ 1 ที่พิกัด UTM 47 Q 581466.4 2192786.4 Datum Line WGS 84
จุดที่ 2 ที่พิกัด UTM 47 Q 581609.2 2192853.8 Datum Line WGS 84
ตามแบบเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย
โอนลด
-แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวดวั ส ดุ ประเภทวั ส ดุ กA อ สร1 า ง
งบประมาณตั้งไว1 804,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 777,450 บาท ขอโอนลด 67,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสAวนท1องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก1ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข1อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจAายในหมวด คAาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกAอสร1าง ที่ทําให1ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจAายเปTนรายการใหมA เปTนอํานาจอนุมัติของ
สภาท1องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจAายตามรายการดังกลAาวตAอสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตAอไป
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3.4 การโอนงบประมาณรายจ1ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 อุดหนุนกลุ1มพัฒนาสตรี
ตําบลปาออดอนชัย
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ด1วยกลุAมพัฒนาสตรีตําบลปDาอ1อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได1ขอรับการ
สนับ สนุ นงบประมาณจากเทศบาลตํ าบลปDา อ1อดอนชั ย เพื่ อเปTน คAาใช1 จAา ยในการดํ าเนิน งาน
ปรั บ ปรุ งแหลA งจํ า หนA า ยสิ น ค1 า และผลิ ต ภั ณฑชุ มชน ซึ่ งเทศบาลตํ า บลปD า อ1 อดอนชั ย ไมA ได1 ตั้ ง
งบประมาณไว1 จึงได1โอนงบประมาณรายจAายโดยอํานาจอนุมัติของผู1บริหารท1องถิ่น ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ1ายรายการใหม1)
-แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน งานสAงเสริมและสนับสนุนความเข1มแข็งของชุมชน ประเภทเงินอุดหนุน
กิจการที่เปTนสาธารณประโยชน อุดหนุนกลุAมพัฒนาสตรีตําบลปDาอ1อดอนชัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเปTนคAาใช1จAายตามโครงการสAงเสริมการสร1างโอกาสทางการตลาดให1แกAกลุAมพัฒนาสตรีและกลุAมอาชีพตําบลปDา
อ1อดอนชัย
โอนลด
-แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน งานสAงเสริมและสนับสนุนความเข1มแข็งของชุมชน หมวด คAาใช1สอย
ประเภทรายจAายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมAเข1าลักษณะรายจAายหมวดอื่น โครงการสAงเสริม OTOP งบประมาณ
ตั้งไว1 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท ขอโอนลด 30,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสAวนท1องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก1ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข1อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจAายตAาง ๆ ให1เปTนอํานาจอนุมัติของคณะ
ผู1บริหารท1องถิ่น ประกอบกับมาตรา 67 ทวิ แหAงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก1ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 การจAา ยเงิน ในหมวดเงิน อุด หนุน และการจAา ยเงิน เพื่อ การลงทุน เทศบาลจะกระทํา ได1เ มื่อ ได1รับ ความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู1วAาราชการจังหวัดอนุมัติแล1ว จึงขอรับความเห็นชอบการจAายเงินในหมวดเงินอุดหนุน
ตAอสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตAอไป
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

3.5 การขออนุมัติกันเงินรายจ1ายหมวดค1าครุภัณฑ%
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
-ด1วยเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยได1ตั้งงบประมาณรายจAายเพื่อเปTนคAาจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร
และอุปกรณตAอพAวง ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจAายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2557 ตาม
รายละเอียดดังนี้

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวดคAาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑการเกษตร
-คAาจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร
จํานวน 1,100,000 บาท
เพื่อเปTนคAาจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4 ล1อ ขนาด 85 แรงม1า จํานวน 1 คัน ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เปTนรถฟารมแทรกเตอรชนิดขับเคลื่อน 4 ล1อ
-11- 2. ระบบเครื่องยนตดีเซล…
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2. ระบบเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร1อนด1วยน้ํา มีกําลังไมAน1อยกวAา 85 แรงม1า ที่ความเร็วรอบ
ไมAเกิน 2,600 รอบ ตAอนาที
3. ระบบสAงกําลัง
(1) มีเกียรเดินหน1าไมAน1อยกวAา 8 เกียรและเกียรถอยหลังไมAน1อยกวAา 2 เกียร
(2) มีล็อกเพลาท1าย (Differential Lock)
4. ระบบพวงมาลัยเปTนแบบเพาเวอร (Power) หรือ ไฮโดรสแตติค (Hydrostatic)
5. ระบบเบรกเปTนเบรกแบบจานแชAในน้ํามัน
6. ระบบไฮดรอลิก
(1) ความดันระบบไฮดรอลิกไมAน1อยกวAา 1,800 ปอนดตAอตารางนิ้ว
(2) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
เงื่อนไขเฉพาะ
1. มีศูนยบริการและอะไหลAหลังการขาย ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย
2. พร1อมพAนตราสัญลักษณของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ขนาดกว1าง ไมAน1อยกวAา 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อ
เต็มของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ขนาดสูงไมAน1อยกวAา 5 เซนติเมตร หรือชื่อยAอขนาดสูงไมAน1อยกวAา 7.5 เซนติเมตร
พร1อมเลขครุภัณฑ และข1อความ "ใช1ในราชการเทAานั้น" โดยให1พAนสีขาว เว1นแตAใช1สีขาวแล1วมองเห็นไมAชัดเจนให1ใช1สีอื่นแทน
3. ผู1เสนอราคาต1องยื่นรูปแบบ หรือ Catalog ตัวจริง ซึ่งแสดงยี่ห1อ รุAน ระบบเครื่องยนต และสมรรถนะของรถ
ฟารมแทรกเตอร เพื่อเปTนข1อมูลประกอบการพิจารณาอยAางครบถ1วนแกAคณะกรรมการ
4. ผู1เสนอราคาต1องเปTนผู1ผลิตและจําหนAาย หรือตัวแทนจําหนAายโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงพร1อมเอกสารการ
เสนอราคา
5. ผู1 ขายต1องรับ ผิด ชอบคAาใช1จA ายเกี่ย วกั บ การจดทะเบีย นหรื อคA าใช1 จAา ยอื่ น ใดอัน เกี่ย วข1 องกั บการดํ าเนิ นการ
จนกระทั่งสAงมอบรถให1กับผู1ซื้อเรียบร1อย
-คAาจัดซื้ออุปกรณตAอพAวงรถฟารมแทรกเตอร
จํานวน 215,000 บาท
เพื่อเปTนคAาจัดซื้ออุปกรณตAอพAวงรถฟารมแทรกเตอร จํานวน 3 ชุด ราคาตามท1องตลาด ดังนี้
1. ใบมีดดันดิน จํานวน 70,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความกว1างและความยาวของใบมีดไมAน1อยกวAา 500 x 2,000 มิลลิเมตร
- ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด(เมื่อยกสูงสุด) ไมAน1อยกวAา 400 มิลลิเมตร
- ระบบควบคุมตําแหนAงใบมีด ไฮดรอลิก แบบสองทาง
2. ผานพรวน จํานวน 65,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีขนาดไมAน1อยกวAา 1,800 x 2,400 x 1,300 มิลลิเมตร
- ขนาดจานไมAน1อยกวAา 25 นิ้ว
- จํานวนจาน ไมAน1อยกวAา 7 ใบ
3. ชุดตัดหญ1า จํานวน 80,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดใบมีดไมAน1อยกวAา 12 x 70 x 430 มิลลิเมตร
- จํานวนใบมีด ไมAน1อยกวAา 2 ใบ
รวมเปTนเงินทั้งสิ้น 1,315,000 บาท
ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วAาด1วยการรับเงิน การเบิกจAายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสAวนท1องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก1ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข1อ 59 ในกรณีที่มี
/-12-รายจAายหมวดคAาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกAอสร1าง…
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รายจAายหมวดคAาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกAอสร1าง ยังมิได1กAอหนี้ผูกพัน แตAมีความจําเปTนจะต1องใช1จAายเงินนั้นตAอไปอีก
ให1องคกรปกครองสAวนท1องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตAอสภาท1องถิ่นได1อีกไมAเกินระยะเวลาหนึ่งปK
หากองคกรปกครองสAวนท1องถิ่นยังมิได1ดําเนินการกAอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให1ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จAายเงินได1ไมAเกินอีกหนึ่งปKตAอสภาท1องถิ่น หรือกรณีมีความจําเปTนต1องแก1ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลAาวที่ทําให1 ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กAอสร1าง ให1ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจAายเงินได1ไมA
เกินอีกหนึ่งปKตAอสภาท1องถิ่นแล1วแตAกรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจAายเงินแล1ว หากไมAได1ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจAายจาก
เงินดังกลAาว ให1เงินจํานวนนั้นตกเปTนเงินสะสม

ประธานสภาฯ

นายจํารัส ทองคํา
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

3.6 การกําหนดวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2,3,4 ประจําป พ.ศ.2558
และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2559
-ตามที่ ส ภาเทศบาลตํ า บลปD า อ1 อ ดอนชั ย ได1 กํ า หนดสมั ย ประชุ ม สภา สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1
ประจําปK พ.ศ.2558 เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2557 ได1 กํา หนดการประชุ มสภาสมัย สามัญ สมัย ที่ 1 ตั้งแตA วันที่ 1 กุ มภาพั นธ – 2 มีน าคม
2558 มีกําหนดไมA เกิน 30 วัน นั้น อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ที่ 24 มาตรา 25 แหA ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 รวมแก1ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และข1อ 20 ข1อ 21
ข1อ 22 แหAงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยข1อบังคับการประชุมสภาท1องถิ่น พ.ศ.2557 จึง
เสนอกําหนดสมัยสามัญ ประจําปK พ.ศ.2558 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปK พ.ศ.2559
-สมัยสามัญ ประจําปK 2558
สมัยที่ 2 กําหนดวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2558 ระยะเวลา 30 วัน
สมัยที่ 3 กําหนดวันที่ 1-30 สิงหาคม 2558 ระยะเวลา 30 วัน
สมัยที่ 4 กําหนดวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ระยะเวลา 30 วัน
-สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปK พ.ศ.2559
กําหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2559 ระยะเวลา 30 วัน
-หารือวาระที่ 3.1-3.5 จริงๆแล1วต1องขอมติ เพื่อที่จะให1เจ1าหน1าที่ผู1เกี่ยวข1องไปดําเนินการในการ
โอนงบประมาณ หรื อวA า กั น เงิ น ในวาระที่ 3.1-3.5 ขอให1 ทAา นประธานสภาฯ ได1 ขอมติ ในที่
ประชุมด1วย
-จะขอมติในคราวเดียว ในวาระที่ 3.1-3.5 ตามข1อเสนอของรองประธานสภาฯ ในโอกาสนี้ขอให1
ผู1เข1ารAวมประชุมได1อภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเปTนหัวข1อตามลําดับ
-ขอทราบรายละเอียด ข1อ 3.4 การโอนงบประมาณรายจAา ยประจํา ปKงบประมาณ พ.ศ.2558
อุดหนุนกลุAมพัฒนาสตรีตําบลปDาอ1อดอนชัย วAาจะนํางบประมาณไปดําเนินการสAวนไหน ตรงไหน
อยAางไร
-ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
-สืบเนื่องจากวAาปEจจุบันทางตําบลปDาอ1อดอนชัยได1มอบหมายให1กลุAมพัฒนาสตรีตําบลปDาอ1อดอน
ชัย เข1าไปบริ หารจัด การในสA วนของอาคารสํ านั กงานพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย
จังหวัดเชียงราย โดยได1ไปหารือกับผู1อํานวยการโรงเรียนเชียงรายปEญญานุกูล ในการขอใช1พื้นที่
บริเวณหน1าอาคารสํานักงานพัฒนาสังคมฯ และผู1อํานวยการโรงเรียนเชียงรายปEญญานุกูล ได1แบAง
พื้นที่ให1ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ที่โรงเรียนเชียงรายปEญญานุกูลวางจําหนAายสินค1า
/-13- เพื่อให1กลุAมพัฒนาสตรี...
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ประธานสภาฯ
นายสมพบ มณีคํา
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ปลัดเทศบาล

ประธานสภาฯ
นายจินดา สัตนาโค

เพื่อให1กลุAมพัฒนาสตรีตําบลปDาอ1อดอนชัย ได1ใช1พื้นที่เพื่อวางจําหนAายสินค1า OTOP ของตําบลปDาอ1อดอนชัย เนื่องจากทางกลุAมพัฒนาสตรีตําบลปDาอ1อดอนชัย ยังไมAมีโตะวางสินค1า จึงให1กอง
ชAางได1ประมาณการ ซึ่งใช1งบประมาณ ประมาณ 30,000 บาท จึงอุดหนุนให1กับกลุAมพัฒนาสตรีฯ
ซึ่งกลุAมพัฒนาสตรีฯ ได1มีหนังสือรับรองในการจัดตั้งกลุAมเรียบร1อยแล1ว
-มีสมาชิกสภาฯทAานใดจะสอบถาม อภิปรายเพิ่มเติม
-สอบถาม วาระที่ 3.5 การขออนุมัติกันเงินรายจAายหมวดคAาครุภัณฑ วAาได1เคยประชุมสภาและ
กันเงินรายจAายไว1ครั้งหนึ่งแล1ว ซึ่งเทศบาลได1ดําเนินการเปJดซองไปแล1ว ไมAทราบวAาติดขัดในเรื่อง
ใด ในสAวนไหน และการกันเงินสามารถขอกันได1กี่ครั้ง
-ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได1ชี้แจง
-สืบเนื่องมาจาก ตามประกาศการจัดซื้อรถแทรกเตอร ตามมติของคณะกรรมการเปJดซอง จะได1
รถแทรกเตอร ที่เสนอราคาต่ําสุด ซึ่งแตAละบริษัทได1เสนอราคา ดังนี้
1.ยี่ห1อ โปรตอน จากประเทศจีน เสนอราคา 1,140,000 บาท
2. ยี่ห1อไคโอติ จากประเทศเกาหลี เสนอราคา 1,249,000 บาท
3. ยี่ห1อคูโบต1า เสนอราคา 1,300,000 บาท
ตามที่คณะกรรมการเปJดซองได1เสนอมา นายกเทศมนตรีฯ จึงยังไมAอนุมัติให1จัดซื้อเนื่องจาก
ต1องการรถที่มีคุณภาพ ขณะนี้ได1ดําเนินการเรียกตัวแทนจําหนAายแตAละยี่ห1อมาสอบถามในเรื่อง
คุณลักษณะเพิ่มเติม ทั้งศูนยบริการ อะไหลA การบริการหลังการขายและการจัดจําหนAายของรถ
แตAละยี่ห1อวAาได1จําหนAายให1กับหนAวยงานราชการ เอกชนรายใดบ1าง ยี่ห1อละ 3 ราย และขณะนี้ได1
ทําหนังสือขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับหนAวยงานที่ได1จัดซื้อรถแทรกเตอรแตAละยี่ห1อไป ที่ลAาช1าคือ
อยูAในระหวAางการรวบรวมเอกสารเพื่อที่จะมายืนยันวAาทําไมเราไมAพิจารณาราคาที่เสนอต่ําสุด
-การกันเงินได1กี่ครั้งขออนุญาตให1ปลัดเทศบาล เปTนผู1ชี้แจง
-ในการกันเงินครั้งนี้ เปTนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยการรับเงิน การเบิกจAายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสAวนท1องถิ่น พ.ศ.2547 และ
ที่แก1ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ข1อ 59 ในการกันเงินครั้งนี้ ขอกันไปอีก 1 ปK กันไปถึง
เดือนมีนาคม 2559 เพราะฉะนั้นกAอนที่ทAานนายกเทศมนตรีฯ ได1ชี้แจงรายละเอียดไป อยูAใน
ระหวAางการรวบรวมเอกสาร ทุกสิ่งอยAางต1องใช1หลักฐานชี้แจง เพราะฉะนั้นต1องมีเวลาให1กับ
หนAวยงานที่เกี่ยวข1องได1แจ1งเรื่องมา จึงขอกันเงินไว1อีกปK
-มีสมาชิกสภาฯทAานใดจะสอบถามเพิ่มเติม
-ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร เนื่องจากวAางบประมาณที่จะนํามาจัดซื้อเปTน
งบประมาณของประชาชนตําบลปDาอ1อดอนชัย เรามีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องการประกาศ มี
การเสนอราคาในเวลาตAอมา เกี่ยวกับโครงการตAางๆ ที่ผAานมาโดยเฉพาะอยAางยิ่งถนนสายหน1า
เทศบาล ซึ่งเราประกาศให1ผู1รับเหมามาเสนอราคาหรือในกระบวนการทั้งหมดที่กระทํากัน แล1วได1
ผู1รับเหมาในราคาถูกที่สุด ฝDายบริหารต1องแบกรับคําครหาหรือคําที่ชาวบ1านบAนเดือดร1อน มาเปTน
เวลานานเกือบ 7-8 เดือน กวAาที่ผู1รับเหมาจะมาดําเนินการ ในคราวนี้ก็เชAนกันงบประมาณที่จะ
ใช1ก็ไมAน1อย หมายถึงชาวบ1านต1องได1รับประโยชนสูงสุด เพราะฉะนั้นการเสนอราคา ที่ทั้งสาม
บริษัทได1เสนอมา แตAมีบริษัทหนึ่งที่เราจะต1องตรวจสอบให1ได1ในคุณภาพ คุณลักษณะ ในสAวนของ
เครื่องจักรกลที่จัดซื้อในครั้งนี้ จึงต1องพิจารณาให1รอบครอบอยAางที่สุด เมื่อซื้อมาแล1วต1องได1ของดี
ประชาชนรับได1 ไมAใชAวAาซื้อมาแล1วกลายเปTนอนุสาวรียให1ประชาชนมาดAาวAาในภายหลัง เปTนสิ่งที่
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ทุกคนไมAปรารถนาและไมAต1องการ เพราะวAาการอนุมัติเงินต1องผAานสภาฯ สAวนของแนวทางและ
แนวคิดก็เปTนกระบวนการ ซึ่งเราก็ต1องดูแลประชาชนในตําบลปDาอ1อดอนชัย ในการพัฒนาตAางๆ
จึงขอนําเรียน
ประธานสภาฯ
-ขอบคุณนายจินดา สัตนาโค
-มีสมาชิกสภาฯ ทAานใดจะสอบถาม
นางสมพินธุ กิติยศ
-สอบถามเรื่องการจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร ราคาล1านกวAาบาท กAอนที่เราจะจัดซื้อเราต1องรู1
ข1อมูลกAอนวAาการซื้อของแตAละอยAาง ข1อมูลต1องรู1วAาสิ่งของนั้นมีข1อดี ข1อเสียอยAางไร การใช1งาน
เปTนอยAางไร อีกอยAางหนึ่งการซื้อรถการใช1งานก็เยอะเราต1องรู1วAาสิ่งไหนดี สิ่งไหนไมAดีอยAางไร เสีย
อยAางไร กAอนซื้อข1อมูลเราต1องรู1กAอนวAา การใช1งานแตAละอยAาง อุปกรณก็เยอะ ศูนยบริการอยูAที่
ไหน เราต1องการศูนยบริการจริงๆ แล1วการซื้อ ซื้ออะไรก็ได1 แตAการบริการหลังการขายและเวลา
ซAอมการซAอมมีปEญหาภายหลัง อีกอยAางหนึ่งมามีปEญหาและลAาช1าในตอนนี้ไมAคอยดีเทAาไหรA
ประธานสภาฯ
-ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
นายกเทศมนตรีฯ
-สําหรับการประกาศ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ ต1องประกาศเปTนการประชาสัมพันธทั่วไป ไมAสามารถ
จะไปเฉพาะเจาะจงได1 จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่แนบตามวาระ
การประชุม ซึ่งแตAละบริษัทที่เสนอมานั้นมีคุณสมบัติครบถ1วน จริงๆแล1วมีบริษัทมายื่นราคา 4
บริษัท แตAมีบริษัทหนึ่งเอกสารไมAครบจึงตกไป ตามระเบียบของราชการให1จัดซื้อกับบริษัทที่เสนอ
ราคาต่ําสุดประมาณนั้น
ประธานสภาฯ
-ขอบคุณนายกเทศมนตรีฯ
นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว -ในวาระที่ 3.5 ในเมื่อฝDายสภาฯ ได1อนุมัติไปแล1วและมีผู1ประมูล แตAปฏิเสธผู1ประมูลไมAวAาด1วย
เหตุผลใด จะมีผลตAอสภาฯหรือผู1บริหาร หรือไมA ตามระเบียบของทางราชการ
นายกเทศมนตรีฯ
-ไมAมีผลตAอสภาฯ หรือคณะกรรมการเปJดซอง ผู1บริหารเปTนผู1รับผิดชอบแตAเพียงผู1เดียว ต1อง
ชี้แจงให1ได1วAาทําไมAถึงไมAเอา ทําไมถึงเอา
ประธานสภาฯ
-มีสมาชิกสภาฯทAานใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม
นายไพฑูรย สุวรรณทา -มีเรื่องเลAาให1ฟEงวAา เมื่อสองอาทิตยที่ผAานมาเพื่อนเลAาให1ฟEงวAามีรถเกGงยี่ห1อโปรตรอน มีผู1หญิงขับ
รถจะไปสAงหลานที่โรงเรียน ระหวAางทางรถดับ จึงสตารดใหมAเกิดไฟลุกไหม1ทั้งคัน
ประธานสภาฯ
-มีทAานใดจะสอบถามเพิ่มเติม หากไมAมีจะขอมติเห็นชอบ ในวาระที่ 3.1 - 3.5
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
-เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข1อ 3.1-3.5
มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมAเห็นชอบ ไมAมี
-งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ
-ขอมติเ ห็นชอบ วาระที่ 3.6 การกํ าหนดวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย สามัญ สมัย ที่
2,3,4 ประจําปK พ.ศ.2558 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปK พ.ศ.2559
เลขานุการสภาฯ

-เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข1อ 3.6
มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมAเห็นชอบ ไมAมี
-งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
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3.7 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย จํานวน 2 ท1าน เพื่อแต1งตั้ง
เปHนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอรายชื่อและผู1รับรองจํานวน 2 ทAาน
นายสมพบ มณีคํา
-เสนอนายจํารัส ทองคํา
นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ -รับรอง นายจํารัส ทองคํา
นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว -รับรอง นายจํารัส ทองคํา
นายไพฑูรย สุวรรณทา -เสนอนางอรุณรัศมี คําภูแก1ว
นายยุทธพงศ ไวยะกา -รับรองนางอรุณรัศมี คําภูแก1ว
นายสมาน พรมวิภา
-รับรองนางอรุณรัศมี คําภูแก1ว
ประธานสภาฯ
-สรุปคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 2 ทAาน ประกอบด1วย
1. นายจํารัส ทองคํา
2. นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว

นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

นายจํารัส ทองคํา

ประธานสภาฯ

3.8 ขอความเห็นชอบในการส1งมอบ-รับมอบ ทรัพย%สินการจัดตั้งระบบอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย%แบบเรือนกระจก เพื่อส1งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคเหนือ จํานวน 1 ระบบ ไว
เพื่อเปHนทรัพย%สินทางราชการของเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
-ระบบอบแห1งพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก ตั้งอยูAบ1านเลขที่ 162 หมูA 9 ต.ปDาอ1อดอนชัย
นายสมทรง ปEญญาดี ใช1ประโยชนสําหรับกลุAมข1าวแตGนแฟนตาซี สามารถใช1อบแห1งวัสดุทางการ
เกษตรได1หลายชนิด แตAระบบดังกลAาวกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ได1ทําเรื่อง
สAงมอบ-รับมอบ ให1กับเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยได1ดูแลรักษา ซึ่งการสAงมอบ-รับมอบดังกลAาว
ต1องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ จึงขอนําเรียนให1สภาฯ ได1พิจารณาเห็นชอบ
-เกี่ยวกับข1อ 3.8 ขอความเห็นชอบในการสAงมอบ-รับมอบทรัพยสินการจัดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิตย เปTนงบประมาณของหนAวยงานอื่นจะต1องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯวAาจะ
มอบให1เปTนทรัพยสินของเทศบาล ตAอไปก็จะเปTนภารกิจของเราเกี่ยวกับการซAอมบํารุง หากมีการ
เสียหาย หากที่ประชุมสภาฯยอมรับจะเข1าขAายในประเด็นงบประมาณในการซAอมบํารุงรักษา คง
จะกระทบกับงบประมาณเล็กน1อย
-มีสมาชิกสภาฯ ยังข1องใจ กรณีที่เราจะรับมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย จริงๆแล1วระบบดีมาก
สําหรับกลุAมวิสาหกิจบ1านหนองหม1อ แตAประเด็นมีอยูAวAากรณีหากมีการซAอมบํารุงในโอกาสตAอไป
คาดวAาต1องมีเสียหายบ1าง แล1วก็เปTนทรัพยสินถาวรจะย1ายไปไหนไมAได1แล1ว อยากสอบถามวAาเวลา
ซAอมแซม กรณีที่ดินเปTนของเอกชน เราจะไปซAอมได1หรือไมAอยAางไร อยAางกรณีศูนยเด็กเล็กทั้งที่ไป
ตั้งอยูAในโรงเรียน ก็ยังมีเงื่อนไปอะไรเยอะแยะที่จะไปดําเนินการ กรณีนี้พื้นที่เปTนของเอกชน มีพี่
น1องสมาชิกได1สอบถาม อยากให1ปลัดเทศบาลได1ชี้แจง แล1วถือปฏิบัติตรงนี้เลยวAาได1หรือไมAได1
อยAางไร กรณีเกิดมีปEญหาต1องใช1มติหรือวAาใช1คํายืนยันจากที่ประชุมได1ยืนยันวAาได1หรือไมAได1
อยAางไร กรณีมีปEญหาทAานต1องรับผิดชอบ เพราะวAาทางสภาฯได1สอบถามแล1ววAากรณีอยAางนี้ได1
หรือไมAได1อยAางไร เพื่อไมAให1เกิดปEญหาในภายหลัง
-สอบถามไปยังปลัดเทศบาล วAาครุภัณฑเปTนของหลวงแตAไปตั้งอยูAในพื้นที่ของเอกชน ซึ่งเข1ากับ
นายจํารัส ทองคํา วAาจริงๆแล1วถ1าอยูAในที่สาธารณประโยชนจะผิดระเบียบหรือไมA
/-16- ปลัดเทศบาล...

- 16 -

ปลัดเทศบาล

ประธานสภาฯ

ปลัดเทศบาล

ผู1อํานวยการกองคลัง

-ในสAวนของโครงการพลังงานทดแทนแบบระบบอบแห1งพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ เปTนผู1ดําเนินการให1กับกลุAมวิสาหกิจชุมชนบ1านหนองหม1อ
เพราะฉะนั้นการคัดเลือกเปTนเรื่องของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ แตAพอดีในเมื่อเขาถAายโอนมา
ให1 คือเขาเห็นวAากลุAมดังกลAาวอยูAในบ1านหนองหม1อ พื้นที่ตําบลปDาอ1อดอนชัย ขึ้นอยูAกับท1องถิ่น
เพราะฉะนั้นการจะมอบให1กับกลุAมเลยไมAทราบวAาระเบียบจะรองรับขนาดไหน แตAมองวAาเขา
ต1องการให1ท1องถิ่นไปซAอมบํารุงกรณีเกิดความเสียหาย ตรงนี้เปTนดุลยพินิจของที่ประชุมสภาฯใน
ฐานะตัวแทนของประชาชน มีตัวอยAาง เชAน กรณีเอกชน จะยกรถ/ครุภัณฑบางสิ่งบางอยAางให1
เขาบอกวAาที่ประชุมสภาฯต1องพิจารณาวAารับมาแล1วจะเปTนภาระกับองคกรปกครองสAวนท1องถิ่น
หรือไมA หากไมAรับมอบซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ได1ตัดโอนมาแล1วตั้งแตAปK พ.ศ.2557
เพราะฉะนั้นเหมือนกับวAาทรัพยสินได1ลอยออกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯเหลือแตAวAาจะเอา
หรือไมAเอา แตAในการซAอมบํารุง เมื่อที่ประชุมสภาฯตัดสินใจรับมอบแล1ว ก็ต1องซAอมได1เพราะวAา
เปTนทรัพยสินของเทศบาล ไมAเหมือนกับศูนยเด็กเล็ก มันเปJดอยูAในโรงเรียน ถ1าเราใช1เงินของเรา
สร1างมาตั้งแตAต1นถึงจะซAอมได1 ยกเว1นวAารับมอบแล1วตัดออกไปให1กับกลุAมอีกรอบ ก็ต1องจําหนAาย
ด1วยระเบียบพัสดุเหมือนกัน ตรงนี้ก็เปTนดุลยพินิจของสมาชิกสภาฯ วAาจะรับหรือไมAรับ กรม
พลังงานตัดมาให1เทศบาลฯเรียบร1อยและเชิญคนของเราไปรับเรียบร1อย เขาอ1างในเรื่องของ พรบ.
แผนขั้นตอนการกระจายอํานาจมาสูAท1องถิ่น
-สอบถามเพิ่มเติมกรณีของเตาชีวมวล นายบัญญัติ จอมใจ โอนให1เทศบาลเสร็จหรือยัง สมมุติวAา
ให1เทศบาลดูแลรักษา เวลาผลิตไมAใชAวAาเปTนของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย โดยนายเจ1าของไปเลย
บํารุงรักษาซAอมแซม เมื่อสมัยที่ผAานมาโรงเรือนก็ใช1งบประมาณของเทศบาลฯ ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีฯ ได1ตอบคําถามกรณีของเตาชีวมวล นายบัญญัติ จอมใจ
-เตาชีวมวล คาบเกี่ยวขณะโอนย1ายเข1ามาใหมAๆ ไมAรู1วAาที่มาที่ไปอยAางไร แตAวAาถ1าเปTนโครงการ
ของเทศบาลก็ซAอมได1 แตAวAาการผลิตวAาผลิตโดยใครไมAทราบ เพราะวAาเปTนโครงการของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนฯที่มีนายสมศักดิ์ ดอนชัย อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย
ชักนํามา ถ1าเปTนงบประมาณของเราหรืองบประมาณที่ถAายโอนแล1วที่ประชุมสภาฯมีมติรับแล1ว
เทศบาลฯก็สามารถซAอมได1 ยกเว1นวAาจําหนAายด1วยระเบียบพัสดุแทงจําหนAายเปTนสมบัติของกลุAม
อีกรอบ จะตามไมAได1เทAานั้นเอง ขออนุญาตเอAยไปถึงครุภัณฑของ สปสช.จะมีโนตบุค กองทุน
สปสช.แยกตAางหากจากเทศบาลฯ รับเงินจาก สปสช.จังหวัดเชียงใหมAกับเงินสมทบของเทศบาล
แยกเปTนนิติบุคคลอีกตAางหาก แตAเขามองวAา สปสช.จะต1องรับภาระในเรื่องของการซAอมบํารุง
หากจะต1องมาโอนให1เทศบาลฯ และเทศบาลฯรับไว1ตAอไปในเรื่องของการซAอมแซมบํารุงรักษา ก็
ต1องใช1เงินของเทศบาลได1 แตAหากที่ประชุมสภาฯไมAรับก็ต1องใช1เงินของกองทุน สปสช.
-ขออนุญาตนําเรียนเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยการพัสดุของหนAวยการบริหาร
ราชการสAวนท1องถิ่น กรณีผู1อุทิศพัสดุให1แกAเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวAาด1วยการพัสดุของหนAวยการบริหารราชการสAวนท1องถิ่น พ.ศ.2535 แก1ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 9)พ.ศ.2553 ข1อ 9 ในกรณีที่มีผู1อุทิศพัสดุให1เปTนกรรมสิทธิ์แกAหนAวยการบริหาร
ราชการสAวนท1องถิ่น หรือให1สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให1เปTนผู1ดูแลพัสดุนั้น ถ1าการกระทํา
ดังกลAาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนAวยการบริหารราชการสAวนท1องถิ่นจะรับเอาพัสดุนั้นๆ
ตAอเมื่อได1รับความเห็นขอบจากสภาหนAวยการบริหารราชการสAวนท1องถิ่นนั้น
กรณีของถนนหรือครุภัณฑ ถนนประชาชนใช1ประโยชนรAวมกัน ยกตัวอยAาง มีบริษัทพยัคฆ ขนสAง
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อุทิศถนนทางเข1าบ1านสันมะหลอด หมูAที่ 2 ให1เปTนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ซึ่งประชาชนใช1
ประโยชนรAวมกัน กรณีนี้ใช1งบประมาณของเทศบาลไปซAอมแซมบํารุงรักษา เทศบาลฯสามารถรับ
ได1ซึ่งเปTนภาระตAอเนื่อง แตAในกรณีของระบบอบพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งไปตั้งบนที่ดินของราษฎร
ถ1าเกิดมีการซAอมแซมเสียหาย จะต1องผAานความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อนํางบประมาณไป
ซAอมแซม ที่จะเปTนภาระติดเนื่องและเปTนภาระผูกพัน ซึ่งต1องใช1งบประมาณในการซAอมแซมซึ่ง
เปTนของเอกชน ในกรณีนี้ที่จะมีปEญหาวAาเราสามารถใช1งบประมาณของเราไปซAอมได1หรือไมA
อยAางไร
นายจํารัส ทองคํา
-อยากชี้ประเด็นวAาระบบพลังงานแสงอาทิตย กAอนที่จะเข1าประชุมสภาฯได1ไปพูดคุยกับเจ1าของ
พื้นที่ นายสมทรง ปEญญาดี เจ1าของยังไมAแนAใจวAารับหรือไมAรับดี ในความเห็นสAวนตัวได1พูดคุยกับ
นายสมทรง ปEญญาดีวAาจริงๆแล1วถ1าหากเราไมAผูกมัดกับเทศบาลฯ การบริหารจัดการของกลุAมก็
งAายขึ้น เพราะวAาอยAางน1อยก็บริหารจัดการกันเองในสAวนของกลุAม โดยไมAต1องมีภาระผูกพันกับ
เทศบาลฯซึ่งเปTนระบบราชการ จะซAอมได1หรือไมAได1ก็ยังไมAรู1 พึ่งจะมาถกกัน อยากให1วาระนี้ยังไมA
ลงมติ รองให1ตกผลึกจริงๆกAอน
ปลัดเทศบาล
-เสนอความเห็นวAา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯได1ตัดโอนมาให1เทศบาล เหลือแตAนายกเทศมนตรีฯ
ลงนามแล1วสAงกลับไป การตัดโอนก็จะชอบด1วยกฎหมาย เปTนไปได1หรือไมA หลายทAานอาจจะกังวล
เรื่องงบประมาณในการซAอมบํารุง ถ1าหากวAาเรารับแล1วใช1มติที่ประชุมสภาฯ หรือตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมา ตัดโอนให1กับกลุAม แตAถ1าเราไมAรับขึ้นมา ก็จะคาอยูAอยAางนี้ จะเปTนภาระให1กับทางประชาชน
ใครจะเปTนผู1มีอํานาจสูงสุดในการที่จะตัดสินใจปEญหาตรงนี้ จริงๆแล1วคือกลุAมนั่นแหละเปTนผู1
ตัดสินใจ แตAวAาในระบบมันเดินไมAได1เทAานั้นเอง
ประธานสภาฯ
-มีความคิดเหมือนกับนายจํารัส ทองคํา เสนอมา จริงๆแล1วงบประมาณของเราก็ยังถูกตัด อยากให1
นําไปพิจารณาในสมัยประชุมสภาครั้งตAอไป
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ-อยากให1หารือนอกรอบกAอนระหวAางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ กลุAมวิสาหกิจชุมชนและเทศบาลฯ
แล1วคAอยนําไปพิจารณาในสมัยประชุมสภาครั้งตAอไป
นางสมพินธุ กิติยศ
-เตาอบพลังงานแสงอาทิตย จริงๆแล1วเปTนสิ่งที่ดี แตAวAาถ1าให1เทศบาลฯเปTนผู1รับผิดชอบคAาซAอมแซมมี
ปEญหาแนAนอน เพราะวAาเตาอบอยูAหมูAที่ 9 ใช1อบข1าวแตGน แตAหมูAที่ 18 ก็มีข1าวแตGน การอบก็อบได1
หลายอยAางหมูAอื่นก็ต1องการใช1เหมือนกันและอีกอยAางการโอนอุปกรณที่ให1แตAละหมูAบ1าน ตัวอยAางเชAน
จักรเย็บผ1า เครื่องทําขนม ยกให1เปTนกรรมสิทธิ์ของกลุAมไปเลย และไมAต1องรับผิดชอบคAาซAอมแซม
ยังคงเปTนของหลวงแตAขายไมAได1 แตAถ1าให1เทศบาลฯไปรับผิดชอบคAาซAอมหมูAอื่นก็ต1องการใช1เหมือนกัน
เพราะวAาเปTนของหลวง
ประธานสภาฯ
-วาระที่ 3.8 ขอความเห็นชอบในการสAงมอบ-รับมอบ ทรัพยสินการจัดตั้งระบบอบแห1งพลังงาน
แสงอาทิตยแบบเรือนกระจก เพื่อสAงเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคเหนือ จํานวน 1 ระบบ ไว1เพื่อ
เปTนทรัพยสินทางราชการของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย คงจะยกไปพิจาณาในสมัยประชุมครั้ง
ตAอไป

ประธานสภาฯ

3.9 ขอความเห็นชอบ หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริจาคครุภัณฑ%คอมพิวเตอร%(เครื่องพิมพ%ดีด
เลเซอร%) จํานวน 1 เครื่อง ใหกับเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
-ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
/-18- นายกเทศมนตรีฯ...
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นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

-ตามที่เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ได1รับแจ1งจาก หจก.เชียงรายเทคโนคอม วAามีความประสงค
มอบเครื่องใช1สํานักงานเปTนเครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา Multifunction ยี่ห1อ Brothor รุAน MFC7470D ราคา 6,490 บาท(หกพันสี่ร1อยเก1าสิบบาทถ1วน) จํานวน 1 เครื่อง เพื่อให1เทศบาลได1
นําไปใช1ประโยชนในสํานักงานตAอไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วAาด1วยการพัสดุของหนAวยการบริหารราชการสAวน
ท1องถิ่น พ.ศ.2535 แก1ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข1อ 9 ในกรณีที่มีผู1อุทิศพัสดุให1เปTน
กรรมสิทธิ์แกAหนAวยการบริหารราชการสAวนท1องถิ่น หรือให1สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให1เปTน
ผู1ดูแลพัสดุนั้น ถ1าการกระทําดังกลAาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนAวยการบริหารราชการสAวน
ท1องถิ่นจะรับเอาพัสดุนั้นๆ ตAอเมื่อได1รับความเห็นชอบจากสภาหนAวยการบริหารราชการสAวน
ท1องถิ่นนั้น
ดังนั้น จึงขอให1สภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ได1พิจารณาให1ความเห็นชอบตAอไป
-มีสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไมA หากไมAมีจะขอมติที่ประชุม
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมAเห็นชอบ ไมAมี
-งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาลฯ)
3.10 ขอความเห็นชอบ การยายสถานที่ตั้งที่ว1าการอําเภอเมืองเชียงราย
-ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
-มีหนังสือจากอําเภอเมืองเชียงราย เรื่องขอความเห็นชอบการย1ายสถานที่ตั้งที่วAาการอําเภอเมือง
เชียงราย ด1วยอําเภอเมืองเชียงราย ได1ขอรับการสนับสนุนงบประมาณคAากAอสร1างอาคารที่วAาการ
อําเภอเมืองเชียงรายแหAงใหมA จากกรมการปกครอง เนื่องจากประสบปEญหาความคับแคบของ
อาคารสถานที่การจราจรและสถานที่จอดรถ ประกอบกับที่ตั้งปEจจุบันอยูAใจกลางเมืองที่มีความ
แออัด ประชาชนไมAได1รับความสะดวกในการติดตAอราชการ จึงมีความจําเปTนย1ายอาคารที่วAาการ
อําเภอและหนAวยงานราชการตAางๆ ไปสถานที่แหAงใหมA ณ บริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงราย
(บ1านฝEƒงหมิ่น) หมูAที่ 6 ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเปTนพื้นที่กว1างขวางและปEจจุบันมี
การกAอสร1างถนนวงแหวนเชื่อมตAอมาถึงประชาชนสามารถเดินทางมาติดตAอราชการได1สะดวก
เนื่องจากการย1ายสถานที่กAอสร1างอาคารที่วAาการอําเภอเมืองเชียงรายไปกAอสร1าง ณ
บริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงราย(บ1านฝEƒงหมิ่น) หมูAที่ 6 ต.ริมกก อําเภอเมืองเชียงราย เปTนการ
ย1ายตAางตําบล จึงต1องรับฟEงความคิดเห็นของประชาชนให1เปTนที่เรียบร1อย เพื่อปUองกันปEญหา
ความขัดแย1งระหวAางประชาชนในพื้นที่หรือผลกระทบจากการกAอสร1างอาคารที่วAาการอําเภอ
ดังกลAาว จึงขอความรAวมมือให1นําเรื่องการย1ายที่วAาการอําเภอเมืองเชียงราย จากที่เดิมไปอยูAที่
แหAงใหมAนําเข1าที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาความเห็นชอบ
-สอบถามสมาชิกสภาฯ วAามีทAานใดจะสอบถามหรือไมA หากไมAมีจะขอมติที่ประชุม
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมAเห็นชอบ ไมAมี
-งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาลฯ)
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ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา
ปลัดเทศบาล
นายจํารัส ทองคํา
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

นายจํารัส ทองคํา

เลขานุการสภาฯ

3.11 ขอมอบครุภัณฑ%สํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
-ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
-อ1างถึง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหAงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนให1องคกรปกครองสAวนท1องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท1องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ตามข1อ 7(4) โดยกรณีที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ที่มีความจําเปTนต1องใช1จAายเพื่อซื้อครุภัณฑที่เกี่ยวข1องโดยตรง ครุภัณฑนั้นจะต1องมีราคาไมAเกิน
20,000 บาทตAอหนAวย โดยการจัดซื้อจัดจ1างให1ใช1ระเบียบขององคกรปกครองสAวนท1องถิ่นโดย
อนุโลม และครุภัณฑที่จัดหาให1 ให1อยูAในความดูแลและบํารุงรักษาขององคกรปกครองสAวน
ท1องถิ่นนั้นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท1องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย
ได1จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเพื่อใช1ในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ดังนี้
1.ตู1เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 1 ตู1
2.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ยี่ห1อ Lenovo ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
3.โตะคอมพิวเตอร ขนาด 1.20 เมตร จํานวน 1 ตัว
4.จอรับภาพสําหรับเครื่องฉายโปรเจคเตอร ชนิดจอขาตั้ง ขนาด 70X70 นิ้ว จํานวน 1 จอ
ในการนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จึงขอมอบครุภัณฑรายการดังกลAาวข1างต1นให1เทศบาลตําบล
ปDาอ1อดอนชัย เพื่อดําเนินการตามระเบียบพัสดุของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตAอไป
-มีสมาชิกสภาฯ ทAานใดจะสอบถาม
-ครุภัณฑดังกลAาวเปTนสมบัติของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯจูAจะมามอบให1เทศบาล ถามวAาหาก
สภาเทศบาลฯ ไมAรับมอบ กองทุนฯจะบริหารจัดการเองได1หรือไมA มีปEญหาอะไร หรือมีผลดี
ผลเสียอยAางไรจึงมอบให1เทศบาลฯ ซึ่งกองทุนฯมีงบประมาณในการจัดซื้อ/ซAอมบํารุงอยูAแล1ว
-เปTนดุลยพินิจของสมาชิกสภาฯ วAาจะรับหรือไมAรับ หากรับมาเปTนของเทศบาล คงจะใช1กับกอง
สาธารณสุขได1 ปEจจุบันก็ใช1ทั้งของกองทุนฯและของเทศบาล หากจะพูดไปแล1วเทศบาลมี
งบประมาณเยอะกวAากองทุนฯ
-ในความเห็นสAวนตัวอยากจะคงไว1เปTนของกองทุนฯ เนื่องจากกองทุนมีงบประมาณในการบริหาร
จัดการอยูAแล1ว
-มีความเห็นเชAนเดียวกันกับนายจํารัส ทองคํา
-มีสมาชิกสภาฯ ทAานใดจะสอบถามเพิ่มเติม
-ในสAวนของครุภัณฑที่จะมอบให1เทศบาล ที่เห็นก็จะมีคอมพิวเตอรโน1ตบุคที่จะซAอม ซึ่งคงจะใช1
งบประมาณไมAมากมาย ในโอกาสตAอไปถ1าเรามอบทรัพยสินให1กับเทศบาล เงินของกองทุนก็จะ
สามารถรักษาไว1สําหรับดูแลทุกขสุขของประชาชน ในโอกาสตAอไป หากใช1เงินซAอมเยอะๆ อยาก
ให1ทุกทAานได1นําแนวคิดนี้ไปพิจารณาด1วย
-ตามที่ได1เสนอไปนั้นไมAได1พะวงในเรื่องของงบประมาณ แตAพะวงในเรื่องการบริหารจัดการ
มากกวAา เพราะวAากองทุนก็บริหารของกองทุนไป เทศบาลก็บริหารของเทศบาลไป จะได1แยกกัน
ชัดเจนอยAางน1อยกองทุนฯ มีวัสดุ/อุปกรณแคAนี้ สามารถสร1างประโยชนให1กับประชาชนเยอะแยะ
อีกหนAอยซื้อเพิ่มเติมก็ได1 เราควรมองในสAวนของการบริหารจัดการ มองในการให1บริการ
ประชาชนมากกวAา จริงๆแล1วการซAอมบํารุง คงจะใช1งบประมาณไมAเยอะ ไมAใชAประเด็น
-สอบถามวAาในการจัดซื้อได1จัดซื้อเพื่อวัตถุประสงคอะไร ซื้อด1วยความจําเปTนหรือวAาซื้อเพื่อที่จะ
มอบให1เทศบาล กAอนจะซื้อทําไมกองทุนไมAคิดวAาซื้อมาเพื่ออะไร ไมAใชAซื้อเพื่อที่จะมอบให1กับ
/-20- เทศบาล…
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เทศบาล หากจะใช1กับกองทุน กองทุนก็บริหารไป หากมอบให1เทศบาลก็ไมAเข1าใจวAาหากมีความ
จําเปTนต1องใช1ก็ซื้อ หากไมAมีความจําเปTนต1องใช1ก็ไมAซื้อ เพราะวAาเทศบาลมีอุปกรณมากมายเกิน
กวAาความจําเปTนด1วยซ้ํา

ประธานสภาฯ
นายเพ็ชร อูGเมืองคํา

ประธานสภาฯ
นายเพ็ชร อูGเมืองคํา
นายจํารัส ทองคํา
นายเพ็ชร อูGเมืองคํา
เลขานุการสภาฯ
นายเพ็ชร อูGเมืองคํา
นายจํารัส ทองคํา

3.12 ขอความเห็นชอบในยายสํานักทะเบียนจากที่ว1าการอําเภอเมืองเชียงรายมาที่สํานักงาน
เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
-ขอเชิญนายเพ็ชร อูGเมืองคํา ชี้แจงรายละเอียด
-สืบเนื่องจากที่วAาการอําเภอเมืองเชียงรายจะย1ายไปอยูAศูนยราชการบ1านฝEƒงหมิ่น จึงได1นําเรียน
กับนายกเทศมนตรีฯ วAาเกรงจะมีปEญหากับประชาชนผู1ไปใช1บริการ ซึ่งมีระยะทางไกลออกไป
ประมาณ 20 กิโลเมตร จึงมีความเห็นสAวนตัววAาขอแยกสํานักงานทะเบียนออกมาโดยใช1
งบประมาณของเทศบาล งบประมาณที่ใช1แยกเปTน 2 สAวน คือ
1.งบประมาณจAายขาดครั้งแรกที่จะติดตั้งระบบทะเบียนราษฎร การแจ1งเกิด แจ1งตาย
แจ1งย1ายที่อยูA งบประมาณ 1,135,740 บาท(หนึ่งล1านหนึ่งแสนสามหมื่นห1าพันเจ็ดร1อยสี่สิบบาท
ถ1วน) เปTนราคาประมาณการของบริษัทคอนโทรล ดาต1า(ประเทศไทย) จํากัด เปTนบริษัท
สัมปทานรายเดียวของประเทศไทยที่ได1รับการวAาจ1างของกรมการปกครอง สํานักทะเบียนกลาง
ราคาที่เสนอ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได1
2.รายจAายประจําปK ประกอบด1วย
2.1 รายจAายอยูAในระบบ คิดเปTนร1อยละสิบของราคาครั้งแรก ซึ่งเปTนข1อบังคับ
ของสํานักทะเบียนกลางที่เราติดตั้ง
2.2 ระบบสื่อสาร คือ คAาเชAา 4,000 บาท ตAอปK
2.3 ระบบโมเด็ม อัตรา 5,000 บาท ตAอเดือน
สรุป คAาใช1จAายในแตAละปKประมาณ 200,000 บาท สAวนรายละเอียดอื่นๆ ยังคงไมAเจาะลึกลงไป
จึงขอนําเสนอในเบื้องต1น
-ขอให1ชี้แจงเรื่องประโยชนที่ประชาชนจะได1รับ
-ระบบที่จะย1ายมาเปTนระบบทะเบียนราษฎร การแจ1งเกิด แจ1งตาย ย1ายที่อยูA สAวนระบบงานบัตร
ประจําตัวประชาชน ยังย1ายมาไมAได1 มีหนังสือแจ1งมาวAาถ1าเทศบาลพร1อม ก็กระจายให1ไปตาม
ภารกิจ แผนการกระจายอํานาจตAอไป ประโยชนเปTนการอํานวยความสะดวกให1กับประชาชน
-ถามวAาพร1อมไหม เราพร1อมเมื่อ 4-5 ปKกAอนแล1ว แตAเรื่องงบประมาณไมAพร1อมเทAานั้นเอง
สอบถามวAาสถิติผู1ใช1บริการ มีมากน1อยอยAางไร
-เฉลี่ยวันละ 5 ราย สAวนมากเปTนการแจ1งย1ายที่อยูA แก1ไขชื่อตัวชื่อสกุล สAวนการแจ1งเกิดแทบไมAมี
-สอบถามระยะเวลาที่ใช1ในการติดตั้งอุปกรณตAางๆ
-โดยปกติ ถ1าหากทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจ1างตามระเบียบพัสดุเรียบร1อยแล1ว บริษัทฯจะประสานกับ
สํานักทะเบียนกลาง ซึ่งจะมาติดตั้งระบบ ตามสัญญาจะติดตั้งภายใน 60 วัน สามารถใช1งานได1
เลย
-จริงๆแล1วในความคิดเห็นสAวนตัวเห็นด1วยในการย1ายระบบทะเบียนราษฎรมาไว1สํานักงาน
เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ไมAทราบวAามีกระบวนการอยAางไรในการดําเนินการ ใช1ระยะเวลา
เทAาใด อีกประเด็นคือ สมมุติวAาถ1าเรามีเงินอาจจะมีเงินสะสม เงินสํารองเงินสะสม หรือเงินอะไร
ก็ตามที่เรามีอยูA สามารถใช1ได1หรือไมAอยAางไร
/-21- ประธานสภาฯ…
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ประธานสภาฯ

ปลัดเทศบาล

ประธานสภาฯ
นายสมพบ มณีคํา

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

-สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในเขตอําเภอเมืองเชียงรายซึ่งมีอยูAสิบ
กวAาตําบลมาประกอบ ในการย1ายที่วAาการอําเภอเมืองเชียงราย วAาจะเอามติเปTนเอกฉันทวAา
เห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งหรือวAาอยAางไร ไมAใชAวAาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยเห็นชอบ ตําบลอื่นไมA
เห็นชอบ ขอให1ปลัดได1ชี้แจงด1วย
-เรื่องการย1ายที่วAาการอําเภอเมืองเชียงราย นายอําเภอได1เชิญนายกเทศมนตรีฯ กํานัน และปลัด
เข1ารAวมประชุมโครงการปJดทองหลังพระ ตําบลปDาอ1อดอนชัย เปTนรอบที่ 3 รอบ 2 ระหวAาง
เดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ทางกํานันจะแจ1งในที่ประชุมวAาจะเอาบ1านหนองหม1อ
โครงการแผAนดินธรรมแผAนดินทอง นายอําเภอเมืองเชียงราย ได1แจ1งตAอที่ประชุมวาระย1ายที่วAา
การอําเภอเมืองเชียงรายวAาคงจะไมAมีองคกรปกครองสAวนท1องถิ่นไหนปฏิเสธ เนื่องจากไมAได1ใช1
งบประมาณของท1องถิ่น ใช1เงินของกรมการปกครอง ในสAวนของงานทะเบียนก็จะไปพAวงกับการ
ย1ายที่วAาการอําเภอฯ ประชาชนก็จะเดินทางไปไกลอีกหนAอย การย1ายมีหลักเกณฑ หลักเกณฑที่
นายเพ็ชร อูGเมืองคํา ได1ยื่นตามหนังสือกรมการปกครอง สํานักงานทะเบียนกลาง วันที่ 28
เมษายน 2552 หลักเกณฑเหมือนกับการรับโอนโรงเรียนมาอยูAในความดูแลของเทศบาล ก็ต1อง
สอบถามความสมัครใจ มีคุณสมบัติอะไรบ1าง ถ1าจะย1ายก็ได1 แตAต1องดูวAาเปTนภาระกับเรามากน1อย
ขนาดไหนอะไรตAางๆ เมื่อย1ายมาต1องมีคAาใช1จAาย งบลงทุนครั้งแรกล1านกวAาบาท ครั้งที่ 2 รายจAาย
ประจํา คAาดูแลรักษาเครื่องร1อยละสิบ และคAาเชAา คAาระบบโมเด็ม ปKหนึ่งประมาณ 50,000 บาท
นอกจากแจ1งเกิด แจ1งตาย แจ1งย1ายที่อยูA มีอีกอันหนึ่งที่อํานวยความสะดวกให1กับประชาชนคือ
งานบ1านเลขที่สามารถทําได1 แตAวAาการย1ายระบบถAายบัตรประจําตัวประชาชนคAอนข1างจะยาวไกล
อยูA ยกเว1นวAายกฐานะจากเทศบาลตําบลเปTนเทศบาลเมือง แล1วขอรับโอนงานทะเบียนและบัตร
มาอีกรอบ ในสAวนการใช1เงินสํารองเงินสะสม สตง.ได1ทักท1วงที่ใช1งบประมาณไปล1านกวAาบาท แจ1ง
มาวAาคราวตAอไปให1ใช1เงินสะสมกAอน ถ1าเงินสะสมหมดคAอยไปใช1เงินสํารองเงินสะสม ไมAอยAางนั้น
สตง.จะไมAให1อภัย การใช1เงินสะสมคAอนข1างยาก ถ1าไมAจําเปTนไฟไหม1 น้ําทAวม ประชาชนเดือดร1อน
ก็ไมAต1องไปคิดใช1เลย ในมุมมอง ขอสงวนความเห็นวAาควรจะใช1เงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจAายประจําปKเทAานั้น
-มีทAานใดจะสอบถามเพิ่มเติม
-ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย1ายงานทะเบียน จริงๆ แล1วเปTนนโยบายขณะหาเสียง ในเรื่องของงาน
ทะเบียนเวลาเดินไปทางไหน พี่น1องชาวบ1านก็จะถามวAามาติดตAอที่เทศบาลได1หรือยัง จะถูกถาม
อยAางนี้มาโดยตลอด ก็ได1เคยพูดกันมาบ1างแล1ว ในสAวนของงานทะเบียนเปTนผลดีของประชาชน ก็
แล1วแตAทAานสมาชิกสภาฯจะคิดกันอยAางไร ในสAวนตัวก็เปTนการสนองนโยบายด1วยและเปTนการ
แบAงเบาภาระให1กับประชาชนในการเดินทางไปไกล
-มีสมาชิกสภาฯ ทAานใดจะสอบถามเพิ่มเติม หากไมAมีจะขอมติ วาระที่ 3.12 ขอความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย เกี่ยวกับการย1ายงานทะเบียนราษฎรจากที่วAาการอําเภอ
เมืองเชียงรายมาประจําที่สํานักงานเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมAเห็นชอบ ไมAมี
-งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ)
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ระเบียบวาระที่ 4
นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องอื่นๆ
-แจ1งรายละเอียดโครงการตAางๆ
โครงการที่ได1ดําเนินการไป มี
โครงการกAอสร1างรางระบายน้ํา คสล.พร1อมฝาปJด บ1านริมลาว หมูAที่ 3 งบประมาณ 76,000 บาท
อยูAในระหวAางสAงมอบงาน
โครงการที่ดําเนินการเสร็จเรียบร1อยและเบิกจAายเงินเรียบร1อยแล1ว
โครงการกAอสร1างทAอระบายน้ํา บริเวณหน1าวัดริมลาว หมูAที่ 3
โครงการกAอสร1างทAอระบายน้ํา พร1อมบAอพัก บริเวณสี่แยกบ1านริมลาว หมูAที่ 3
โครงการวางทAอระบายน้ํา คสล.คูA ขนาด 1.20 เมตร บ1านริมลาว หมูAที่ 3
โครงการกAอสร1างรางระบายน้ํา คสล.บ1านประตูล1อ หมูA 21
โครงการปรับปรุงทAอระบายน้ํา คสล. ข1ามถนนลาดยาง บ1านสันกลาง หมูA 13
โครงการปรับปรุงทAอระบายน้ํา คสล. พร1อมบAอพักน้ํา บ1านปDากอ หมูA 6
โครงการเสริมทAอ คสล. บ1านสันกลาง หมูA 13
อยูAในขั้นตอนการพิจารณาในเรื่องของเอกสารที่ได1นําเรียนไป โครงการจัดซื้อรถไถฟารม
แทรกเตอรพร1อมอุปกรณตAอพAวง สAวนที่กําลังดําเนินการ
โครงการปรับปรุงซAอมถนนลาดยาง หมูA 3-16 งบประมาณ 1,400,000 บาท
โครงการปรับปรุงอาคารกองอํานวยการสนามกีฬากลางตําบลปDาอ1อดอนชัย สAงมอบงานเมื่อ 26
ก.พ.2558
โครงการปรับปรุงเมรุ บ1านปุยคํา หมูA 14 เบิกจAายเงินเรียบร1อยแล1ว
โครงการที่ดําเนินการไปแล1ว การจัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ มี 2 รายการ คือ 1)จัดซื้อ
เครื่องเสียงประชาสัมพันธติดรถ หมายเลขทะเบียน กง597 งบประมาณ 49,648 บาท 2)ชุด
เครื่องเสียงสนาม งบประมาณ 48,352 บาท
โครงการซAอมสร1างถนนสายบ1านรAองขุAน-บ1านสันมะนะ งบประมาณ 2,100,000 บาท มีคAาปรับ
800,000 บาท
โครงการที่กําลังดําเนินการ กําหนดซื้อซองสอบราคา วันที่ 23 กุมภาพันธ – 10 มีนาคม 2558
เปJดซองสอบราคา วันที่ 11 มีนาคม 2558 โครงการซAอมสร1างถนนผิวลาดยางเดิม แบบแคบซีล
บ1านสันกลาง หมูA 13 ถึงบ1านปDากอ หมูA 6 บริเวณวัดสันมะนะ และบริเวณสามแยกบ1านปDากอไป
หอพักพยาบาล งบประมาณ 876,000 บาท โครงการกAอสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ1านหนองแสลบ หมูA 7 งบประมาณ 213,000 บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเรAงดAวน ประจําปK พ.ศ.2557 เดิมได1ของบประมาณไปซAอมสร1าง
ถนนลาดยาง บ1านรAองขุAน-บ1านสันมะนะ ซึ่งได1ใช1งบประมาณของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยไป
เรียบร1อยแล1ว จึงได1เปลี่ยนเปTนถนนสายบ1านริมลาว-ห1วยทราย ชAวงที่ 2 งบประมาณ
1,507,000 บาท อยูAระหวAางการรอการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานที่กAอสร1างจากกรมสAงเสริมฯ
อีกสAวนหนึ่งที่อยูAในระหวAางการรอการเปลี่ยนแปลงสถานที่กAอสร1างจากกรมสAงเสริมฯ การ
กAอสร1างถนนสายบ1านริมลาว-ห1วยทราย ชAวงที่ 3 งบประมาณ 1,850,000 บาท และใน
ปKงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการซAอมสร1างถนนผิวจราจร ถนนลาดยางแบบแคบซีล สายทาง
ริมลาว-ห1วยทราย งบประมาณ 4,000,000 บาท อยูAในระหวAางการเสนอขอรับการ
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นายจินดา สัตนาโค

อรุณรัศมี คําภูแก1ว

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ปลัดเทศบาลฯ

สนับสนุนงบประมาณจากกรมสAงเสริมการปกครองท1องถิ่น ในสAวนของการใช1จAายเงินสะสมเพื่อ
ดําเนินการจัดซื้อทAอสAงน้ํา บ1านสันทรายยาว หมูA 12 ได1ดําเนินการสAงมอบแล1วเมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ 2558
-แจ1งให1ที่ประชุมทราบ
1.สภาองคกรชุมชุนตําบลปDาอ1อดอนชัย มีคณะกรรมการประสานกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(พช.) เกี่ยวกับการจัดเก็บข1อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่อยูAอาศัยและที่ดินทํากิน ขณะนี้บ1าน
ห1วยทราย หมูA 16 ได1จัดเก็บข1อมูลเรียบร1อยแล1ว คงจะได1เสนอคณะกรรมการองคกรชุมชนได1
เบิกจAายคAาจัดเก็บให1กับผู1จัดเก็บ ในขั้นตAอไปจะได1ขอความอนุเคราะหจากผู1อํานวยการกองชAาง
ขอเจ1าหน1าที่เข1าไปชAวยจับพิกัด GPS เพื่อที่จะลงรายละเอียดแผนที่หลักของหมูAบ1านแตAละชุมชน
ตAอไป
2.ได1รAวมสํารวจผู1ที่เข1ารAวมโครงการพลังงานทดแทน มีคุณสมศักดิ์ ดอนชัย และ นายจรัญ ปEญญา
เสน อดีตสมาชิกสภาฯได1เสนอรายชื่อของผู1เข1ารAวมโครงการจํานวน 13 ราย ไปยังกรมพลังงาน
ทดแทน ได1เข1าไปสํารวจสมาชิกจาก หมูAที่ 14,16,17
3.เมื่อตอนเที่ยง ได1รับการประสานจากกํานันตําบลปDาอ1อดอนชัย เกี่ยวกับนโยบายของจังหวัด ที่
มอบหมายทางอําเภอเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุAมผู1เลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งยังไมAแนAใจในรายละเอียด ขอ
อนุญาตนําเรียนให1ที่ประชุมได1รับทราบ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 ผู1สนใจได1ไปศึกษาดูงาน
โดยใช1งบประมาณสAวนตัว ในวันนี้ได1รับทราบจากกํานันตําบลปDาอ1อดอนชัยวAาอําเภอได1แจ1ง
เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุAมโคเนื้อเข1าใจวAาเปTนภาพรวมของตําบล จึงแจ1งให1ทราบในเบื้องต1น สAวน
รายละเอียดคงจะแจ1งในที่ประชุมประชาคมตําบลตAอไป
1.เคยมาติดตAองานที่เทศบาลฯ เวลาจะเก1าโมงเช1าแล1ว พนักงานยังมาเซ็นชื่อเวลา 07.50 น. และ
ไปดูสมุดเซ็นตเวลาจะยังคงไว1เวลา 07.50 น. จริงๆแล1วถ1าจะพูดถึงระบบการทํางานก็ต1องมีบ1าง
การลา มาสาย ลาปDวย ลากิจ แตAมาสายนAาจะมีไว1 หรือวAาบริเวณที่เซ็นชื่อไมAมีนาฬิกาหรือเปลAา
2.ดูแลแตAบ1านของคนอื่นลืมดูเทศบาล เริ่มจากหลังคารั่ว ก็ปลAอยให1รั่ว ทางเดินหลอดไฟก็จะหลุด
แล1ว ห1องข1อมูลขAาวสารก็ยังไมAซAอม ห1องน้ําเปTนชักโครกแตAใช1น้ําลาด อAางล1างมือใช1ไมAได1ก็เอาผ1า
ไปผูกไว1 นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ ไปศึกษาดูงานแล1วกลับมาขณะนั้นไฟแรงมาก อยากได1ปUาย
ประชาสัมพันธ บอรดประชาสัมพันธ แล1วบอกวAาจะทําให1 1 ปUาย บริเวณทางขึ้นบันไดข1างห1อง
ข1อมูลขAาวสาร ปรากฏวAายังเปTนบอรดย1ายไปย1ายมาเหมือนอาคารเอนกประสงคบ1านหมูAที่ 19
-อยากฝากผู1ที่เกี่ยวข1อง เรื่องกิจกรรมตAางๆของเทศบาลฯ บางครั้งกิจกรรมของตําบล สมาชิก
สภาฯยังไมAรู1เรื่องวAาวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ1าง ซึ่งไมAได1ไปมีสAวนรAวมในตรงนั้น ฝากด1วยวAาถ1าเปTน
กิจกรรมภาพรวมของตําบล ควรจะแจ1งให1สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได1รับทราบสAวนที่จะไปหรือไมA
ไปเปTนอีกเรื่องหนึ่ง
-ในสAวนของเลขานุการสภาฯให1นายกเทศมนตรีฯเปTนผู1ตอบคําถาม
-ไมAทราบมีสมาชิกสภาฯทAานใดจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องในสํานักงานอีก จะให1ปลัดเทศบาลเปTน
ผู1ตอบคําถามในคราวเดียว
-ฝากอีกประเด็น เกี่ยวกับงานปUองกันฯ มีเจ1าหน1าที่บางคนมาแจ1งวAามีเจ1าหน1าที่บางคนใช1
รถจักรยานยนตสAวนกลางไปใช1สAวนตัว ฝากปลัดเทศบาลได1ชAวยดูแล
-ขอเชิญปลัดได1ตอบคําถาม
1.เวลาทํางานเปTนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี วAาด1วยการทํางาน สAวนตัวแล1วมา
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ทํางานงานเวลาไหนก็จะลงเวลานั้น แตAวAาถ1าหากมาทํางาน 08.35 หรือ 08.40 น.ก็ต1องขอ
อนุญาตลงเวลา 08.30 น.เพราะวAาเปTนเวลาสุดท1ายของการลงเวลาราชการ มีความคิดอยูAอยAาง
หนึ่งวAาอยากใช1เครื่องลงเวลา แตAวAาระบบของเราติดขัดหลายอยAาง ทAานถามในที่ประชุมก็
ขอขอบคุณ ในวันพรุAงนี้จะออกหนังสือสั่งการใครมาทํางานเวลาไหนก็ลงเวลานั้น นาฬิกามีอยูA
หน1าห1องกองคลัง แตAวAาสAวนใหญAบอกวAามาเช1า จริงๆแล1วมา แปดโมงกวAาทั้งนั้น ถ1าไมAได1จริงๆ
ขออนุญาตทAานสมาชิกสภาฯตAอไป คงจะใช1เครื่องตอกเวลา อาจต1องลงทุนเครื่องละ 4-5,000 บาท
2.เรื่องซAอมแซมครุภัณฑกับห1องน้ํา ได1คุยกับเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ไมAรู1วAาห1องน้ําห1องไหน
ที่ลาดน้ํา เพราะวAาผู1อํานวยการกองชAาง ได1ขออนุมัติและจัดซื้อไปแล1วคิดวAาซAอมแล1ว แตAวAา
หลังคารั่วไว1วAาจะซAอมใหญAกAอนเดือนเมษายนนี้ เพราะวAาต1องใช1เงิน จริงๆ แล1วต1องขอบคุณทAาน
นายกเทศมนตรีฯ ไมAเคยปริปาก ผมในฐานะแมAบ1านของเทศบาล จริงๆแล1วอยากให1ประชาชนกิน
อิ่มนอนอุAนกAอนแคAนั้นเอง แตAวAาเมื่อทAานสมาชิกสภาฯ ได1สอบถามอยAางนี้แล1วคงจะขออนุญาต
เอากลับมาทําให1บ1านของตัวเองให1มีความสุขกAอนก็แล1วกัน อาจต1องใช1งบประมาณตรงนี้มาทํา
เพราะวAาห1องนายกเทศมนตรีฯก็ไมAได1ไปดูแลเลย จริงๆแล1วอยากทําหลายอยAางให1ทAาน
นายกเทศมนตรีฯเหมือนกับวAามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพื้นห1องอะไรตAางๆแตAวAาตอนนี้ซAอม
หลังคากAอน ห1องกองสาธารณสุข มอบให1กองชAางดําเนินการ ในสAวนของอยAางอื่นคงจะน1อมรับ
ในสAวนที่ทําได1ก็จะดําเนินการ ถ1าทําไมAได1ก็จะรายงานให1กับทAานนายกเทศมนตรีฯทราบและ
พิจารณา
ประธานสภาฯ
-เปTนโอกาสที่ดี เพราะวAาวันนี้ประชุมสภาฯ ซึ่งทางสมาชิกสภาฯมีข1อติติงและข1อแนะนํา ซึ่งวัน
พรุAงนี้ทราบวAาจะมีการประชุมพนักงานฯ จึงขอฝากผAานปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีฯวAาที่
ประชุมสภาฯได1ฝากอยAางไรบ1าง จริงๆแล1วเสนอก็คือการตอกบัตรจะแนAนอนที่สุด จะได1เห็นเปTน
รายบุคคลวAาใครมาสาย ไมAใชAเหมาเขAง
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ -ขอชี้แจงนางอรุณรัศมี คําภูแก1ว ที่ได1สอบถามเรื่องการลงเวลามาทํางานของพนักงานเทศบาล
ในสAวนของคณะผู1บริหารก็ไมAอยากไปก1าวกAาย ในเรื่องการมาลงเวลาทํางานของพนักงานฯ คง
ต1องให1ปลัดเทศบาลซึ่งเปTนผู1บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ1างเทศบาล ในเรื่องนี้ได1
ประชุมกันมาหลายครั้งและได1บอกกลAาวกันแล1วในเรื่องการมาทํางานสาย ก็ได1แจ1งให1มีการแก1ไข
หากติดธุระให1แจ1งหัวหน1างานทราบ คงจะมีการเปลี่ยนแปลง หากวAาไมAสมควรทําอยAางนี้ หากวAา
ที่ประชุมสภาฯ ไมAเห็นสมควร อีกหนAอยคงเหมือนทAานปลัดเทศบาล วAาคงจะมีการตอกบัตร
ขอขอบคุณที่ได1กลAาวตักเตือน จะได1นําเข1าในที่ประชุมพนักงานตAอไป
นายกเทศมนตรีฯ
-กรณีของเลขานุการสภาฯ ในเรื่องการประชาสัมพันธกิจกรรมตAางๆ จะรับไปปรับปรุง โดยปกติ
จะประชาสัมพันธทาง SMS หรือทางไลน การทํางานในรูปตําบลบางครั้งการประสานงาน
อาจจะผAานทางกํานันฯบ1างทางนายกเทศมนตรีฯบ1าง บางทีอาจเกิดความผิดพลาด
-เรื่องการซAอมแซมอาคารสํานักงาน ใจจริงแล1วอยากปรับปรุงให1ดี แตAวAางานของชาวบ1านสAวน
ใหญAจะเปTนงานเรAงดAวน จึงต1องไปทําให1ชาวบ1านกAอน จะขอรับไว1พิจารณา
ประธานสภาฯ
-เนื่องจากเทศบาลฯเปTนตําบลหน1าดAาน และมีคณะเข1ามาศึกษาดูงานก็หลายครั้ง เกรงวAาจะเปTน
ที่นAาอับอาย สมาชิกสภาฯเล็งเห็นในจุดนี้จึงนําเรียนในที่ประชุมสภาฯ
นายยุทธพงศ ไวยะกา -เมื่อวานไปแจกเบี้ยยังชีพ มีชาวบ1านหลAายลาวแจ1งความประสงคขอรับสารเคมีกําจัดมดดํา
อยากทราบวAาจะชAวยเหลือได1หรือไมA
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ประธานสภาฯ
นายจํารัส ทองคํา

-ฝากทAานนายกเทศมนตรีฯได1ประสานกับกองสาธารณสุข เกี่ยวกับสารเคมีกําจัดมดดําด1วย
1.เรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ1านปDาไผA นAาจะมีการดูแล จริงๆแล1วศูนยนAาจะมีการพัฒนา มีการรด
น้ํา มีการปลูกดอกไม1 อยากให1ไปดูแลในสAวนของกองการศึกษา และศูนยอื่นๆ ด1วย ในสAวนของ
การบริหารจัดการ นายกเทศมนตรีฯก็คงจะรับทราบแล1วคงมีการพูดคุยกันในสAวนของทAาน คงจะ
ไมAก1าวลAวงในสAวนของการบริหารจัดการ ในเรื่องของงานบุคคล
2.ขยะ มี 2 จุดที่มีปEญหาจุดแรกตรงข1ามกับศูนยพัฒนาอาชีพการเกษตร บริเวณร1านกGวยเตี๋ยว
จันทรสม และใกล1ๆกับปEˆมน้ํามันบ1านหนองหม1อ มีประชาชนจากที่อื่นนําขยะมาทิ้งเปTนจํานวน
มาก ได1พูดคุยกับเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ วAาจะย1ายจุดทิ้งขยะไปอยูAในซอย แล1วทําความ
เข1าใจกับประชาชนใกล1เคียงวAาเราจะย1ายทิ้งขยะเนื่องจากมีปEญหาแบบนี้ และบ1านประตูล1อก็มี
ปEญหาเชAนเดียวกัน
3.ที่ทิ้งขยะบ1านห1วยทราย ได1ดําเนินการไปถึงไหน อยAางไร ตามที่เราได1พูดคุยกันวAาเดือน
พฤศจิกายน เราต1องมีสถานที่ทิ้งแล1ว ได1พูดคุยกับประชาชนวAาจริงๆแล1ว ถ1าเรามีสถานที่เคย
ถามวAากู1เงินได1ไหม 10-20 ล1าน ในสAวนของการบริหารจัดการขยะซึ่งประชาชนสAวนใหญAไมA
ขัดข1อง ในการจัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จ
ประธานสภาฯ
-เพิ่มเติมเกี่ยวกับขยะ ในกรณีที่นายจํารัส ทองคํา ได1นําเรียนไปเกี่ยวกับขยะแฝง บ1านประตูล1อ
หมูA 21 ก็จับผู1มาทิ้งขยะได1เปTนคนตําบลโปDงแพรA และอีกคนตําบลจอมหมอกแก1ว อําเภอแมAลาว
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
-ชี้แจง กรณีที่ทิ้งขยะบ1านหนองหม1อ เนื่องจากปEˆมน้ํามันได1เปลี่ยนสถานที่ทิ้ง ได1เข1าไป
เจรจากับเจ1าของปEˆมน้ํามันแล1ว ขอนํามาทิ้งหน1าปEˆมเหมือเดิมแตAให1เปTนเวลา ฝาก พ.จ.อ.บุญเอี่ยม
มูลสวัสดิ์ แจ1งวันเวลาที่ผู1ประกอบการจะไปขนขยะไปทิ้งและประสานไปยังผู1ประกอบการวAาไป
ขนขยะตรงบริเวณไหน สAวนบริเวณหน1าศูนยพัฒนาอาชีพการเกษตรผู1ประกอบการได1เก็บไป
แล1วบางสAวน คงเหลือไมAเยอะ และบ1านประตูล1อยังไมAได1เข1าไปพูดคุย
นายจินดา สัตนาโค
-บ1านห1วยทราย ตามที่ได1มอบหมายให1คณะกรรมการจัดหาพื้นที่ ได1เปTนหนึ่งในคณะกรรมการ ได1
ดําเนินการพูดคุยกับผู1นําหมูAบ1าน 4-5 หมูAบ1าน ในเปUาหมายที่จะดําเนินการ สุดท1ายผู1นําดังกลAาว
ถูกลAาลายเซ็นต เพื่อที่จะไลAออก เนื่องจากไมAต1องการให1นําขยะเข1าไปในพื้นที่ ตัวของผมเอง นาย
สมาน พรมวิภา และนายไพฑูรย สุวรรณทา ก็โดนกันทั่วหน1า
-กรณีที่ 2 อาจารยทนง ดอนชัย ได1มีแนวคิดการปลูกพืชไร1ดิน วัตถุประสงคคือนําขยะยAอยสลาย
ไปผAานกระบวนการทําปุ‰ยอินทรีย เพื่อเข1าสูAกระบวนการปลูกพืชไร1ดิน กําลังจะไปดูงาน เมื่อวัน
อาทิตยที่ผAานมา เนื่องจากทางกลุAม/คณะที่อาจารยทนง ดอนชัย เชิญไปพูดคุยกันที่เทศบาลนคร
เชียงราย ประมาณวันพฤหัสบดีหรือวันศุกรที่ผAานมา จะไปดูงานที่อําเภอแมAสาย ได1ประสาน
ประธานสภาฯ ให1แจ1งไปยังนายสมาน พรมวิภา วAาให1เข1ารAวมเดินทางในวันอาทิตยด1วย
กลายเปTนวAาได1ทราบข1อมูลเชิงลึกมาวAา คําวAาปุ‰ยอินทรียที่จะทํา ทํามาจากขยะ ซึ่งอาจารยทนง
ดอนชัย จะนํามาทําในที่ดินของตนเอง หAางจากหมูAบ1าน 50 เมตร กลายเปTนประเด็นจึงยกเลิก
การจะไปดูงานที่อําเภอแมAสาย จึงไมAเห็นกระบวนการการปลูกพืชไร1ดินวAาเปTนอยAางไรบ1าง ไมAใชA
ไมAขับเคลื่อนพอพูดออกไปกลายเปTนประเด็นทั้งหมด
นายกเทศมนตรีฯ
-จริงๆแล1วเรื่องขยะก็ไมAได1นิ่งนอนใจ เคยเจอนายกเทศมนตรีตําบลศิริเวียงชัย บอกวAาใช1เวลา 9
ปK ถึงจะเปลี่ยนความคิดคนถึงได1ทําประชาคม วันนั้นที่อาจารยทะนง ดอนชัย มาหามีความหวัง
เกือบร1อยเปอรเซ็นต คิดวAาปEญหาขยะคงจะไปได1ดี แตAพอมาถึงวันอาทิตย ที่ 1 กุมภาพันธ 2558
นายจินดา สัตนาโค โทรศัพทมาแจ1งวAาคณะที่จะไปดูงานยกเลิก ในเรื่องนี้คงต1องใช1เวลาอีกนาน
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นายสมพบ มณีคํา

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

ไมAวAาระบบคัตเตอรหรือวAาอะไรยิ่งไปกันใหญA เราต1องบริหารจัดการด1วยตัวเราเอง ไมAวAาจะเปTน
ในเรื่องของการซื้อที่ดิน ต1องทําความเข1าใจและขอประชาคมประชาชนให1ได1วAา ถ1าเราเอาขยะไป
ลงต1องเข1าใจในขบวนการบริหารจัดการ อยากให1พวกเราได1ชAวยกัน
1.สอบถามระยะเวลาที่ผู1ประกอบการมาดําเนินขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปTนอันตรายตAอ
สุขภาพ ไมAทราบวAากองสาธารณสุขได1ประชาสัมพันธไปยังผู1ประกอบการทราบหรือยังในการจด
ทะเบียนประกอบกิจการที่เปTนอันตรายตAอสุขภาพ
2.กรณีประชาชนจะทําการรื้อถอนบ1านและขนย1ายข1ามจังหวัดอยากทราบวAามีขั้นตอนดําเนินการ
อยAางไรบ1าง
-การขออนุญาตจําหนAายสินค1า และที่เปTนอันตราย อยูAในเทศบัญญัติของเทศบาล เมื่อกAอนไมAมี
ปEญหา แตAเทAาที่ดูคือพอมายื่นแล1ว เจ1าหน1าที่ออกไปตรวจสถานที่ ใช1เวลาประมาณ 1 อาทิตย
เปTนอยAางมาก ก็ได1ผAานเรื่องมาจากกองสาธารณสุข ผAานปลัดเทศบาลไปหานายกเทศมนตรี คิด
วAาจะแจ1งในที่ประชุมประชาคมวAาผู1จําหนAายแกส ปEˆมหลอด ให1มาขออนุญาตกับเทศบาลด1วย
เพราะวAาถูกจับมาแล1ว เพราะฉะนั้นฝากกับทุกทAานไปแจ1งให1ประชาชนทราบด1วย
-การขนย1ายไม1 ดAานแรกการรื้อบ1าน การเคลื่อนย1ายบ1านต1องมาขออนุญาตกับกองชAาง กรณีการ
เคลื่อนย1ายไม1สักไปตAางอําเภอต1องขออนุญาตกับปDาไม1 ถ1าเปTนไม1เบญจพรรณหรือไมAมีไม1หวง
ห1ามตามที่กฎหมายกําหนดสามารถขนย1ายได1เลย แตAเพื่อความปลอดภัยให1ไปขออนุญาตกับปDา
ไม1กAอน
-เพิ่มเติมในสAวนของการจําหนAายแกสหุงต1ม กิจการที่เปTนอันตรายตAอสุขภาพ ความจริงแล1วใน
เรื่องของแกส ยังไงผู1ประกอบการต1องรู1วAากฎหมายให1ทําอยAางไรบ1าง ได1แจ1งกําชับให1กอง
สาธารณสุข กรณีเรAงดAวนให1เสนอเซ็นตเปTนกรณีพิเศษ และให1ทําหนังสือไปยังผู1ใหญAบ1านเพื่อ
ประชาสัมพันธให1ผู1ประกอบกิจการที่เปTนอันตรายตAอสุขภาพที่ยังไมAได1ขออนุญาตจดทะเบียนฯ
ให1รีบมาดําเนินการขออนุญาตโดยเรAงดAวน
-ศูนยเด็กเล็ก ได1วางแผนในเรื่องถนน การบริหารจัดการภายในศูนยฯ เริ่มตั้งแตAปากทางเข1า มี
เสาไฟฟUาเกะกะถนน ได1ดําเนินการขออนุญาตไปยังไฟฟUาอําเภอแมAลาวและเจ1าหน1าที่มาตรวจ
เรียบร1อยแล1ว ในสAวนที่จะพัฒนาตรงนี้ คือจะวางทAอตั้งแตAมุมถนนด1านนอกเข1าไปถึงศูนยฯ ยัง
ติดขัดในเรื่องงบประมาณ ในชAวงนี้ก็ให1เจ1าหน1าผู1เกี่ยวข1องได1ไปดูความเรียบร1อย ขอรับไว1
พิจารณา
-ใช1เวลาพอสมควร กAอนที่จะปJดประชุม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ คณะผู1บริหาร เจ1าหน1าที่ผู1มีสAวน
เกี่ยวข1องกับงานปUองกันฯ เข1ารAวมกิจกรรมสวนสนามของสมาชิก อปพร. ในวันที่ 22 มีนาคม
2558 เนื่องในวันคล1ายวันสถาปนาวันอาสาสมัครปUองกันภัยฝDายพลเรือน หรือวัน อปพร.
-ขAาวดAวนจากศูนยจราจร วAาตั้งแตAวันที่ 1 มีนาคม ถึง 19 เมษายน 2558 ทางตํารวจจะมีการ
ตรวจจับสําหรับผู1ขับขี่รถจักรยานยนต รถยนต ถ1าหากดื่มสุรา ไมAมีการปรับ จําคุกสถานเดียว
ผู1วAาราชการจังหวัดขออนุมัติจากศาล สั่งศาลแล1ว ฝากเตือนลูกหลานด1วย
-ขอบคุณผู1เข1ารAวมประชุมทุกทAาน

เลิกประชุมเวลา 18.10 น.
คนึงนิตย พรมมินทร
(นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย
ผู1บันทึกประชุม
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