รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป$ 2557
วัน จันทร( ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557
ณ หองประชุมตนออ 2 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ผูเขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
2
นายจํารัส ทองคํา
3
น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร
4
นายสมพบ มณีคํา
5
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
6
นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว
7
นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ
8
นางสมพินธุ กิติยศ
9
นายยุทธพงศ ไวยะกา
10 นายสมาน พรมวิภา
11 นายไพฑูรย สุวรรณทา
12 นายจรัญ ป9ญญาเสน

ตําแหน4ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
นายจํารัส ทองคํา
นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร
นายสมพบ มณีคํา
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว
นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ
นางสมพินธุ กิติยศ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายสมาน พรมวิภา
นายไพฑูรย สุวรรณทา
นายจรัญ ป9ญญาเสน

หมายเหตุ

-2- /ผู2เข2าร=วมประชุม...
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ผูเขาร4วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายสุรพล วงศวัฒนะ
2
นายบัญญัติ ป9นอินทร
3
นายสมเกียรติ คําใจวัง
4
นายบรรจง สมศรี
5
นายประดิษฐ นามลักษณ
6
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
7
นายสมพล บั้งเงิน
8
นายเสรี วังแง=
9
พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์
10 นางธนิสสรา เจนตระกูล
11 นายธีระศักดิ์ ทิพเนตร
12 ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัฒน
เริ่มประชุมเวลา
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

ตําแหน4ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผู2อํานวยการกองคลัง
ผู2อํานวยการกองช=าง
ผู2อํานวยการกองการศึกษา

ลายมือชื่อ
นายสุรพล วงศวัฒนะ
นายบัญญัติ ป9นอินทร
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายบรรจง สมศรี
นายประดิษฐ นามลักษณ
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
นายสมพล บั้งเงิน
นายเสรี วังแง=
หัวหน2าฝFายบริหารงานสาธารณสุข พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์
หัวหน2าฝFายอํานวยการ
นางธนิสสรา เจนตระกูล
เจ2าหน2าที่วิเคราะหฯ
นายธีระศักดิ์ ทิพเนตร
นิติกร
ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัฒน

หมายเหตุ

09.00 น.
-อ=านประกาศสภาเทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจําปH พ.ศ. 2557
-วันนี้เปIนวันประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปH พ.ศ.2557
-ขอให2ผู2เข2าร=วมประชุมปJดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากจําเปIนขอให2ใช2ระบบสั่นเตือน

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ขอบคุณคณะผู2บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกท=านที่ได2เข2าร=วมอํานวยความ
สะดวกในการจัดงานวันเยาวชนแห=งชาติและกีฬาของผู2สูงอายุตําบลปFาอ2อดอนชัย เมื่อวันที่ 20
กันยายน 2557

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจําป$ 2557 เมื่อวัน ศุกร( ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาล
ตําบลปาออดอนชัย
-ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได2รายงานต=อที่ประชุม
-เรียนประธานสภาฯ กระผมนายยุทธพงศ ไวยะกา สมาชิกสภาฯ เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 2 ประจําปH 2557 เมื่อวัน ศุกร ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห2องประชุม-

ประธานสภาฯ
นายยุทธพงศ ไวยะกา

-3-/ต2นอ2อ 1...
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ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ต2นอ2อ 1 เทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย ซึ่งได2ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล2ว มีข2อบกพร=องหน2า 11
ข2อ 4.4 บ2านห2วยทราย หมู=ที่ 146 ขอแก2ไขเปIน หมู=ที่ 16 และหน2า 16 บรรทัดที่ 3 –ในส=วนของฝFาย
บริการ แก2ไขเปIน ฝFายบริหาร ในส=วนอื่นๆบันทึกได2ถูกต2อง และได2บันทึกรายงานต=อเสนอประธานสภาฯ
-มีสมาชิกสภาฯท=านใดจะแก2ไขในรายงานการประชุมครั้งที่ผ=านมาหรือไม= หากไม=มีขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ นับองคประชุม
-นับองคประชุม มีผู2เข2าร=วมประชุม มีจํานวน 12 ท=าน ขอเรียนเชิญท=านประธานสภาฯ ขอมติต=อไป
-ขอมติในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจําปH 2557 เมื่อวัน ศุกร ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห2องประชุม ต2นอ2อ 1 เทศบาลตําบลปFา
อ2อดอนชัย
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง
-ไม=เห็นชอบ ไม=มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได2แก= ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

เรื่องพิจารณา
-ในการขอมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณ มีทั้งหมด 7 ข2อ จะขอมติรวด
เดียว
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-นําเสนอในการโอนงบประมาณ
3.1.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค4าที่ดินและสิ่งก4อสราง โครงการปรับปรุงซ4อมสราง
ถนนลาดยางสายทางบานริมลาว หมู4ที่ 3 ถึง บานหวยทราย หมู4ที่ 16 งบประมาณ 1,400,000
บาท
ด2วยกองช=าง เทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าที่ดินและสิ่งก=อสร2าง
ประเภทค=าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก=อสร2าง โครงการปรับปรุงซ=อมสร2างถนนลาดยางสายทางบ2านริมลาวหมู=ที่ 3 บ2านห2วยทราย หมู=ที่ 16 ซึ่งไม=ได2ตั้งงบประมาณไว2ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=าย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ4ายรายการใหม4)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก=อสร2างโครงสร2างพื้นฐาน หมวดค=าที่ดินและสิ่งก=อสร2าง ประเภทค=าบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก=อสร2าง
โครงการปรับปรุงซ=อมสร2างถนนลาดยางสายทางบ2านริมลาวหมู=ที่ 3 - บ2านห2วยทราย หมู=ที่ 16 จํานวน 1,400,000 บาท
เพื่อเปIนค=าปรับปรุงซ=อมสร2างถนนลาดยางเดิม แบบแคปซิล ขนาดกว2างเฉลี่ย 6.5 เมตร และ 7 เมตร

-4-/ ความยาวรวม 844 เมตร…
ความยาวรวม 844 เมตร พร2อมทางเชื่อม พื้นที่เฉลี่ยไม=น2อยกว=า 6,242 ตารางเมตร พร2อมตีเส2นแบ=งช=องจราจร พร2อมปTาย
โครงการ จุดเริ่มต2นโครงการ จากปากทางเข2าหมู=บ2านบ2านริมลาว หมู=ที่ 3 ไปสิ้นสุดระยะทาง 844 เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลปFาอ2อดอนชัย
โอนลด
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-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค=าใช2สอย ประเภทรายจ=ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค=า
รับรองในการต2อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล งบประมาณตั้งไว2 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 5,915 บาท ขอโอนลด
5,500 บาท
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค=าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส=ง งบประมาณตั้งไว2
50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 13,657 บาท ขอโอนลด 13,500 บาท
-แผนงานบริ หารงานทั่ว ไป งานบริห ารทั่ วไป หมวดค= าวั สดุ ประเภทวัส ดุ โฆษณาและเผยแพร= งบประมาณตั้งไว2
50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 11,960 บาท ขอโอนลด 11,500 บาท
-แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห หมวดค=าใช2สอย ประเภทรายจ=ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม=เข2าลักษณะรายจ=ายหมวดอื่น ค=าใช2จ=ายในการส=งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู2สูงอายุ งบประมาณ
ตั้งไว2 40,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 40,000 บาท ขอโอนลด 40,000 บาท
-แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห หมวดค=าใช2สอย ประเภทรายจ=ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม=เข2าลักษณะรายจ=ายหมวดอื่น โครงการส=งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู2พิการและพัฒนาอาชีพ
ของผู2พิการ งบประมาณตั้งไว2 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท
-แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวั ส ดิการสั งคมและสั งคมสงเคราะห หมวดรายจ= ายอื่ น ประเภทรายจ= ายอื่ น ค= า
ช=วยเหลือเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู2ด2อยโอกาส งบประมาณตั้งไว2 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 40,000 บาท ขอ
โอนลด 40,000 บาท
-แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน งานส=งเสริมและสนับสนุนความเข2มแข็งของชุมชน หมวดค=าใช2สอย ประเภท
รายจ=ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม=เข2าลักษณะรายจ=ายหมวดอื่น โครงการส=งเสริม OTOP งบประมาณตั้งไว2 30,000
บาท งบประมาณคงเหลือ 21,000 บาท ขอโอนลด 21,000 บาท
-แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน งานส=งเสริมและสนับสนุนความเข2มแข็งของชุมชน หมวดค=าใช2สอย ประเภท
รายจ=ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม=เข2าลักษณะรายจ=ายหมวดอื่น โครงการส=งเสริม การพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจ
พอเพียง งบประมาณตั้งไว2 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 43,979 บาท ขอโอนลด 39,000 บาท
-แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน งานส=งเสริมและสนับสนุนความเข2มแข็งของชุมชน หมวดค=าใช2สอย ประเภท
รายจ=า ยเกี่ย วเนื่องกับการปฏิ บัติราชการที่ ไม=เข2 าลักษณะรายจ=ายหมวดอื่ น โครงการเสริมสร2า งความเข2มแข็งของครอบครั ว
งบประมาณตั้งไว2 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท
-แผนงานการเกษตร งานส=งเสริมการเกษตร หมวดค=าใช2สอย ประเภทรายจ=ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม=เข2า
ลักษณะรายจ=ายหมวดอื่น โครงการส=งเสริมการใช2พลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน งบประมาณตั้งไว2
50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 25,000 บาท ขอโอนลด 25,000 บาท

-5-/แผนงานเคหะและชุมชน...
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค=าใช2สอย ประเภทรายจ=ายเพื่อให2ได2มาซึ่ง
บริการ งบประมาณตั้งไว2 560,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 43,731 บาท ขอโอนลด 40,000 บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค=าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส=ง
งบประมาณตั้งไว2 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 43,400 บาท ขอโอนลด 40,000 บาท
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-แผนงานการศึ กษา งานบริหารทั่วไปเกี่ ยวกั บการศึกษา หมวดค=าใช2ส อย ประเภทรายจ=ายเพื่อให2ได2มาซึ่งบริการ
งบประมาณตั้งไว2 712,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 361,910 บาท ขอโอนลด 350,000 บาท
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค=าใช2สอย ประเภทรายจ=ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม=เข2าลักษณะรายจ=ายหมวดอื่น โครงการสนับสนุนค=าใช2จ=ายการบริหารสถานศึกษา ค=าอาหารกลางวันของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว2 728,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 133,980 บาท ขอโอนลด 130,000 บาท
-แผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ กษา หมวดค= าใช2 ส อย ประเภทค= า บํ า รุ ง รั ก ษาและซ= อมแซม
งบประมาณตั้งไว2 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 16,953 บาท ขอโอนลด 16,000 บาท
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค=าวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน งบประมาณตั้งไว2
73,980 บาท งบประมาณคงเหลือ 26,266 บาท ขอโอนลด 26,000 บาท
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค=าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟTาและวิทยุ งบประมาณตั้งไว2
4,980 บาท งบประมาณคงเหลือ 4,980 บาท ขอโอนลด 4,500 บาท
-แผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา หมวดค= า วั ส ดุ ประเภทวั ส ดุ ย านพาหนะและขนส= ง
งบประมาณตั้งไว2 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท ขอโอนลด 30,000 บาท
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค=าวัสดุ ประเภทค=าอาหารเสริม(นม) งบประมาณตั้งไว2
1,610,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 261,547.39 บาท ขอโอนลด 258,000 บาท
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค=าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร= งบประมาณ
ตั้งไว2 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท ขอโอนลด 30,000 บาท
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค=าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร งบประมาณตั้งไว2
45,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 23,300 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค=าครุภัณฑ ประเภทค=าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
งบประมาณตั้งไว2 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท
-แผนงานการศึกษา งานบริ ห ารทั่ วไปเกี่ ย วกั บ การศึกษา หมวดรายจ= า ยอื่ น ประเภทรายจ= ายอื่ น วัส ดุ การศึกษา
งบประมาณตั้งไว2 45,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 45,000 บาท ขอโอนลด 45,000 บาท
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส=วนราชการ อุดหนุน
อาหารกลางวัน งบประมาณตั้งไว2 2,052,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 121,060 บาท ขอโอนลด 120,000 บาท
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดค=าใช2
สอย ประเภทรายจ=ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม=เข2าลักษณะรายจ=ายหมวดอื่น โครงการวันเยาวชนแห=งชาติ งบประมาณตั้งไว2 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 30,650 บาท ขอโอนลด 25,000 บาท

-6-/-แผนงานการศาสนา...
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท2องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุน
กิจการที่เปIนสาธารณประโยชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู=บ2านปุยคํา โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดปุยคํา งบประมาณตั้งไว2
10,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท ขอโอนลด 10,000 บาท
รวมงบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 1,400,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส=วนท2องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก2ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข2อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ=ายในหมวด ค=าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก=อสร2าง ที่ทํา
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ให2ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ=ายเปIนรายการใหม= เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถิ่น จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ=ายตามรายการดังกล=าวต=อสภาเทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัยต=อไป
3.1.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค4าที่ดินและสิ่งก4อสราง โครงการปรับปรุง
อาคารกองอํานวยการ สนามกีฬากลางตําบลปาออดอนชัย จํานวน 75,000 บาท
ด2วยกองช=าง เทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าที่ดินและสิ่งก=อสร2าง
ประเภทค=าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก=อสร2าง โครงการปรับปรุงอาคารกองอํานวยการ สนามกีฬากลางตําบลปFาอ2อ
ดอนชัย ซึ่งไม=ได2ตั้งงบประมาณไว2ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=าย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ4ายรายการใหม4)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก=อสร2างโครงสร2างพื้นฐาน หมวดค=าที่ดินและสิ่งก=อสร2าง ประเภทค=าบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก=อสร2าง
โครงการปรับปรุงอาคารกองอํานวยการ สนามกีฬากลางตําบลปFาอ2อดอนชัยจํานวน 90,000 บาท
เพื่อเปIนค=าปรับปรุงอาคารกองอํานวยการ สนามกีฬากลางตําบลปFาอ2อดอนชัย ขนาดกว2าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร
โดยทําการปูกระเบื้องพื้นอาคาร และทําการปรับปรุงห2องน้ําทั้ง 2 ห2อง ตามแบบเทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย ที่ก=อสร2าง สนามกีฬากลางตําบลปFาอ2อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค=าวัสดุ ประเภทวัสดุก=อสร2าง งบประมาณตั้งไว2
800,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 209,592 บาท ขอโอนลด 90,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส=วนท2องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก2ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข2อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ=ายในหมวด ค=าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก=อสร2าง
ที่ทําให2ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ=ายเปIนรายการใหม= เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถิ่น จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ=ายตามรายการดังกล=าวต=อสภาเทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัยต=อไป
3.1.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค4าที่ดินและสิ่งก4อสราง โครงการปรับปรุง
ซ4อมแซมเมรุบานปุยคํา หมู4ที่ 14 จํานวน 75,000 บาท

-7-/ด2วยกองช=าง...
ด2วยกองช=าง เทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าที่ดินและสิ่งก=อสร2าง
ประเภทค=าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก=อสร2าง โครงการปรับปรุงซ=อมแซมเมรุบ2านปุยคํา หมู=ที่ 14 ซึ่งไม=ได2ตั้ง
งบประมาณไว2ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=าย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ4ายรายการใหม4)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก=อสร2างโครงสร2างพื้นฐาน หมวดค=าที่ดินและสิ่งก=อสร2าง ประเภทค=าบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก=อสร2าง
โครงการปรับปรุงซ=อมแซมเมรุบ2านปุยคํา หมู=ที่ 14 จํานวน 75,000 บาท
เพื่อเปIนค=าปรับปรุงซ=อมแซมเมรุบ2านปุยคํา บ2านปุยคํา หมู=ที่ 14 ตําบลปFาอ2อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ขนาดความกว2าง 4.00 เมตร ความยาว 7.00 เมตร โดยทําการรื้อผนังอิฐมอญโดยรอบเตาเผาและทําการรื้อผนังอิฐทนไฟ
พร2อมทําการก=ออิฐใหม=ให2สามารถใช2การได2 สถานที่ก=อสร2าง สุสานบ2านปุยคํา หมู=ที่ 14 ตําบลปFาอ2อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ตามแบบ เทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย
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โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค=าวัสดุ ประเภทวัสดุก=อสร2าง งบประมาณตั้ง
ไว2 800,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 119,592 บาท ขอโอนลด 75,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส=วนท2องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก2ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข2อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก=อสร2าง ที่ทํา
ให2ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ=ายเปIนรายการใหม= เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถิ่น จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ=ายตามรายการดังกล=าวต=อสภาเทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัยต=อไป
3.1.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค4าครุภัณฑ(ไฟฟFาและวิทยุ จํานวน 98,000 บาท
ด2วยกองช=าง เทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑไฟฟTาและวิทยุ ค=าจัดซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธของเทศบาล ซึ่งไม=ได2ตั้งงบประมาณไว2ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ=าย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ4ายรายการใหม4)
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค=าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟTาและวิทยุ
ค=าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ จํานวน 98,000 บาท
เพื่อเปIนค=าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ดังนี้
1.ชุดเครื่องเสียงรถยนตประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย จํานวน 49,648 บาท
เพื่อเปIนค=าจัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับติดตั้งรถยนตส=วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 597 เชียงราย จํานวน 1 ชุด ราคาตาม
ท2องตลาด ประกอบด2วย
- เพาเวอรแอมป] คลาสดี รถยนต ขนาด 1500 วัตต
- เพาเวอรแอมป] คลาสเอบี รถยนต 4 ช=องสัญญาณ 200.4
- ลําโพง 18 นิ้ว 1200 วัตต โครงหล=อ
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- ลําโพงฮอรน ปากสี่เหลี่ยม หรืออื่นๆ
- เครื่องมิกเซอร
- ไมคลอย
- แล็กหลังคาแบบถาด
- เครื่องแปลงสัญญาณไฟจากกระแสตรงเปIนกระแสสลับ (อินเวอรเตอร)
- ลําโพงเสียงแหลม 5 นิ้ว
- เครื่องเล=น CD MP3 และ USB
- ชุดสายไฟ สายสัญญาณ สายลําโพง และอุปกรณอื่นๆ
- ตู2ลําโพงหลังกระบะขนาด 18 นิ้ว
2.ชุดเครื่องเสียงสนามเทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย จํานวน 48,352 บาท
เพื่อเปIนค=าจัดซื้ออุปกรณเครื่องเสียงสนาม จํานวน 1 ชุด ราคาตามท2องตลาด ประกอบด2วย
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- เพาเวอรแอมป] AC-DC ขนาด 550 วัตต
- ลําโพงสเตคฮอนด 4 ใส2 พร2อมตูดลําโพง
- ตู2ซับ ขนาด 18 นิ้ว ตู2เปล=าซูปเปอร เทอรโบว 6500
- ดอกสําโพง (ดอกซัพบุปเพอร) ขนาด 18 นิ้ว 1200 วัตต โครงหล=อ
โอนลด
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค=าใช2สอย ประเภทค=าบํารุงรักษาและ
ซ=อมแซม งบประมาณตั้งไว2 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 22,978.21 บาท ขอโอนลด 22,000 บาท
-แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ มชน หมวดค= า วั ส ดุ ประเภทวั ส ดุ ไฟฟT า และวิ ท ยุ
งบประมาณตั้งไว2 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 5,240 บาท ขอโอนลด 5,000 บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค=าวัสดุ ประเภทวัสดุก=อสร2าง งบประมาณ
ตั้งไว2 800,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 190,592 บาท ขอโอนลด 10,000 บาท
-แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวดค= า วั ส ดุ ประเภทวั ส ดุ คอมพิ ว เตอร
งบประมาณตั้งไว2 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 38,180 บาท ขอโอนลด 38,000 บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค=าครุภัณฑ ประเภทค=าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณตั้งไว2 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 6,811 บาท ขอโอนลด 6,500 บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดรายจ=ายอื่น ประเภทรายจ=ายอื่น เงินคืน
ค=าปรับ งบประมาณตั้งไว2 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 16,840 บาท ขอโอนลด 16,500 บาท
รวมงบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 98,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส=วนท2องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก2ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข2อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก=อสร2าง ที่ทําให2
ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ=ายเปIนรายการใหม= เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถิ่น จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ=ายตามรายการดังกล=าวต=อสภาเทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัยต=อไป
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3.1.5 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค4าครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( จํานวน 30,000 บาท
ด2วยกองคลัง เทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ค=าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งไม=ได2ตั้งงบประมาณไว2ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=าย ประจําปHงบประมาณ
พ.ศ.2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ4ายรายการใหม4)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค=าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ค=าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเปIนค=าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม=น2อยกว=า 18 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆละ 15,000
บาท ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- มีหน=วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม=น2อยกว=า 3.0 GHz หรือดีกว=า จํานวน 1 หน=วย
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- มีหน=วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว=า มีขนาดไม=น2อยกว=า 4 GB
- มีหน=วยจัดเก็บข2อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว=า ขนาดความจุไม=น2อยกว=า 1 TB หรือมี Solid State Disk
ขนาดความจุไม=น2อยกว=า 60 GB จํานวน 1 หน=วย
- มี DVD-RW หรือดีกว=า จํานวน 1 หน=วย
- มีช=องเชื่อมต=อระบบเครือข=าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว=า จํานวนไม=น2อยกว=า 1
ช=อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว=า มี Contrast Ratio ไม=น2อยกว=า 600 : 1 และมีขนาดไม=น2อยกว=า 18 นิ้ว จํานวน 1
หน=วย
โอนลด
แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวดค= า ครุ ภั ณ ฑ ประเภทค= า บํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ
งบประมาณตั้งไว2 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท ขอโอนลด 30,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส=วนท2องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก2ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข2อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ=ายในหมวด ค=าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก=อสร2าง
ที่ทําให2ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ=ายเปIนรายการใหม= เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถิ่น จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ=ายตามรายการดังกล=าวต=อสภาเทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัยต=อไป
3.1.6 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค4าที่ดินและสิ่งก4อสราง โครงการก4อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหมอใหม4 หมู4ที่ 19 งบประมาณ 190,000 บาท
ด2วยกองช=าง เทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าที่ดินและสิ่งก=อสร2าง
ประเภทค=าก=อสร2างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก=อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ2านหนองหม2อใหม= หมู=ที่ 19 ซึ่งไม=ได2ตั้ง
งบประมาณไว2ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=าย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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โอนเพิ่ม (ตั้งจ4ายรายการใหม4)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก=อสร2างโครงสร2างพื้นฐาน หมวดค=าที่ดินและสิ่งก=อสร2าง ประเภทค=าก=อสร2างสิ่ง
สาธารณูปโภค
โครงการก=อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ2านหนองหม2อใหม= หมู=ที่ 19 จํานวน 190,000 บาท
เพื่อเปIนค=าก=อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ2านหนองหม2อใหม= หมู=ที่ 19 ตําบลปFาอ2อดอนชัย ขนาดความกว2าง 4.00
เมตร ความยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดไม=มีไหล=ทาง) พื้นที่ไม=น2อยกว=า 400 ตารางเมตร จุดเริ่มต2นโครงการ
ต=อจากโครงการก=อสร2างถนน คสล.เดิม (ซอย 13) ไปจนสิ้นสุดระยะทาง 100 เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก คพต.ถ01 พร2อมปTายโครงการ
โอนลด
แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน งานส=งเสริมและสนับสนุนความเข2มแข็งของชุมชน หมวดค=าใช2สอย ประเภท
รายจ=ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม=เข2าลักษณะรายจ=ายหมวดอื่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู2นําชุมชน งบประมาณตั้ง
ไว2 200,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 200,000 บาท ขอโอนลด 190,000 บาท
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ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส=วนท2องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก2ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข2อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ=ายในหมวด ค=าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก=อสร2าง ที่
ทําให2ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ=ายเปIนรายการใหม= เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถิ่น จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ=ายตามรายการดังกล=าวต=อสภาเทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัยต=อไป
3.7 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค4าที่ดินและสิ่งก4อสรางโครงการก4อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานหวยทราย หมู4ที่ 16 จํานวน 140,000 บาท
ด2วยกองช=าง เทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าที่ดินและสิ่งก=อสร2าง
ประเภทค=าก=อสร2างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก=อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ2านห2วยทราย หมู=ที่ 16 ซึ่งไม=ได2ตั้งงบประมาณไว2ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ=าย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ4ายรายการใหม4)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก=อสร2างโครงสร2างพื้นฐาน หมวดค=าที่ดินและสิ่งก=อสร2าง ประเภทค=าก=อสร2างสิ่ง
สาธารณูปโภค
โครงการก=อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ2านห2วยทราย หมู=ที่ 16 จํานวน 140,000 บาท
เพื่อเปIนค=าก=อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ2านห2วยทราย หมู=ที่ 16 ตําบลปFาอ2อดอนชัย ขนาดความกว2าง 4.00 เมตร
ความยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดไม=มีไหล=ทาง) พื้นที่ไม=น2อยกว=า 280 ตารางเมตร จุดเริ่มต2นโครงการ ต=อจาก
โครงการปH 2558 (ซอย 1) ไปจนสิ้นสุดระยะทาง 70 เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คพต.ถ01 พร2อมปTาย
โครงการ
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โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค=าใช2สอย ประเภทรายจ=ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม=เข2า
ลักษณะรายจ=ายหมวดอื่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ งบประมาณตั้งไว2 60,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
60,000 บาท ขอโอนลด 60,000 บาท
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค=าใช2สอย ประเภทรายจ=ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม=เข2าลักษณะรายจ=ายหมวดอื่น โครงการสนับสนุนค=าใช2จ=ายการบริหารสถานศึกษาค=าใช2จ=ายในการพัฒนาครูผู2ดูแลเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว2 24,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 24,000 บาท ขอโอนลด 24,000 บาท
-แผนงานการศาสนาวั ฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวั ฒนธรรมท2องถิ่น หมวดค=าใช2สอย ประเภทรายจ=า ย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม=เข2าลักษณะรายจ=ายหมวดอื่น โครงการเผยแผ=หลักธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา งบประมาณตั้ง
ไว2 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท ขอโอนลด 10,000 บาท
-แผนงานการศาสนาวั ฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวั ฒนธรรมท2องถิ่น หมวดค=าใช2สอย ประเภทรายจ=า ย
เกี่ ย วเนื่ องกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม= เ ข2 า ลั กษณะรายจ= า ยหมวดอื่ น โครงการแห= ไ ม2 ค้ํา สลี งบประมาณตั้ งไว2 10,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท ขอโอนลด 10,000 บาท
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-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท2องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
กิจการที่เปIนสาธารณประโยชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู=บ2านสันสลี หมู=ที่ 5 โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงเจ2าพ=อดอนชัย
(ฤดูฝน) งบประมาณตั้งไว2 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท ขอโอนลด 10,000 บาท
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค=าใช2สอย ประเภทรายจ=ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม=เข2าลักษณะรายจ=ายหมวดอื่น โครงการแข=งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ2าน งบประมาณตั้งไว2 60,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ 23,680 บาท ขอโอนลด 23,000 บาท
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดค=าใช2
สอย ประเภทรายจ=ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม=เข2าลักษณะรายจ=ายหมวดอื่น โครงการประกวดดนตรีโฟลคซอง
เยาวชนร=วมใจต2านภัยยาเสพติด งบประมาณตั้งไว2 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,000 บาท ขอโอนลด 3,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส=วนท2องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก2ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข2อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ=ายในหมวด ค=าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก=อสร2าง
ที่ทําให2ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ=ายเปIนรายการใหม= เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถิ่น จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ=ายตามรายการดังกล=าวต=อสภาเทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัยต=อไป
ประธานสภาฯ
-ขอบคุณนายกเทศมนตรีฯ สอบถามในที่ประชุมว=ามีใครจะสอบถามหรืออภิปราย ข2อ 3.1.1-3.1.7
หากไม=มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม
เลขานุการสภาฯ
-นับองคประชุม มีผู2เข2าร=วมประชุม มีจํานวน 12 ท=าน ขอเรียนเชิญท=านประธานสภาฯ ขอมติต=อไป

-12-/ประธานสภาฯ...
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาลฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ขอมติในที่ประชุมรับรองเรื่องพิจารณา ข2อ 3.1.1-3.1.7
มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง
-ไม=เห็นชอบ ไม=มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได2แก= ประธานสภาฯ
3.2 เรื่องขอกันเงินเหลื่อมป$ที่ยังไม4มีคู4สัญญา
-ขอเชิญปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด
-สืบเนื่องจากวาระที่ 3.1.1-3.1.7 เนื่องจากว=าวันพรุ=งนี้ วันที่ 30 กันยายน 2557 จะเปIนวันสิ้น
ปHงบประมาณ ถ2าไม=ได2กันเงินต=อสภาฯ งบประมาณก็จะตกไป จึงขออนุญาตเสนอขอกันเงินงบประมาณ
เพื่อดําเนินการในปHถัดไป เสนอต=อสภาฯ ได2พิจารณา
-มีสมาชิกสภาฯ ท=านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรืออภิปราย เรื่องขอกันเงินเหลื่อมปHที่ยังไม=มีคู=สัญญา หากไม=
มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม
-นับองคประชุม มีผู2เข2าร=วมประชุม มีจํานวน 12 ท=าน ขอเรียนเชิญท=านประธานสภาฯ ขอมติต=อไป
-ขอมติในที่ประชุมรับรองเรื่องขอกันเงินเหลื่อมปHที่ยังไม=มีคู=สัญญา
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง
-ไม=เห็นชอบ ไม=มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได2แก= ประธานสภาฯ
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ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาล
ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาล
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

3.3 การขอกันเงินนอกงบประมาณในการแกไขปIญหาใหกับผูพิการ และผูสูงอายุ
-ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด
-เนื่องจากได2รับงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มาแก2ไขป9ญหาให2กับผู2พิการ
จํานวน 4 ราย ได2แก=ผู2พิการ 2 ราย ผู2สูงอายุ 2 ราย เนื่องจากจะสิ้นปHงบประมาณ จึงขอกันเงินนอก
งบประมาณให2กับ หมู=ที่ 3, 15, 16,17 เพื่อดําเนินการในปH พ.ศ. 2558 ต=อ=ไป
-สอบถามว=าระบุจํานวนเงินหรือไม=
-รายละ 20,000 บาท แต=ว=าในส=วนของหมู=ที่ 3 ได2รับงบประมาณมา 20,000 บาท แต=ว=าขอไป 8,500 บาท
ต2องส=งคืนไปประมาณ 12,000 บาท จึงขออนุญาตกันเงินทั้ง 80,000 บาท แต=ว=าเวลาเหลือจ=ายต2องส=งคืน
ให2กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยต=อไป
-มีท=านใดจะสอบถามหรืออภิปราย หากไม=มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม เพื่อขอมติต=อไป
-นับองคประชุม มีผู2เข2าร=วมประชุม มีจํานวน 12 ท=าน ขอเรียนเชิญท=านประธานสภาฯ ขอมติต=อไป
-ขอมติในที่ประชุมรับรองเรื่องขอกันเงินนอกงบประมาณในการแก2ไขป9ญหาให2กับผู2พิการ และ

-13-/ผู2สูงอายุ...
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

ปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ

ผู2สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง
-ไม=เห็นชอบ ไม=มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได2แก= ประธานสภาฯ
เรื่องอื่นๆ
-ป9จจุบันเทศบาลฯได2ดูแลปFาชุมชน จํานวน 3 หมู=บ2าน ได2แก= หมู=ที่ 2, 20 และหมู=ที่ 16 เนื่องจากว=า
หมู=บ2านได2ขอให2เทศบาลฯ ช=วยดูแล ในเบื้องต2นจะไปดูแลในเรื่องของเขตแดน จึงขอนัดหมายสมาชิกสภา
ทุกท=านไปดูแนวเขตของปFาชุมชน นัดหมายวันที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตําบลปFาอ2อ
ดอนชัย
-ขอเชิญปลัดเทศบาลและผู2อํานวยการกองช=าง ร=วมสํารวจด2วย
-หารือ จากการสังเกตการประชุมสภาฯหลายครั้งที่ผ=านมา มีข2อปรึกษาหารือกันต2องใช2ระยะเวลานานทํา
ให2ไปเบียดเวลาการประชุมสภาฯ แต=ละครั้ง ในความคิดเห็นส=วนตัวน=าจะมีการประชุมทุกสิ้นเดือน ระหว=าง
ฝFายบริหาร ฝFายสภาฯ และหัวหน2าสํานักปลัด/ผู2อํานวยการกองทุกกอง เพื่อที่จะติดตามงานบางงาน
-เปIนข2อเสนอแนะที่ดี ฝFายสภาฯก็อยากทราบป9ญหาต=างๆ ของเทศบาล ว=าป9ญหาอุปสรรคที่เราจะร=วมกัน
ขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาตําบล อย=างน2อยก็ตําบลสุขภาวะ เห็นชอบด2วยกับรองประธานสภาฯ อยากทราบ
ข2อมูลจากท=านปลัดเทศบาล ท=านนายกเทศมนตรีฯ ที่เข2าร=วมประชุมหัวหน2าส=วนราชการจากอําเภอเมือง
เชียงรายมานําเสนอ จะประชุมร=วมกับพนักงานเทศบาลฯก็ได2 ท=านปลัดเห็นควรจะเปIนอย=างไร
-เปIนดุลยพินิจของท=านนายกเทศมนตรีฯ ปกติท=านเปIนผู2เรียกประชุมพนักงานอยู=แล2ว
-เห็นด2วย ในเบื้องต2นประชุมระหว=างฝFายบริหาร ฝFายสภาฯ และหัวหน2าสํานัก/ผู2อํานวยการกอง
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นายยุทธพงศ ไวยะกา
ปลัดเทศบาล

ประธานสภาฯ

-สอบถามผู2เกี่ยวข2องเรื่องของผู2รับเหมาทําถนนสายหน2าเทศบาล ซึ่งเลยระยะเวลาดําเนินการมาแล2ว
ประมาณ 2 เดือน ความคืบหน2าไปถึงไหนแล2ว
-เริ่มปรับตั้งแต=วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 วันละ 5,130 บาท ได2ทําหนังสือไปยังผู2รับเหมาเปIนครั้งที่ 4
หลังจากนี้คงจะแจ2งไปเปIนครั้งที่ 5 มาพบท=านนายกเทศมนตรีฯ ครั้งนี้อาจจะเชิญคณะกรรมการตรวจการ
จ2างมาด2วยและเชิญผู2ใหญ=บ2านทั้ง 2-3 หมู=บ2านมารับฟ9งว=าเขาจะชี้แจงอย=างไร ดุลยพินิจการยกเลิกสัญญา
อยู=ที่ท=านนายกเทศมนตรีฯ แต=การที่จะยกเลิกสัญญาได2นั้น เนื่องจากผู2รับเหมาได2ทําหนังสือแสดง
เจตจํานงคมาว=าไม=ทิ้งงานแน=นอน จะได2เร=งรัดให2มาทํางานต=อไป
-สมาชิกท=านใดมีเรื่องจะแจ2งในที่ประชุมอีกหรือไม= หากไม=มีขอปJดการประชุม
-ขอบคุณผู2เข2าร=วมประชุมทุกท=าน

-14-/เลิกประชุม...
เลิกประชุมเวลา 12.10 น.
คนึงนิตย พรมมินทร
(นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปFาอ2อดอนชัย
ผู2บันทึกประชุม
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