รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป" 2559
วัน อังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ผูเขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
2
นายจํารัส ทองคํา
3
น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร
4
นายสมพบ มณีคํา
5
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
6
นางอรุณรัศมี คําภูแกว
7
นายทรงวุฒิ แกวสิทธิ
8
นางสมพินธุ กิติยศ
9
นายยุทธพงศ ไวยะกา
10 นายสมาน พรมวิภา
11 นายไพฑูรย สุวรรณทา

ผูไม2เขาประชุม
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
-

ตําแหน2ง
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 คําภูแกว
นายทรงวุฒิ แกวสิทธิ
นางสมพินธุ กิติยศ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายสมาน พรมวิภา
นายไพฑูรย สุวรรณทา

หมายเหตุ

ตําแหน2ง
-

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
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ผูเขาร2วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายสุรพล วงศวัฒนะ
2 นายบัญญัติ ป=นอินทร
3 นายจินดา สัตนาโค
4 นายสมเกียรติ คําใจวัง
5 นายบรรจง สมศรี
6 นางศรีมอย ชะเอมทอง
7 น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
8 น.ส.วราภรณ มโนจิตต
9 นายสมพล บั้งเงิน
10 น.ส.วรรณา คําแสน
11 น.ส.ปDยะวรรณ วรรณไกรโรจน
12 ส.อ.เสกสรร ป=ญญานุวัฒน

ตําแหน2ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัด
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นิติกร

ลายมือชื่อ
นายสุรพล วงศวัฒนะ
นายบัญญัติ ป=นอินทร
นายจินดา สัตนาโค
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายบรรจง สมศรี
นางศรีมอย ชะเอมทอง
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
นายสมพล บั้งเงิน
น.ส.วรรณา คําแสน
น.ส.ปDยะวรรณ วรรณไกรโรจน
ส.อ.เสกสรร ป=ญญานุวัฒน

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา
เลขานุการสภาฯ

09.00 น.
-อานประกาศสภาเทศบาลตําบลปEาออดอนชัย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําปG พ.ศ. 2559
-ขอเชิญประธานสภาฯ เปDดประชุมสภาฯตามระเบียบวาระการประชุมตอไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1) รายงานฐานะการเงินการคลังเทศบาลตําบลปEาออดอนชัย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2559
-ขอเรียนเชิญ ผูอํานวยการกองคลังไดชี้แจงรายละเอียด
-ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

ประธานสภาฯ
ผูอํานวยการกองคลัง

(โปรดพลิก)
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ประธานสภาฯ

-ขอบคุณผูอํานวยการกองคลัง
-เทศบาลตําบลปEาออดอนชัย จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการสรางโอกาสทาง
การตลาดสินคาผลิตภัณฑชุมชน แหลงจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคา OTOP
ตําบลปEาออดอนชัยประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหวางวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559
ณ จังหวัดกรุงเทพฯ จํานวนผูเขารวมโครงการฯ 20 คน ประกอบดวย ตัวแทนวิสาหกิจ
ชุมชน คณะผูบริหาร ฝEายสภาฯ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ และพัฒนากรประจํา
ตําบลปEาออดอนชัย โดยนายสุรพล วงศวัฒนะ นายกเทศมนตรีฯ,นายสมเกียรติ คําใจวัง
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เปRนตัวแทนคณะผูบริหาร และนายชิราวุฒิ นันตะรัตน
ประธานสภาฯ เปRนตัวแทนฝEายสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําป" 2559 เมื่อวัน อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมตนออ 2
เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
-ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุม
-ไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปG 2559 เมื่อวัน อังคาร
ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมตนออ 2 เทศบาลตําบลปEาออดอนชัย แลวเห็นวา
รายงานการประชุมบันทึกไดถูกตองครบถวน พรอมทั้งไดบันทึกความเห็นเสนอประธานสภาฯ
-ขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะแกไข
ในรายงานการประชุมหรือไม
-ไมมี
-เมื่อไมมีทานใดจะแกไขเพิ่มเติม ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปEาออ
ดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปG 2559 เมื่อวัน อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ
หองประชุมตนออ 2 เทศบาลตําบลปEาออดอนชัย
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม
-นับองคประชุม มีผูเขารวมประชุม มีจํานวน 11 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมเห็นชอบ ไมมี
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัยในการยาย/รวมศูนย<พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปEาออดอนชัย ชี้แจงรายละเอียด
-สืบเนื่องมาจากตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มาตรฐานที่ 1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในการยาย/รวมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตองมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.จัดเวทีประชุมประชาคม เพื่อสํารวจความตองการของชุมชน
2.ใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กนําเรื่องเสนอตอหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ
เพื่อใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น
3.จัดทําแผนการยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ประธานสภาฯ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ
ผูอํานวยการกองชาง

ประธานสภาฯ
นายสมพบ มณีคํา

นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

4.จัดทําประกาศยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5.รายงานการยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ
จากที่เทศบาลตําบลปEาออดอนชัย จะไดรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปEาตึง และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสันทรายยาว และยายมารวมกันที่บานปEาไผ หมูที่ 4 ตําบลปEาออ
ดอนชัย โดยใชชื่อเปRนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปEาออดอนชัยโดย ณ ป=จจุบันหาก
นํามารวมกันแลว จะมีอัตราของบุคลากร จํานวน 2 อัตรา และมีเด็กเล็กมาใชบริการ
ยอด ณ 10 มิถุนายน 2559 จํานวน 39 คน ซึ่งทางเทศบาลตําบลปEาออดอนชัย ได
ดําเนินการจัดทําประชาคมเพื่อสํารวจความตองการของชุมชน เปRนที่เรียบรอยแลวจึงขอ
เสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบ ยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2
แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปEาตึง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสันทรายยาว รวมเปRน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปEาออดอนชัย
-ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลปEาออดอนชัย
-สมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามผูบริหารขอเรียนเชิญ
-ขอยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กของหมูที่ 10 บานปEาตึง และหมูที่ 12 บานสันทรายยาว ยายมา
รวมเปRนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปEาไผ เห็นชอบดวยเนื่องจากจะทําใหงายตอการบริหารงาน
ถาจําไมผิดสมัยประชุมปGที่ผานก็เคยเสนอใหยุบเปRนศูนยเดียว
-สอบถามงบประมาณที่เทศบาลอุดหนุนไปสรางอาคารไมทราบวาเปRนจํานวนเทาใด การ
ดําเนินงานไปถึงไหนแลว ทราบวาไดเชิญผูประกอบการมาชี้แจง
-ในการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ขออนุญาตใหผูอํานวยการกองชางไดชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน
-ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการกอสรางอาคาร จํานวน 2,520,000 บาท สําหรับการ
ดําเนินการกอสรางอาคารจะหมดสัญญาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นี้ ไดทําหนังสือแจง
เตือนผูประกอบการไปแลว 3 ครั้ง และเมื่อวันพุธที่ผานมาไดเชิญผูประกอบการมาสอบถาม
ถึงป=ญหาที่ไมสามารถมาดําเนินการได ขณะนี้ไดรับผลการทดสอบดินจากโยธาและผังเมือง
ไดเปRนแบบเจาะเข็ม ความยาวเข็ม 7 เมตร ผูประกอบการไดดําเนินการตอกเสาเข็มเมื่อวัน
ศุกรที่ผานมาและขุดดินจะสกัดเสาเข็ม ดัดเหล็กที่จะแค็บหัวเสาเข็ม คิดวาคงจะสงมอบงาน
ไมไดตามที่กําหนด
-ขอบคุณผูอํานวยการกองชาง
-สมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามเพิ่ม
-การยาย/รวมศูนยเปRนสิ่งที่ดี ทําใหงายตอการบริหารงาน ในอีกสวนหนึ่งที่สภาฯ เคย
อนุมัติในการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปEาไผมาแลว หากสภาฯไมอนุมัติคงจะกอสราง
ศูนยฯบานปEาไผไมได การขออนุญาตใชที่ราชพัสดุก็ตองผานมติที่ประชุมสภาฯ หารือวาจะ
ใชมติเดิมไดหรือไม แลวแนบบันทึกการประชุมประชาคมหมูบานจัดสงไปใหม
-ไดไปติดตามการยาย/รวมศูนยจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว แนะนําให
ดําเนินการโดยใหเริ่มตนกระบวนการใหมทั้งหมด เพื่อใหเปRนป=จจุบัน จึงขอใหที่ประชุมได
พิจารณาการยาย/รวมศูนยในครั้งนี้ดวย
-มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่ม
-ไมมี
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ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

-เมื่อไมมีใครจะสอบถามเพิ่มเติมจะขอมติที่ประชุมขอ 3.1 ขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตําบลปEาออดอนชัยในการยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปEาตึงหมู ที่ 10 และ
บานสันทรายยาว หมูที่ 12 ยายไปรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานปEาไผ หมูที่ 4
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 11 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 2 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ
3.2 การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ2าย ค2าจัดซื้อครุภัณฑ<
คอมพิวเตอร<
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปEาออดอนชัย ชี้แจงรายละเอียด
-ดวยเทศบาลตําบลปEาออดอนชัยไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ไวใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งใชเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ.2558
ขณะนี้กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารไดปรั บปรุงเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรขึ้นใหม โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม
2559 ซึ่งการปรับปรุงดังกลาว ทําใหเทศบาลสามารถจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มี
ประสิ ทธิภาพสูงขึ้นในราคาที่เทาเดิม เกิ ดประโยชนตอทางราชการ จึ งขออนุมัติ แกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ค2าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร< จํานวน 6 เครื่อง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 16,000 บาท
1.2 แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข หมวดคาครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 16,000 บาท
1.3 แผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา หมวดคาครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง ๆละ
16,000 บาท งบประมาณ 64,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอรทั้ง 6 เครื่อง เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
คําชี้แจงเดิม
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
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- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปxนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา
18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
คําชี้แจงใหม2
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปxนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา
18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
2.ค2าจัดซื้อเครื่องพิมพ<แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 4 เครื่อง
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 4 เครื่อง ๆละ 4,300 บาท งบประมาณ
17,200 บาท
คําชี้แจงเดิม
- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที หรือ 15 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที หรือ 10 ภาพตอนาที
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
คําชี้แจงใหม2
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที หรือ 15 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที หรือ 10 ภาพตอนาที
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 29 การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
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ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปRน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายตอสภาเทศบาลตําบลปEาออ
ดอนชัยตอไป
นายยุทธพงศ ไวยะกา -สอบถามครุภัณฑของกองการศึกษา จํานวน 4 เครื่อง จะนําไปใชงานในสวนไหนบาง
น.ส.วรรณา คําแสน
-ใชสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนยๆละ 1 เครื่อง ใชในการจัดทําสื่อการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กประถมวัย
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย/สอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุม
-ไมมี
ประธานสภาฯ
-เมื่อไมมีทานใดสอบถาม ขอมติ ขอ 3.2 การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
เลขานุการสภาฯ
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 11 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ
3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ2าย ค2าจัดซื้อครุภัณฑ<คอมพิวเตอร<
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปEาออดอนชัย ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ดวยเทศบาลตําบลปEาออดอนชัยไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ไวใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งใชเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ.2558
ขณะนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดปรับปรุงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรขึ้นใหม โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งการปรับปรุงดังกลาวทําใหเทศบาล
สามารถจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีคุณสมบัติเทาเดิมในราคาที่ต่ําลง เกิดประโยชนตอทางราชการ จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจาย จากงบประมาณที่ตั้งไวเดิมเครื่องละ 3,700 บาท มาตั้งงบประมาณในรายการใหมใน
ราคาเครื่องละ 3,300 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.โอนเพิ่ม (ตั้งจ2ายรายการใหม2)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 3,300 บาท
เพื่อเปRนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคาตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ขอ 41 สําหรับใชในงาน
ทะเบียนราษฎร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
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โอนลด
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อ
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) งบประมาณตั้งไว 3,700 บาท ขณะนี้งบประมาณ
คงเหลือ 3,700 บาท ขอโอนลด 3,300 บาท
2.โอนเพิ่ม (ตั้งจ2ายรายการใหม2)
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 3,300 บาท
เพื่อเปRนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคาตาม
เกณฑราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑคอมพิ ว เตอร ณ วั น ที่ 11 มี น าคม 2559 ขอ 41 โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
โอนลด
-แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข หมวดคาครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) งบประมาณตั้งไว 3,700 บาท
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 3,700 บาท ขอโอนลด 3,300 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปRนรายการใหม เปRนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ตอสภาเทศบาลตําบลปEาออดอนชัยตอไป
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย/สอบถาม
ที่ประชุม
-ไมมี
ประธานสภาฯ
-เมื่อไมมีทานใดอภิปราย/สอบถาม ขอมติขอ 3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
เลขานุการสภาฯ
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 11 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

3.4 ขอความเห็นชอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ<การเกษตร สาขาวัดร2องขุ2น
มอบภาชนะบรรจุน้ํา ขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง ใหกับเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปEาออดอนชัย ชี้แจงรายละเอียด
-สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาวัดรองขุน ไดมอบภาชนะบรรจุน้ํา ขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 2 ถังใหกับ
เทศบาลตําบลปEาออดอนชัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการ
/-10-บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535...
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ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 หมวด 2 การ
จัดหา สวนที่ 1 บททั่วไป ขอ 9 ในกรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปRนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หรือใหสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปRนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการ
กระทําดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอา
พัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหาราชการสวน
ทองถิ่นนั้นๆ การไดมาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ไดกําหนดไว และไมมี
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไวเปRนการเฉพาะใหถือปฏิบัติโดย
อนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กําหนดไวในหมวดนี้ ดังนั้นจึงขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ไดพิจารณาดวย
-สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย/สอบถามเพิ่มเติม
-ไมมี
-เมื่อไมมีทานใดอภิปราย/สอบถาม จะขอมติขอ 3.4 ขอความเห็นชอบ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาวัดรองขุน มอบภาชนะบรรจุน้ํา ขนาด 2,000 ลิตร
จํานวน 2 ถัง ใหกับเทศบาลตําบลปEาออดอนชัย
-นับองคประชุมแลว มีจํานวน 11 ทาน
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมเห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง ไดแก ประธานสภาฯ
เรื่องอื่นๆ
1.ไดเขารวมประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ระหวางวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ที่
จังหวัดเชียงใหม ที่ประชุมไดมีการพิจารณาคัดเลือกในสวนของคณะกรรมาธิการบริหาร
สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ แทนคณะกรรมาธิการฯที่หมดวาระลง ในสัดสวน
นายกเทศมนตรี จํานวน 8 ราย ประธานสภาฯ จํานวน 3 ราย และปลัดเทศบาลจํานวน 3
ราย ซึ่งในสัดสวนของประธานสภา นายชิราวุฒิ นันตะรัตน ประธานสภาเทศบาลตําบล
ปEาออดอนชัย ไดรับการคัดเลือกใหเปRนคณะกรรมาธิการบริหารสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ
เทศบาลตําบลปEาออดอนชัยขอแสดงความยินดีดวย
2.ขอความรวมมือคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ เขารวมการปลูกตนไม เขตปEา
ชุมชน หมูที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.
3.ขอความรวมมือคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ เขารวมกิจกรรมเดินโครงการ
รณรงคปxองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 22 มิถุนายน ถึง วันที่ 3
กรกฎาคม 2559 กําหนดการตามตารางที่แจง
4.ขอความรวมมือคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานัก/
ผูอํานวยการกองทุกกองในการเขารวมประชุมประชาคมตําบลปEาออดอนชัยประจําเดือน
ดวย เนื่องจากไดรับการติติงจากผูนําหมูบานและหลายภาคสวนวาอยากใหพวกเราไดเขา
รวมประชุม เพราะวาจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของป=ญหาตางๆในเขตตําบล ซึ่งพวกเราก็มี
สวนรวมในการแกไขเขาไปแกไขป=ญหาตางๆ จึงขอความรวมมือจากทุกทานดวย
-สอบถามนักวิชาการสาธารณสุข ประธาน อสม.หมูที่ 12 ไดมาประสานขอเลื่อนออกไป
หรือยัง เนื่องจากหมูที่ 12 ติดภารกิจงานฌาปนกิจ
/-11-น.ส.ปDยะวรรณ...
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น.ส.ปDยะวรรณ วรรณไกรโรจน -ยังไมไดรับการประสาน แตบายนี้มีนัดประชุมชี้แจง อสม.เกี่ยวกับกิจกรรม
โครงการฯ
ประธานสภาฯ
-พอสมควรแกเวลา ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุม
เลิกประชุมเวลา 11.50 น.

(นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปEาออดอนชัย
ผูบันทึกประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปEาออดอนชัย ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปG 2559 วันศุกร ที่ 26 กุมภาพันธ 2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 บันทึกได
ครบถวนถูกตอง

(นายยุทธพงศ ไวยะกา)
ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ ไชยชมภู)
กรรมการ

(นายไพฑูรย สุวรรณทา)
เลขานุการคณะกรรมการ
ไดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปG 2559 วันที่ 21 มิถุนายน 2559
ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบลปEาออดอนชัย เมื่อวันที่...

(นายชิราวุฒิ นันตะรัตน)
ประธานสภาเทศบาล

/-2-ผูเขารวมประชุม...

