รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป% 2558
วัน อังคาร ที่ 21 เดือนกรกฎาคม 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
ผูไม3เขาประชุม
ลําดับ
-

ตําแหน3ง
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

ตําแหน3ง

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ

ชื่อ-สกุล

ผูเขาร3วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายสุรพล วงศวัฒนะ
2
นายบัญญัติ ป9นอินทร
3
นายจินดา สัตนาโค
4
นายสมเกียรติ คําใจวัง
5
นายบรรจง สมศรี
6
นางศรีมอย ชะเอมทอง
7
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
8
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
9
นายเสรี วังแงA
10 นายอัครพล กุลกานตปฐม
11 ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัตน

ตําแหน3ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน1าสํานักปลัดเทศบาล
ผู1อํานวยการกองคลัง
ผู1อํานวยการกองการศึกษา
นายชAางโยธา
นิติกร

ลายมือชื่อ
นายสุรพล วงศวัฒนะ
นายบัญญัติ ป9นอินทร
นายจินดา สัตนาโค
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายบรรจง สมศรี
นางศรีมอย ชะเอมทอง
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
นายเสรี วังแงA
นายอัครพล กุลกานตปฐม
ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัตน

หมายเหตุ
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เริ่มประชุมเวลา
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 1

ผอ.กองคลัง

09.00 น.
-อAานประกาศสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปF พ.ศ. 2558
-ขอเชิญประธานสภาฯ ได1กลAาวเปGดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปF พ.ศ.2558 ตาม
ระเบียบวาระที่กําหนดตAอไป
-วันนี้เปIนวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปF พ.ศ.2558
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-ขอเรียนเชิญผู1เข1ารAวมประชุมทุกทAานได1ยืนไว1อาลัยให1กับนายจรัญ ป9ญญาเสน อดีตสมาชิกสภา
เทศบาลฯ
-ขอให1ผู1เข1ารAวมประชุมทุกทAานได1ปGดเสียงเครื่องมือสื่อสาร
-นายกเทศมนตรีฯ ไปราชการที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหวAางวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2558
-ประธานสภาฯ ไปประชุมใหญAสันนิบาตเทศบาล จังหวัดชลบุรี วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2558
-รายงานสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ขอเชิญ ผอ.กองคลัง รายงาน
-ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
(โปรดพลิก)
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ประธานสภาฯ

-ขอบคุณผู1อํานวยการกองคลัง

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําป% 2558 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมตนออ 1
เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายยุทธพงศ ไวยะกา ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายยุทธพงศ ไวยะกา -ได1ตรวจรายงานการประชุมแล1ว มีข1อแก1ไข ดังนี้
หน1าที่ 5 บรรทัดที่ 34 ระหวAางหมูAที่ 10,12,21 ขอเพิ่มเติมหมูAที่ 11
หน1าที่ 6 บรรทัดที่ 2 เพื่อเปIนการแก1ไขป9ญหาความเดือดรอย แก1ไขเปIนเดือดรอน, บรรทัดที่ 9
ตลาดประตูลอ แก1ไขเปIน ประตูลอ,บรรทัดที่ 19 คําวAาตองอออม แก1ไขเปIน ตองออม และ คําวAา
ซอยขาง แก1ไขเปIนซอยขาง
หน1าที่ 7 บรรทัดที่ 5 ฌาปนสถานที่ใชรAวมกัน แก1ไขเปIน ที่ใช และระหวAางหมูAที่ 10,11,21
ขอเพิ่มเติมหมูAที่ 12
หน1าที่ 15 บรรทัดที่ 21 มติที่ประชุมเห็นชอบ 9 เสียง แก1ไขเปIน 10 เสียง
หน1าที่ 16 บรรทัดที่ 26 คําวAาแอลกอฮอ แก1ไขเปIน แอลกอฮอล", บรรทัดที่ 31 เกีรยติบัตร แก1ไข
เปIนเกียรติบัตร, บรรทัดที่ 33 คณะวัดใครวัดมัน เนื่องจากเปIนคําพูดขอให1เปลี่ยนเปIน
คณะศัทธาของแตละวัด นอกนั้นบันทึกได1ถูกต1องและได1บันทึกเสนอประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
-ในการขอมติที่ประชุมในวาระที่ 3.5 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจAายโครงการทําแนวเขตที่
สาธารณะประโยชนบ1านปDาตึงงาม หมูAที่ 18 ไมAอยูAในที่ประชุม 1 เสียง ได1แกAนายสมาน พรมวิภา
ตAอไปหากจะออกไปธุระข1างนอกกรุณาแจ1งให1เลขานุการสภาฯ หรือประธานสภาฯ ทราบกAอน
และขอให1ออกไปในระเบียบวาระอื่นๆ
ประธานสภาฯ
-สอบถามที่ประชุมวAาจะมีการแก1ไขเพิ่มเติมอีกหรือไมA
-หากไมAมีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมกAอนลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปF 2558 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2558
ณ ห1องประชุมต1นอ1อ 1 เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย
เลขานุการสภาฯ
-นับองคประชุม มีจํานวน 11 ทAาน ขอเชิญประธานสภาฯ ขอมติในที่ประชุม
ประธานสภาฯ
-ขอมติในที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปF 2558 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห1องประชุมต1นอ1อ 1
เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย
เลขานุการสภาฯ
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมAเห็นชอบ ไมAมี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได1แกA (ประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ3ายโครงการก3อสรางอาคาร
อเนกประสงค>บานหนองหมอ หมู3ที่ 9
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
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นายกเทศมนตรีฯ

-ด1วยเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยได1ตั้งงบประมาณตามโครงการกAอสร1างอาคารอเนกประสงค
บ1านหนองหม1อ หมูAที่ 9 ไว1ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจAาย ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2558
ซึ่งมีความจําเปIนต1องเปลี่ยนแปลงสถานที่กAอสร1างจากเดิม บริเวณที่สาธารณะหมูAบ1าน (สนาม
กีฬากลางตําบลปDาอ1อดอนชัย) มาเปIน บริเวณด1านหลังโรงเรียนบ1านหนองหม1อ หมูAที่ 9 และ
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนกAอสร1างของชายคาโดยรอบอาคาร จากเดิมยื่นออก 1.60 เมตร เปIนยื่น
ออกไป 0.80 เมตร โดยเพิ่มรางระบายน้ําฝนสังกะสีรอบชายคา จํานวน 2 ด1า น และเทลาน
คอนกรีต ตามแบบแปลนที่แก1ไขแทน โดยใช1งบประมาณเทAาเดิม จึงขออนุมัติแก1ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจAาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกAอสร1างโครงสร1างพื้นฐาน
หมวดคAาที่ดินและสิ่งกAอสร1าง
ประเภทอาคารตAางๆ
โครงการกAอสร1างอาคารอเนกประสงคบ1านหนองหม1อ หมูAที่ 9 จํานวน 400,000 บาท
คําชี้แจงเดิม
เพื่อเปIนคAากAอสร1างอาคารอเนกประสงคบ1านหนองหม1อ หมูAที่ 9 ตําบลปDาอ1อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ขนาดกว1าง 8 เมตร ยาว 10 สูงจากพื้นถึงหัวเสาสูง 3 เมตร พื้นที่เฉลี่ยไมAน1อยกวAา 80 ตารางเมตร ตาม
แบบ ทต.ปDาอ1อดอนชัย พร1อมปXายโครงการ ที่กAอสร1างที่สาธารณะหมูAบ1าน หรือที่พิกัด UTM 47 Q 0579616 2196063
Datum Line WGS 84
คําชี้แจงใหม3
เพื่อเปIนคAากAอสร1างอาคารอเนกประสงคบ1านหนองหม1อ หมูAที่ 9 ตําบลปDาอ1อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ขนาดกว1าง 8 เมตร ยาว 10 สูงจากพื้นถึงหัวเสาสูง 3 เมตร พื้นที่เฉลี่ยไมAน1อยกวAา 80 ตารางเมตร ตาม
แบบ ทต.ปDาอ1อดอนชัย พร1อมปXายโครงการ ที่กAอสร1างบริเวณด1านหลังโรงเรียนบ1าน หนองหม1อ หมูAที่ 9 หรือที่ พิกัด UTM
47 Q 0580067 2195747 Datum Line WGS 84
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสAวนท1องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก1ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข1อ 29 การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจAายในหมวดคAาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกAอสร1าง ที่ทําให1ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กAอสร1าง ให1เปIนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท1องถิ่น
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ
นายจํารัส ทองคํา

-มีสมาชิกสภาฯ ทAานใดจะอภิปราย
-ขอเรียนถามวAากรณีเปลี่ยนแปลงแก1ไขในวาระที่ 3.1 วAาผิดระเบียบหรือไมAอยAางไร
-ขอบคุณนางสาวคนึงนิตย พรมมินทร
-ขอเพิ่มเติมเลขานุการสภาฯ เกี่ยวกับคAาใช1จAายตAางๆ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ผAานมาแจ1งวAาได1
ผู1รับเหมาเรียบร1อยแล1วในสAวนนี้เกี่ยวกับสัญญาจ1างขยายเวลาให1กับผู1รับเหมาหรืออยAางไร
ในสAวนของงบประมาณเทAาเดิม ถึงแม1จะมีการเปลี่ยนแปลงรายการ กองชAางได1ไปปรึกษาหารือ
กับหมูAบ1านวAาจะขอตัดชายคาออก 80 ซ.ม. และไปทํารางระบายน้ําฝนและเทลานคอนกรีตเพิ่ม
การอนุมัติการแก1ไขเปลี่ยนแปลงเปIนอํานาจของสภาเทศบาล
-ขออนุญาต ตามที่เลขานุการสภาฯ ได1สอบถามในระเบียบวาระที่ 3.1 ท1ายเอกสารภาคผนวก
ระเบียบวาระที่ 3.1 ทั้งนี้วAาด1วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสAวนท1องถิ่น พ.ศ.2541
/-6- และที่แก1ไขเพิ่มเติม…
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นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

และที่แก1ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข1อ 29 การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจAายในหมวดคAาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกAอสร1าง ที่ทําให1ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กAอสร1าง ให1เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท1องถิ่น ผิดหรือไมAผิดขึ้นอยูAกับที่
ประชุมสภาฯ จะอนุมัติหรือไมAอยAางไรเปIนข1อกฎหมายที่อยากให1สมาชิกสภาฯได1เพิ่มเติมด1วย
-ในสAวนของสัญญาจ1าง ได1ทําสัญญาจ1างใหมAกับผู1รับเหมา
-มีสมาชิกสภาฯ ทAานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หากไมAมีจะขอมติ ข1อ 3.1
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม
-องคประชุมมีจํานวน 11 ทAาน
-ขอมติเห็นชอบ วาระที่ 3.1 การขออนุมัติแก1ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจAาย
โครงการกAอสร1างอาคารอเนกประสงคบ1านหนองหม1อ หมูAที่ 9 หากเห็นชอบกรุณายกมือ
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมAเห็นชอบ ไมAมี
-งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

3.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค3าครุภัณฑ> สํานักปลัดเทศบาล
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญหัวหน1าสํานักปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด
หัวหน1าสํานักปลัดเทศบาล
-ในสAวนของการจ1างเหมาทําตู1ปGดประกาศกระจกบานใสเลื่อน ติดตั้งบริเวณอาคาร
หอประชุมต1นอ1อ 1 เนื่องจากได1เคยพูดคุยกันในเรื่องของการจัดบอรดประชาสัมพันธให1มีความ
เดAนชัด และสามารถบริการให1ประชาชนที่มาติดตAอได1อAานข1อมูลขAาวสารของแตAละกองงาน และ
ข1อมูลขAาวสารจากหนAวยงานภายนอก อยูAในสAวนรับผิดชอบของงานธุรการ งานประชาสัมพันธ
ของสํานักปลัดเทศบาล
ประธานสภาฯ
-มีสมาชิกสภาฯ ทAานใดจะอภิปราย หากไมAมีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม
เลขานุการสภาฯ
-นับองคประชุมมีจํานวน 11 ทAาน ขอเชิญประธานสภาฯขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
-ระเบียบวาระที่ 3.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคAาครุภัณฑ สํานักปลัดเทศบาล
หากเห็นชอบกรุณายกมือ
เลขานุการสภาฯ
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมAเห็นชอบ ไมAมี
-งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค3าที่ดินและสิ่งก3อสรางโครงการจางเหมาปรับปรุง
ซ3อมแซมต3อเติม อาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ด1วยกองชAาง เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย มีความประสงคขอโอนงบประมาณรายจAายสําหรับ
ปรับปรุงซAอมแซมตAอเติม อาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ3ายรายการใหม3)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกAอสร1างโครงสร1างพื้นฐาน หมวดคAาที่ดินและสิ่งกAอสร1าง ประเภทคAา
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกAอสร1าง
โครงการจ1างเหมาปรับปรุงซAอมแซมตAอเติม อาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล จํานวน 16,000 บาท
/-7- เพื่อเปIนคAาจ1างเหมา...
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เพื่อเปIนคAาจ1างเหมาปรับปรุงซAอมแซมตAอเติม อาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล โดยเปIนคAาซAอมแซม
หลังคาอาคารสํานักงานที่ชํารุดเสียหายรั่วซึม
โอนลด
-แผนงานเคหะและชุ มชน งานไฟฟX าถนน หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น สA ว นราชการ อุ ด หนุ น
สํ า นั กงานการไฟฟX า สA ว นภู มิภ าคจั ง หวั ด เชี ย งราย คA า ขยายเขตไฟฟX า สาธารณะ บ1 า นปD าไผA หมูA ที่ 4 งบประมาณตั้ งไว1
150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 28,610.95 บาท ขอโอนลด 16,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสAวนท1องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่ แก1 ไขเพิ่ มเติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2543 ข1 อ 27 การโอนเงิ น งบประมาณรายจA า ยในหมวดคA า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งกAอสร1าง ที่ทําให1ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจAายเปIนรายการใหมA เปIนอํานาจอนุมัติของสภา
ท1องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจAายตามรายการดังกลAาวตAอสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตAอไป
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

-สมาชิกสภาฯ ทAานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หากไมAมีจะขอมติระเบียบวาระ 3.3 ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ นับองคประชุม
-นับองคประชุม มีจํานวน 11 ทAาน ขอเชิญประธานสภาฯ ขอมติในที่ประชุม
-ขอมติ วาระที่ 3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคAาที่ดินและสิ่งกAอสร1างโครงการจ1าง
เหมาปรับปรุงซAอมแซมตAอเติม อาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หากเห็นชอบ
กรุณายกมือ
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมAเห็นชอบ ไมAมี
-งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

3.4 การโอนงบประมาณรายจ3าย ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2558 อุดหนุนการไฟฟEาส3วน
ภูมิภาค สาขาอําเภอแม3ลาว
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
-ด1วยการไฟฟXาสAวนภูมิภาคสาขาอําเภอแมAลาว ได1แจ1งคAาใช1จAายในการขยายเขตระบบจําหนAาย
ไฟฟXา สนามกีฬากลางเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ตามหนังสือการไฟฟXาสAวนภูมิภาคสาขา
อําเภอแมAลาว ที่ มท.5307.4/มล.(บต.) 3716 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 รวมเปIนเงิน
ทั้ ง สิ้ น 428,526.95 บาท ซึ่ ง ไมA ไ ด1 ตั้ ง งบประมาณไว1 ใ นเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจA า ย
ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2558 กองการศึกษาจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจAาย ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ3ายรายการใหม3)
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสAวนราชการ
อุดหนุนการไฟฟXาสAวนภูมิภาค สาขาอําเภอแมAลาว จํานวน 430,000 บาท
เพื่อเปIนคAาขยายเขตระบบจําหนAายไฟฟXา สนามกีฬากลางเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ตามหนังสือ การไฟฟXา
สAวนภูมิภาคสาขาอําเภอแมAลาว
โอนลด
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดคAาที่ดินและสิ่งกAอสร1าง ประเภทคAาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกAอสร1าง ปรับปรุงสนามกีฬาตําบลปDาอ1อดอนชัย งบประมาณตั้งไว1 210,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 210,000 บาท ขอโอนลด 210,000 บาท
/-8- แผนงานการศึกษา...
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-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดคAาตอบแทน ประเภทคAาตอบแทนผู1ปฏิบัติ
ราชการอันเปIนประโยชนแกAองคกรปกครองสAวนท1องถิ่น
งบประมาณตั้งไว1 507,120 บาท งบประมาณคงเหลือ
507,120 บาท ขอโอนลด 220,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสAวนท1องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก1ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข1อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจAายในหมวดคAาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกAอสร1าง ที่ทําให1ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจAายเปIนรายการใหมA เปIนอํานาจอนุมัติของสภา
ท1องถิ่น ประกอบกับมาตรา 67 ทวิ แหAงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก1ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 การจAายเงินในหมวดเงินอุดหนุน และการจAายเงิน เพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําได1เ มื่อได1รับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลและผู1วAาราชการจังหวัดอนุมัติแล1ว จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจAาย และขอรับความเห็นชอบ
การจAายเงินในหมวดเงินอุดหนุนดังกลAาวตAอสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตAอไป
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4
นายกเทศมนตรีฯ

-มีสมาชิกสภาฯ ทAานใดจะอภิปราย
-สอบถามเกี่ยวกับการโอนลดของแผนงานการศึกษา 2 รายการ จํานวนเงิน 430,000 บาท จะ
สAงผลกระทบด1านการศึกษาหรือไมAในอนาคต
-ขอบคุณเลขานุการสภาฯ
-ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
-งบประมาณในสAวนการติดตั้งหม1อแปลงไฟฟXาบริเวณสนามกีฬากลางตําบลปDาอ1อดอนชัย เปIน
ประเภทคAาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งกAอสร1าง ปรับปรุงสนามกีฬากลางตําบลปDาอ1อ
ดอนชัยคAอนข1างจะไมAตรงตามวัตถุประสงคเทAาใดนัก เพราะฉะนั้นจึงใช1วิธีการที่จะโอนลดในสAวน
นี้ ในความเปIนจริง คือการติดตั้งหม1อแปลง แตAเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยได1ให1ทางการไฟฟXามา
ประมาณการแล1วปรากฏวAาจะใช1งบประมาณทั้งสิ้น 428,526.95 บาท ทางกองการศึกษาจึงตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติมไปเปIน 430,000 บาท ซึ่งในสAวนที่เราตั้งไว1 210,000 บาท นั้นก็โอนลดมาใช1
และมาโอนเพิ่มอีก 220,000 บาท จากหมวดคAาตอบแทนประเภทคAาตอบแทนอันเปIนประโยชน
แกAองคกรปกครองสAวนท1องถิ่น (โบนัส) ได1ตั้งไว1ประมาณ 3 เทAา แตAจAายจริงๆ ไมAเกิน 1.5 เทAา จึง
โอนลดจากสAวนนี้
-สมาชิกสภาฯ ทAานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หากไมAมีจะขอมติวาระที่ 3.4 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
นับองคประชุม
-นับองคประชุม มีจํานวน 11 ทAาน ขอเชิญประธานสภาฯ ขอมติในที่ประชุม
-ขอมติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจAาย และขอรับความเห็นชอบการจAายเงินในหมวดเงิน
อุดหนุน หากเห็นชอบกรุณายกมือ
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไมAเห็นชอบ ไมAมี
-งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
เรื่องอื่นๆ
-โครงการป9kนจักรยานเพื่อแมA ของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย กําหนดวันที่ 30 สิงหาคม 2558
-ที่ดินศูนย OTOP บริเวณวัดรAองขุAน ป9จจุบันอยูAในความดูแลของพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดเชียงราย ขณะนี้เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ในนามของอําเภอเมืองเชียงราย
/-9-พยามยามขอใช1ที่ดินผืนนี้…
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พยามยามขอใช1ที่ดินผืนนี้ เพื่อเปIนที่จัดแสดงสินค1าศูนย OTOP ให1กับอําเภอเมืองเชียงราย ซึ่ง
ป9จจุบันเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ได1เข1าไปพูดคุยหารือกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงราย ซึ่งมี 2 แนวทาง คือ แนวทางการใช1รAวมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดเชียงราย และการขอคืนพื้นที่ โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงรายได1เสนอลําดับแรกให1เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ขอใช1พื้นที่รAวมกับพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงรายโดยทําโครงการเสนอพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงรายและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงรายจะประสานไป
ยังสํานักปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม สAวนการขอคืนพื้นที่ อําเภอเมืองเชียงรายได1ประสานไปยัง
ตําบลบ1านดูA เนื้อที่ประมาณ 3 ไรA เพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินศูนย OTOP บริเวณวัดรAองขุAน
ประธานสภาฯ
-เพิ่มเติมโครงการป9kนจักรยาน วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ในสAวนของฝDายสภาฯที่ลงชื่อไปยังจังหวัด
ได1แกA ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายสมพบ มณีคํา และนางสมพินธุ กิติยศ ในสAวนฝDาย
บริหาร ได1แกA นายกเทศมนตรีฯ นายบัญญัติ ป9นอินทร นายจินดา สัตนาโค
นายสมพบ มณีคํา
-แจ1งความเดือดร1อนของประชาชน สถานประกอบการรับซื้อขวดพลาสติก ตั้งอยูAใกล1กับหัว
สะพานทางเข1าบ1านสันสลี หมูAที่ 5 สถานประกอบการได1มีการนําขวดพลาสติกวางในแนวเขต
ถนน อาจกAอให1เกิดอันตรายแกAผู1สัญจรได1 ฝากผู1เกี่ยวข1องวAาจะมีแนวทางแก1ไขอยAางไร หรือ
ดําเนินการอยAางไร
นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ -สอบถามกองชAางเรื่องขุดลอก หมูAที่ 1 และ หมูAที่ 21 ดําเนินการไปถึงไหนแล1ว
ประธานสภาฯ
-ตลิ่งของหมูAที่ 11 ที่ดําเนินการไปเมื่อเดือนที่ผAานมา คาดวAาอายุการใช1งานคงไมAถึงปFแนAนอน
เนื่องจากฝนตกนิดหนAอยก็เริ่มพังแล1ว
นายอัครพล กุลกานตปฐม -โครงการขุดลอก หมูAที่ 10,21 กองชAางได1เข1าไปสํารวจและประมาณเรียบร1อยแล1ว อยูAในระหวAาง
การจัดซื้อจัดจ1าง
นายจินดา สันนาโค
-ขอเชิญผู1อํานวยการกองคลัง ได1อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจAายเงินให1กับคณะกรรมการตรวจ
การจ1าง ให1กับสมาชิกสภาฯ ได1เข1าใจ เพื่อที่จะได1ไปอธิบายให1กับคณะกรรมการตรวจการจ1าง
และประชาชนให1เข1าใจวAาเพราะเหตุใดถึงจAายเงินให1ไมAได1 ซึ่งมีหลายโครงการที่ไมAสามารถ
เบิกจAายคAาตอบแทนให1กับคณะกรรมการตรวจการจ1าง
รองปลัดเทศบาล
-การเบิกจAายเงินคAาตอบแทนให1กับคณะกรรมการตรวจการจ1างมี 2 กรณี คือ กรณีผู1รับจ1างได1
ดําเนินงานกAอสร1างให1แล1วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว1ในสัญญาจ1าง สามารถเบิกจAายเงิน
คAาตอบแทนให1กับคณะกรรมการตรวจการจ1างได1 และกรณีที่ผู1รับเหมาเข1ามาทํางานลAาช1าและสAง
มอบงานลAาช1าไมAตรงตามระยะเวลาในสัญญาจ1างกรณีนี้ไมAสามารถเบิกจAายเงินให1กับ
คณะกรรมการตรวจการจ1างได1 ตามแนวทางหนังสือซักซ1อมของกระทรวงมหาดไทยที่แจ1งมา
/-10- นายจินดา...
นายจินดา สัตนาโค
-ตามที่รองปลัดเทศบาล ได1ชี้แจงขอความอนุเคราะหทAานสมาชิกสภาฯ ได1นําข1อมูลระเบียบการ
เบิกจAายเงินให1กับคณะกรรมการตรวจการจ1าง แจ1งให1กับคณะกรรมการตรวจการจ1างได1รับทราบ
เพราะวAาเสียงสะท1อนที่ได1รับฟ9งมา ทางฝDายผู1บริหารไมAสามารถไปชี้แจงให1กับชาวบ1านในทุกๆ ที่ได1
นางสมพินธุ กิติยศ
-สอบถามในการวางทAอ หมูA 13 มีชาวบ1านฝากถามมาเนื่องจากการสัญจรลําบาก ในการใช1
งบประมาณการวางทAอระบายน้ําจะใช1งบประมาณสักเทAาไหรAและจะดําเนินการเมื่อไหรA ซึ่งมีผู1
บริจาคเงินชAวยซื้อทAอระบายน้ํามาแล1วจํานวน 15,000 บาท และแจ1งความประสงคจะบริจาคอีก
5 ราย
/-10-ประธานสภาฯ…
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ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

-การวางทAอ หมูA 13 ฝากกองชAางวAาจะต1องมีบAอพักด1วยจะมีคAาใช1เพิ่มในสAวนนี้ด1วย
-เรื่องที่ดินของตําบลปDาอ1อดอนชัย ขณะนี้มีชาวบ1านหมูA 2,3,13 ยกตัวอยAางหมูA 13 ได1เข1าไป
ดําเนินการแล1วแตAยังมีตกค1างอยูA ไมAทราบวAาจะกลับมาทําอีกหรือไมAอยAางไร
นายกเทศมนตรีฯ
-การวางทAอ หมูA 13 จะให1กองชAางประมาณการ ในสAวนของเงินงบประมาณจะใช1เงินเหลือจAายที่
เปIนการโอนเงินงบประมาณ ประจําปF พ.ศ.2558
-ในสAวนของที่ดินขอเชิญนายจํารัส ทองคํา เปIนผู1ตอบคําถาม
นายจํารัส ทองคํา
-ในสAวนของที่ดินจะขอหารือหลังจากปGดการประชุม
-ฝากเรื่องการจอดรถบริเวณตลาดสันมะนะ มุมโค1ง มุมอับจอดหมด และเกิดอุบัติเหตุบAอย ฝาก
ผู1เกี่ยวข1องได1ดูแล
-การเบิกจAายเงินคAาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ1าง พูดคุยกันมา 2-3 ครั้ง กรณีสAงมอบงาน
ลAาช1า จะคุยกับผู1รับเหมาได1ไหมวAา หากสAงงานลAาช1าให1ผู1รับเหมาจAายเงินให1กับคณะกรรมการ
ตรวจการจ1าง นAาจะเปIนทางออกที่ดี
-ฝากปรับปรุงบอรดทําเนียบฝDายสภาฯ ด1วย เนื่องจากดูแล1วไมAเหมาะสม
นายยุทธพงศ ไวยะกา -สอบถามกองชAางวAาหนังสือจากผู1ใช1น้ําห1วยปูแกง บ1านห1วยทราย หมูA 16 วAาดําเนินการไปถึงไหน
แล1ว
นายไพฑูรย สุวรรณทา -เมื่อคราวที่แล1วเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยได1ให1ความอนุเคราะหกระสอบทรายไปปGดฝาย แล1ว
ทําให1น้ําไหลข1ามถนนมาทางบ1านนายแบน ปGจะเถิง แล1วเข1าสูAนา เปIนลักษณะฝายชั่วคราว ซึ่ง
ผู1ใช1น้ําอยากได1ฝายถาวร และได1พยายามจะพูดคุยกับนายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีฯ
และนายสมาน พรมวิภา สมาชิกสภาฯ ซึ่งก็ได1รับการคัดค1านจากอีกฝDายหนึ่งที่มีผลกระทบจาก
น้ําที่จะเข1านาไปทAวมบ1านเขา วAาเปIนฝายสAวนตัวหากของบประมาณไปทําสAวนตัวคนอื่นก็ต1องขอ
ไปทําสAวนตัวได1เหมือนกัน เทAาที่ได1รับฟ9งมา
นายจินดา สัตนาโค
-เรื่องของฝายหมูA 16 ฝายชั่วคราวที่จะเข1านาของนายเฉลิม อิ่นสุวรรณ อดีตรองนายกเทศนมตรี
ตําบลปDาอ1อดอนชัย ซึ่งฝายนี้มีผู1ใช1น้ําอยูA 2-3 ราย จริงๆแล1วหมูAบ1านก็อยากทําฝาย แตAจะไป
เกี่ยวพันกับงบประมาณของหมูAบ1าน ซึ่งหมูAบ1านก็มีแผนงานที่จะต1องปฏิบัติตาม
-ฝากกองชAางชAวยถAายเอกสารหนังสือที่ชาวบ1านขอความอนุเคราะห ไมAวAาจะเปIนขึ้นรูปถนน ลง
หินปนดิน ให1ด1วยเพื่อที่จะได1จัดลําดับในการนํารถออกไปทํางาน
-ทAอ หมูA 13 ตามที่ทAานนายกเทศมนตรีฯ ได1นําเรียนไปวAาเปIนหAวงในสAวนของงบประมาณ เรื่อง
ของสัญญาจ1างเกี่ยวกับเงินบริจาค เกรงวAาจะกระทบกระเทือนกับผู1รับเหมาคงจะได1ประสานกับ
กองคลังเกี่ยวกับระเบียบการรับบริจาคและขอขอบคุณผู1ประสานงานด1วย
นายกเทศมนตรีฯ
-ขออนุญาตได1เพิ่มเติมแก1ไขในสAวนของการวางทAอ หมูA 13 ตามที่ได1เรียนไป สืบเนื่องมาจากมี
ความตั้งใจจะแก1ไขป9ญหาในสAวนนี้อยูAแล1วโดยใช1เงินงบประมาณเงินเหลือจAาย เพราะฉะนั้น
ในสAวนของเงินบริจาค ขอให1ผู1ประสานงานเอาเงินไปคืนให1กับผู1บริจาค เราเพราะวAาอาจจะขัดตAอ
ระเบียบอะไรตAางๆ หรือวAาอาจเกิดความเกรงใจในการทําตามผู1บริจาค ไมAสะดวกตAอการทํางาน
จึงขอแก1ไขในตรงนี้และแจ1งให1ผู1เข1ารAวมประชุมได1รับทราบ
นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว -สอบถามไฟฟXาสAองสวAาง หมูA 8 ที่ผู1ใหญAบ1านได1ทําหนังสือมายังเทศบาลฯ ไมAทราบวAาขณะนี้หลอด
ไฟฟXายังมีเหลือหรือไมA เพราะวAาใกล1จะหมดปFงบประมาณแล1ว ทุกหมูAบ1านยังไมAได1ไปติดตั้งเลย
-ขอบคุณชAางไฟฟXา ทั้งนายกิติพงษ มอญเพชร และนายเจริญชัย เมืองใจ ที่บริการซAอมไฟฟXาได1
รวดเร็ว
/-11-ประธานสภาฯ…
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ประธานสภาฯ

-ตามที่นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว ได1สอบถามมาเปIนสิ่งที่ดี นอกจากหมูA 8 แล1ว ยังมีอีกหลาย
หมูAบ1าน
เลขานุการนายกฯ
-ขอตอบคําถามของนางอรุณรัศมี คําภูแก1ว เกี่ยวกับไฟฟXาหมูA 8 ผู1ใหญAบ1านหมูA 8 ได1ทําหนังสือ
มายังเทศบาล และนายกเทศมนตรีฯ ได1มอบหมายให1ตนเอง และนายกิติพงษ มอญเพชร นาย
ชAางไฟฟXา ออกไปสํารวจในตอนกลางคืน ผลปรากฏวAาในชAวงเสาไฟฟXาบริเวณนั้นขาดแคAหลอด
เดียว มีแสงสวAางใช1ได1อยูA ถ1าจะให1ดีต1องประสานร1านค1าที่มีต1นตะขบอยูAหน1าร1าน ซึ่งทําให1บดบัง
แสงไฟด1วย หากเราจะไปติดตั้งให1อีกเทAากับวAาเสาไฟฟXาจํานวน 3 ต1นมีไฟฟXาติดทุกเสา ขอชี้แจง
ให1สมาชิกสภาฯ ได1รับทราบด1วย
ประธานสภาฯ
-ไฟกิ่ง ในการติดตั้งไฟฟXาของเทศบาลให1ติดเสาไฟต1นเว1นต1น ขอให1ไปชี้แจงให1กับประชาชนได1รับ
ทราบด1วย
นายบัญญัติ ป9นอินทร -สอบถามเจ1าหน1าที่ผู1เกี่ยวข1องกับการเบิกจAายเงินงบประมาณ สืบเนื่องจากเทศบาลตําบลปDาอ1อ
ดอนชัยได1อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน อยูAในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2558 เปIนจํานวน
เงิน 90,000 บาท สอบถามวAาวิธีการที่จะอุดหนุนกองทุนฯ จะอุดหนุนได1หรือไมAอยAางไร
หัวหน1าสํานักปลัด ทต. -ชี้แจงในสAวนของเงินกองทุนสวัสดิการ อยูAในระหวAางการรอเงินสมทบจากหนAวยงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย หากสมทบมาจึงจะเบิกจAายเงินได1
ประธานสภาฯ
-หากมีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ในห1วงที่ประธานสภาฯ และนายกเทศมนตรีฯไมA
อยูA ขอมอบหมายให1รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน1าที่แทนประธานสภาฯ
-สมควรแกAเวลาแล1ว ขอขอบคุณผู1เข1ารAวมประชุมทุกทAาน
-ขอปGดประชุม
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

(นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย
ผู1บันทึกประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปF
พ.ศ.2558 เมื่อวัน อังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห1องประชุมต1นอ1อ 1 เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ได1ตรวจรายงาน
การประชุมแล1วเห็นวAาครบถ1วนถูกต1อง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

(นายยุทธพงศ ไวยะกา)
ประธานกรรมการ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

(นายพรศักดิ์ ไชยชมภู)
กรรมการ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

(นายไพฑูรย สุวรรณทา)
เลขานุการคณะกรรมการ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

ได1รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สามัญที่ 2 ประจําปFงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่....................................

(นายชิราวุฒิ นันตะรัตน)
ประธานสภาเทศบาล

