(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแม่วำง
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕8
เมื่อวันที่ 2 กันยำยน ๒๕๕8
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแม่วำง
--------------------------------------ผู้มำประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นายสง่า กันธิยะ
๒ นายสมบัติ ก่าผัน
๓ นายธนวัฒน์ สุรนิ ต๊ะ
๔ นายนิกร อุ่นเมืองอินท์
๕ นายนพดล สุวรรณ
๖ นายประดิษฐ์ บุญมี
๗ นายวิรัตน์ ค่าประเสริฐ
๘ นายศร จันทร์ตา
๙ นายศรีพันธ์ หลวงเป๊ก
๑๐ นางสมศรี บุญมา
๑๑ นายอ่านวย เต๋จา
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ผู้เข้ำร่วมประชุม
นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
นายทองค่า พรหมเย็น
นางสายฝน สินธุมัด
นายจ่ารูญ พลอยแดง
นายศรีมา ทิพย์สุวรรณดี
นายไพโรจน์ นันโท
นางอุไรลักษณ์ เรือนสิงห์
นายถาวร จองส่างปัน
นายชูชีพ ศิริ
นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์
ว่าทีร้อยตรีวุธิชัย ค่าพิบูลย์
นางณัชชา จันทร์เพ็ญ
นางพรรณี ผัดดี

ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
ทีปรึกษานายกฯ
ปลัดเทศบาลต่าบลแม่วาง
รองปลัดเทศบาลต่าบลแม่วาง

ผูอ้ ่านวยการกองสาธารณสุข
ผูอ้ ่านวยการกองช่าง
ผูอ้ ่านวยการกองคลัง
หัวหน้าส่านักปลัด
หน.ฝ่ายอ่านวยการ

เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป

ลำยมือชื่อ
สง่า กันธิยะ
สมบัติ ก่าผัน
ธนวัฒน์ สุรินต๊ะ
นิกร อุ่นเมืองอินท์
นพดล สุวรรณ
ประดิษฐ์ บุญมี
วิรัตน์ ค่าประเสริฐ
ศร จันทร์ตา
ศรีพันธ์ หลวงเป๊ก
สมศรี บุญมา
อ่านวย เต๋จา
ไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
ทองค่า พรหมเย็น
สายฝน สินธุมัด
จ่ารูญ พลอยแดง
ศรีมา ทิพย์สุวรรณดี
ไพโรจน์ นันโท
อุไรลักษณ์ เรือนสิงห์
ถาวร จองส่างปัน
ชูชีพ ศิริ
ฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์
ณัชชา จันทร์เพ็ญ
พรรณี ผัดดี

หมำยเหตุ

-๑–
เริ่มประชุมเวลำ ๑๐.๐๐ น.
เลขำนุกำรสภำฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง รองประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมาชิก
สภาเทศบาลต่ า บลแม่ ว าง ท่ า นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง ท่านปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปครับ

ประธำนสภำเทศบำล สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน พร้อมทั้งผูบ้ ริหารเทศบาลต่าบลแม่วาง
ปลั ด เทศบาล และพนั ก งานเทศบาลทุ ก ท่ า นวั น นี้ เ ป็ น การประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที ๓ ครั้งที 3 ประจ่าปี ๒๕๕8 ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม
ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ท่ปี ระชุมทรำบ
- ด้วยกองทัพภาคที 3 ได้จัดสร้างวัตถุมงคล พระพุทธชินราชและพระนเรศวรมหา
จักรพรรดิ รุ่น “อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพือหารายได้ใช้
ในโครงการอนุรัก ษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์สร้างพระต่าหนัก สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในการนี้ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลต่าบลแม่วาง บูชา
เหรียญเนื้อรมด่ามันปูตอกโค๊ต องค์ละ 119 บาท จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภา
เทศบาลต่าบลแม่วาง ได้รว่ มกันบูชาคนละ 1 องค์

ระเบียบวำระที่ ๒

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ

ประธำนสภำเทศบำล ในวาระนีเ้ ป็นการรับรองการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยสามัญ
สมัยที 3 ครั้งที 2 ประจ่าปี พ.ศ. 2558 เมือวันที 24 สิงหาคม 2558 เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต่าบล
แม่ว าง ได้ตรวจดู รายงานการประชุมว่ามีเ นื้อหาหรือข้อความใดบ้างทีไม่เ ป็นไปตาม
การประชุมในครั้งนั้น ขอเชิญตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 3
ครั้งที 2 (ไม่มี) ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้รับรองในรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยที 3 ครั้งที 2 เมือวันที 24 กันยายน
2558 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง
ระเบียบวำระที่ ๓ กระทู้ถำม
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องทีค่ ณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
- ไม่มี

-2ระเบียบวำระที่ 5 เรืองทีเสนอใหม่
5.1 ญั ตติ เรือง ขออนุ มัติโ อนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า ครุภัณ ฑ์ทีดิน และ
สิงก่อสร้าง ทีท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประธำนสภำเทศบำล เชิญผูบ้ ริหารครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ต่าบลแม่วางตามทีสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ตราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจ่ า ยประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และนายกเทศมนตรีต่ าบลแม่ว าง ได้ ลงนามประกาศใช้
งบประมาณไปแล้ว นั้น บัดนี้ เทศบาลต่าบลแม่วาง มีความจ่าเป็นต้องขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน และ สิงก่อสร้าง ทีท่าให้ลักษณะ ปริมาณ
คุ ณ ภาพเปลี ยน หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ อาศั ย ความตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ทีดิน และ สิงก่อสร้าง ทีท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน หรือ โอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิน ” เทศบาลต่าบลแม่วาง จึง
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน และ สิงก่อสร้าง ทีท่าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
กองช่ำง
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกั บเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ไฟฟ้าถนน ประเภท ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง หน้า 75 (10) โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ลาน คสล. โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา งบประมาณ 340,000 บาท
หน้า 76 โดยโอนลด จำนวน 242,000.-บำท
ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
สำนักปลัด
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและ
สิงก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ส่านักงาน
1.เครื องถ่ า ยเอกสาร ความเร็ว 50 แผ่ นต่ อ นาที ราคาต่ อ หน่ ว ย 210,000.-บาท
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
2.เครืองท่าลายเอกสาร แบบท่าลายครั้งละ 20 แผ่น ราคาต่อหน่วย 32,000.-บาท
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

-3รวมโอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน 242,000.-บำท จึงเรียนเพือโปรดให้สภา
เทศบาลต่าบลแม่วาง พิจารณาต่อไป
ประธำนสภำเทศบำล ตามทีผูบ้ ริหารได้ขอความเห็นชอบการขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ทีดิน และสิงก่อสร้าง ทีท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางได้ พิจารณาหรือจะ
อภิปรายเชิญครับ เชิญคุณประดิษฐ์ บุญมี
นำยประดิษฐ์ บุญมี เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายประดิษฐ์ บุญมีสมาชิกสภาเทศบาล
ตามทีผูบ้ ริหารได้เสนอญัตติเกียวกับเครืองถ่ายเอกสารราคาประมาณสองแสนกว่าบาท
ไม่ทราบว่าทีผ่านมาเครืองถ่ายเอกสารเราไม่เพียงพอหรือว่าเรามีความจ่าเป็นต้องถ่าย
เอกสารเยอะขนาดนั้น และต้องใช้ความเร็วขนาดนั้นถึงจะซือ้ เครืองถ่ายเอกสารเครืองนี้
ครับจึงขอน่าเรียนท่านประธานจะให้เจ้าหน้าทีหรือส่วนทีเกียวข้องชีแ้ จงให้สมาชิกสภาได้
ทราบครับ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำเทศบำล เชิญผูบ้ ริหารชีแ้ จงครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ต่าบลแม่วาง เครืองถ่ายเอกสารมีความจ่าเป็นอย่างยิง ในองค์กร ทีจะถ่ายเอกสาร
เนืองจากเครืองถ่ายเอกสารทุกวันนีเ้ ราเช่าเครืองแล้วต้องซือ้ หมึกเติมครั้งละ 6,000บาท
หลอด/เดือน บางเดือนมีการถ่ายเอกสารเยอะก็จะใช้ 2หลอด เราจะเสียค่าหมึกถึง
12,000บาท ถ้ารวมทั้งปีเราจะเสียค่าหมึกเกือบแสนทั้งข้อเท็จจริงมันไม่ถึงตัง้ แต่ผมมา
เป็นนายกเทศมนตรีมาหลายสมัย ผมไม่เคยอนุมัตใิ ห้ซื้อแต่ครั้งนีเ้ ราใช้งบประมาณ
แผ่นดินให้เกิดประโยชน์ให้มากทีสุดและคุมค่าของภาษีราษฎร ถ้าไม่จ่าเป็นไม่ส่าคัญผม
จะไม่ให้ใช้เงินก้อนนีค้ รับขอบคุณท่านประดิษฐ์ สมาชิกสภาทีให้ความส่าคัญและ
ตรวจสอบการท่างานของผู้บริหารขอบคุณครับ

ประธำนสภำเทศบำล ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามเกียวกับเครืองถ่ายเอกสาร มีสมาชิกท่านอืนจะแสดงความ
คิดเห็นอีกไหมครับ (ไม่ม)ี ผมจะขอมติจาก ทีประชุมว่าสมาชิกท่านใด เห็นชอบขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน และสิงก่อสร้าง ทีท่าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
10 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

-
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ประธำนสภำเทศบำล สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน
และสิงก่อสร้าง ทีท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ

- เสียง

5.2 ญัตติ เรือง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที
1 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระที ๑ (รับหลักการ)
ประธำนสภำเทศบำล เชิญผูบ้ ริหารครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ต่าบลแม่วาง ตามที เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตั้งประมาณการรายรับ และ ประมาณการรายจ่าย แบบงบประมาณสมดุล จ่านวนทั้งสิ้น
40,539,500 บาท ซึงผ่านความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง และ โดย
ความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายกเทศมนตรีต่า บลแม่วาง ได้
ประกาศใช้บังคับ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมานั้น บัดนี้ มีรายรับจริง
สูงเกินกว่าประมาณการรายรับ ทีตั้งไว้ เป็นจ่านวน 1,383,239.53 บาท (ข้อมูล ณ
19 สิงหาคม 2558) ดังนี้
ประมำณกำร
รับจริง
+ สูงกว่ำ/ - ต่ำกว่ำ
ประมำณกำรรำยรับ
ปี 2558
ณ 19 ส.ค. 58
ประมำณกำรรำยรับ
จากเงินรายได้
22,539,500 21,520,806.53 - 1,018,693.47
จากเงินอุดหนุนทัวไป
18,000,000 20,401,933.00 + 2,401,933.00
รวม
40,539,500 41,922,739.53 + 1,383,239.53
โดย เทศบาลต่าบลแม่วาง มีความจ่าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ จ่านวน 1,383,000 บาท
จึงเรียนมาเพือโปรดน่าร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าว เสนอต่อทีประชุมสภาเทศบาลต่าบล
แม่วาง ซึงถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๑ (รวมแก้ไ ขเพิมเติมถึง ฉบับ ที ๓ พ.ศ.
๒๕๔๓) หมวด 2 ลัก ษณะของงบประมาณ ข้อ ๒1 “ การตรางบประมาณรายจ่าย
เพิมเติม จะกระท่าได้ต่อเมืองบประมาณรายจ่ายประจ่าปีทีได้รับอนุมัติแล้ว ไม่พอต่อการ
ใช้จ่าย หรือมีความจ่าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องแสดงให้ปรากฏ ในงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ทีมิได้ตั้งรับไว้ ในประมาณการรายรับ หรือ
จ่ายจากเงินรายได้ทีเกินยอดรวมทั้งสิน้ ของประมาณการรายรับประจ่าปี ” จึงได้เสนอ

-5บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว จึงเรียนมา
เพือโปรดน่าเข้าทีประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง เพือพิจารณาต่อไป บัดนี้ปรากฏว่า
เทศบาลต่าบลแม่วาง มีความจ่าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิมเติมขึ้น เนืองจากมี
รายรับบางประเภทเพิมมากขึ้นประกอบกับเทศบาล มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของ
ประมาณรายรับ เป็นเงินทั้ งสิ้น 1,383,239.53บาท ท่าให้มีค วามจ่าเป็นต้องตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที 1 เป็นเงินทั้งสิน้ 1,383,000.-บาท
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที 1
ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕8
ของ เทศบาลต่าบลแม่วาง
อ่าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โดยทีมีความจ่าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิมขึ้นจากเดิม เนืองจากมีรายรับบาง
ประเภทเพิมมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับ เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตรา
เทศบัญญัติ ฉบับนี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง และโดยอนุมัติของ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕8 ฉบับที 1
ข้อ ๒. ให้ใช้ เทศบัญญัติน้ี ภายหลังทีได้ประกาศ เทศบัญญัตินแี้ ล้ว
ข้อ ๓. ให้เพิมรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทัวไปอีกเป็นจ่านวน 1,383,000บาทจ่าแนกเป็น
ด้ำน
ยอดรวม
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงานบริหารทัวไป
659,000
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
724,000
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น
1,383,000
ข้อ 4. ให้นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จึงเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม (ฉบับที 1) ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕8 เพือ
สมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ประธำนสภำเทศบำล ตามทีผู้บ ริหารได้แถลงวัตถุ ประสงค์ของร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม
(ฉบับที 1) ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕8 ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลจะแสดงความ
คิดเห็น อภิปราย ก่อนจะแสดงความคิดเห็นขอเชิญเจ้าหน้าทีครับ

-6หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำรฯ เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ ดิฉันนางณัชชา จันทร์เพ็ญ หัวหน้าฝ่ายอ่านวยการ
ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม (ฉบับที 1) ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕8 ขอแก้ไขรายละเอียดหน้าที 11 บรรทัดที 2 เดิม พ.ศ. 2556 แก้ไขเป็น
พ.ศ.2558
ประธำนสภำเทศบำล เจ้าหน้าทีได้ชีแ้ จงแล้วนะครับ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความคิดเห็น หรือ
อภิปรายเกียวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม (ฉบับที 1) ประจ่าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕8 ขอเรียนเชิญครับ เชิญคุณประดิษฐ์ บุญมี ครับ
นำยประดิษฐ์ บุญมี เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายประดิษฐ์ บุญมีสมาชิกสภาเทศบาล
เกียวกับกล้อง CCTV ขอรายละเอียดทีจะติดตั้งด้วยครับ
ประธำนสภำเทศบำล ขอให้เจ้าหน้าทีได้ถ่ายส่าเนาเอกสารเพิมเติมเกียวกับการทีติดตัง้ กล้อง CCTV ด้วยครับ
ให้สมาชิกสภาเราด้วยครับ
นำงสำยฝน สินธุมัด เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ ดิฉันนางสายฝน สินธุมัด รองนายกเทศมนตรี
รองนำยกเทศมนตรี ส่าหรับจุดทีชัดเจนเราก็ไม่ได้เตรียมเอกสารหลักฐานไว้ เราได้รับการประสานทางอ่าเภอ
แม่วาง และสถานีต่ารวจภูธรแม่วาง ว่าจุดใดสมควรจะติดตัง้ กล้อง เพราะว่า
สถานการณ์ในปัจจุบันเรืองความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินเป็นสิงส่าคัญ เมือก่อนเรา
มุ่งเน้นทีเฉพาะยาเสพติดแต่พอมาวันนี้จากเหตุการณ์ระเบิดหรือว่านักเทียวเริมเข้ามา
ท่องเทียวเรามากขึ้นทางอ่าเภอได้คุยกันในทีประชุมส่วนของเทศบาลน่าจะมีกล้องวงจร
ปิดเพราะเป็นย่านชุมชน ทางผูบ้ ริหารก็ได้นอ้ มรับทีดูแลความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินขอแจ้งจุดทีจะติดตั้ง ดังนี้สว่ นเอกสารคงจะส่งให้ทีหลังนะค่ะ
1. สะพานล่าเหมืองกลาง
2. ตลาดเย็น (ตลาดอุ๋ยค่า)
3. สีแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลบ้านดอนเปา
4. ตลาดเช้า (ตลาดจันทร์แก้ว)
5. เทศบาลต่าบลแม่วาง(เดิม)
6. บริเวณหกแยก (2จุด)
7. บริเวณสามแยกหน้าเทศบาล
8. บริเวณบันไดชั้น 2 (ส่านักงานเทศบาล)
9. อาคารโรงจอดจด (อาคารดับเพลิง)

-
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ประธำนสภำเทศบำล ท่านรองนายกเทศมนตรีได้อธิบายเพิมเติมแล้วนะครับ เกียวกับจุดติดตั้งกล้อง CCTV
ทั้ง 10 จุด ให้ทางสภาเราได้ทราบประกอบการพิจารณา มีท่านใดจะอภิปรายเพิมเติม
อีกไหมครับเชิญคุณประดิษฐ์ บุญมี ครับ
นำยประดิษฐ์ บุญมี เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายประดิษฐ์ บุญมีสมาชิกสภาเทศบาล
ตามทีท่านรองนายกฯผูบ้ ริหารได้น่าเรียนและชีแ้ จง อีกประเด็นหนึงนะครับระบบควบคุม
หน่วยงานไหนรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าติดแล้วจะต้องมีเจ้าหน้าทีควบคุมดูแลนะครับ
เพือประสิทธิภาพของกล้องครับ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำเทศบำล เชิญผูบ้ ริหารครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ต่าบลแม่วาง เทศบาลต่าบลแม่วางเป็นผูร้ ับผิดชอบครับ

ประธำนสภำเทศบำล เกียวกับระบบควบคุมต้องอยู่ทีเทศบาลทั้งหมด มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีก
ไหมครับ (ไม่ม)ี เมือไม่มีผมขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านใด เห็นชอบ
รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม (ฉบับที 1) ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕8 โปรดยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล ท่านใด ไม่เห็นชอบ รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม (ฉบับที 1)
ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕8 โปรดยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ประธำนสภำเทศบำล มติ ที ประชุ ม เห็ น ชอบรั บ หลั ก การ วาระที 1 เห็ น ชอบ 11 เสี ย ง ครั บ แล้ ว ให้
คณะกรรมการแปรญัตติทีได้แต่งตัง้ ไปเมือสมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที 1 ปี 2555 เมือ
วันที 14 สิงหาคม 2555 คือ คุณสมศรี บุญมา, คุณศรีพันธ์ หลวงเป๊ก ,คุณนิกร
อุ่นเมืองอินทร์ , คุณศร จันทร์ตา ส่าหรับการยืนแปรญัตติผมขอมติทีประชุมเห็ นควร
ยืนแปรญัตติกีวัน ขอให้สมาชิกสภาเราได้เสนอก่าหนดวันยืนแปรญัตติ เชิญคุณสมบัติ
ก่าผัน ครับ
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เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายสมบัติ ก่าผัน สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอ
เสนอ จ่านวน 3 วัน ตัง้ แต่วันที 2 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ,วันที 3
กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -17.30 น. และวันที 4 กันยายน 2558
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -17.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และก่าหนดวันประชุม
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน ศุกร์ ที 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่ 17.30 น. ครับ

ประธำนสภำเทศบำล ทางคุณสมบัติได้เสนอก่าหนดยืนแปรญัตติ 3 วัน มีท่านอืนจะเสนออีกไหมครับ (ไม่มี)
เมือไม่มีผมขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านใดเห็นชอบให้ก่าหนดจ่านวน
วันทียืนแปรญัตติ 3 วัน ตั้งแต่วันที 2 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ,วันที 3
กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -17.30 น. และวันที 4 กันยายน 2558
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -17.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และก่าหนดวันประชุม
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน ศุกร์ ที 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่ 17.30 น.ครับ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

11 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล ท่านใดไม่เห็นชอบให้ก่าหนดจ่านวนวันทียืนแปรญัตติ 3 วัน ตั้งแต่วันที 2 กันยายน
2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ,วันที 3 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 17.30 น. และวันที 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -17.30 น. ณ
ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และก่าหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน ศุกร์
ที 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่ 17.30 น โปรดยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ

- เสียง

ประธำนสภำเทศบำล เป็นอันว่าเราจะท่าการรับค่าแปรญัตติตั้งแต่วันที 2 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา
13.00 น. ,วันที 3 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -17.30 น. และวันที
4 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -17.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และก่าหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน ศุกร์ ที 4 กันยายน 2558
ตั้งแต่ 17.30 น ตั้งแต่ 17.31 น. หลังจากทีคณะกรรมการแปรญัตติประชุมให้จัดท่า
หนังสือรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติสง่ ประธานสภาเทศบาลต่าบล
แม่วางเพือให้ประธานสภาส่งร่างนั้นถึงสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ไม่น้อยกว่า 24
ชัวโมง ก่อนการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วางในวาระที 2 และวาระที 3 ของร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม (ฉบับที 1) ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕8

-
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ประธำนสภำเทศบำล สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน
และสิงก่อสร้าง ทีท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ

ระเบียบวำระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

- เสียง

ประธำนสภำเทศบำล มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกียวกับการท่างานของผูบ้ ริหารขอเรียน
เชิญครับ เชิญคุณประดิษฐ์ บุญมี ครับ
นำยประดิษฐ์ บุญมี เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายประดิษฐ์ บุญมีสมาชิกสภาเทศบาล
เนืองจากประชาชนฝากถามถึงคณะผูบ้ ริหารกรณีซอยบ้านนายสว่างทีเป็นถนนลูกรังเรา
เคยได้คุยกันในทีประชุมสภาหลายครั้ง แต่ทางคณะผูบ้ ริหารก็รับปากว่าจะน่าหินคลุกไป
ถมก็ยังไม่ได้ด่าเนินการ ทีผ่านมาคณะผูบ้ ริหารก็ได้อา้ งว่าติดปัญหากับกรมศาสนา ที
ประชุมสภาก็น่าเรียนว่าให้ด่าเนินงานตามขั้นตอนแต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้ด่าเนินการ ไม่รู้
ว่าทุกวันนีท้ ่านเคยน่าเรืองทีหารือในสภาไปพิจารณาหรือไม่ เนืองจากชาวบ้านถามทุก
ครั้งทีเจอผม ฝากท่านประธานสภาน่าเรียนผูบ้ ริหารได้ชแี้ จงให้กับสมาชิกสภาเราด้วย
ครับ อีกเรืองนะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วตามถนนหนทางทุกซอยในเขตเทศบาลต่าบล
แม่วางมีหญ้าขึน้ รกรุงรังดูไม่เป็นระเบียบ ฝากท่านประธานถึงคณะผูบ้ ริหารหาวิธีการ
แก้ไขด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภา
ประธำนสภำเทศบำล สมาชิกได้สอบถามเกียวกับถนนซอยวัดม่าน และการแก้ไขปัญหาหญ้าบริเวณข้างถนน
ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ ผู้บริหารจะตอบข้อซักถามสมาชิกไหมครับ
(ไม่ตอบ) มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเกียวกับการท่างานของผูบ้ ริหารอีกไหม
ครับ (ไม่ม)ี ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิด
การประชุม
ปิดประชุม เวลา ๑0.40 น.

(ลงชือ)

ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
(นางพรรณี ผัดดี)
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป

-
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(ลงชือ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายธนวัฒน์ สุรินต๊ะ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ์ บุญมี)

(ลงชือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร อุ่นเมืองอินท์)

