
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลแม่วำง   

สมัยสำมัญ  สมัยที่  ๓  คร้ังที่ 3  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕8 

เมื่อวันท่ี   2  กันยำยน  ๒๕๕8 

ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลแม่วำง 

---------------------------------------  

ผู้มำประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายสง่า  กันธิยะ ประธานสภาเทศบาล สงา่  กันธิยะ  

๒ นายสมบัติ    ก ่าผัน รองประธานสภาเทศบาล สมบัติ    ก ่าผัน  

๓ นายธนวัฒน์  สุรนิต๊ะ เลขานุการสภาเทศบาล ธนวัฒน์  สุรินต๊ะ  

๔ นายนิกร     อุ่นเมอืงอนิท์ สมาชิกสภาเทศบาล นิกร   อุ่นเมืองอินท์  

๕ นายนพดล   สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล นพดล   สุวรรณ  

๖ นายประดิษฐ์   บุญมี สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ์  บุญมี  

๗ นายวิรัตน์   ค่าประเสรฐิ สมาชิกสภาเทศบาล วิรัตน ์  ค่าประเสริฐ  

๘ นายศร     จันทร์ตา สมาชิกสภาเทศบาล ศร   จันทร์ตา  

๙ นายศรีพันธ์   หลวงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาล ศรพีันธ์  หลวงเป๊ก  

๑๐ นางสมศรี   บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล สมศร ี  บุญมา  

๑๑ นายอ่านวย   เต๋จา สมาชิกสภาเทศบาล อ่านวย   เต๋จา  

 ผู้เข้ำร่วมประชุม    

๑ นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรีต่าบลแมว่าง ไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร  

๒ นายทองค่า    พรหมเย็น รองนายกเทศมนตรี ทองค่า    พรหมเย็น  

๓ นางสายฝน  สินธุมัด รองนายกเทศมนตรี สายฝน  สินธุมัด  

๓ นายจ่ารูญ   พลอยแดง เลขานุการนายกฯ จ่ารูญ   พลอยแดง  

๔ นายศรีมา   ทิพย์สุวรรณดี ที ปรึกษานายกฯ ศรมีา  ทิพย์สุวรรณดี  

๕ นายไพโรจน ์ นันโท ปลัดเทศบาลต่าบลแมว่าง ไพโรจน์  นันโท  

๖ นางอุไรลักษณ์  เรอืนสิงห์ รองปลัดเทศบาลต่าบลแมว่าง อุไรลักษณ์  เรอืนสิงห์  

๗ นายถาวร   จองส่างปัน ผูอ้่านวยการกองสาธารณสุข ถาวร  จองส่างปัน  

๘ นายชูชีพ ศิริ ผูอ้่านวยการกองช่าง ชูชีพ ศริิ  

9 นางสาวฐิติรัตน์   ทิพย์รัตน์ ผูอ้่านวยการกองคลัง ฐิติรัตน์  ทิพย์รัตน์  

10 ว่าที รอ้ยตรีวุธิชัย   ค่าพิบูลย์ หัวหนา้ส่านักปลัด -  

๑๐ นางณัชชา   จันทร์เพ็ญ หน.ฝ่ายอา่นวยการ ณัชชา  จันทร์เพ็ญ  

๑๑ นางพรรณี  ผัดดี เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป พรรณี  ผัดดี  

 



- ๑ – 

เริ่มประชุมเวลำ  ๑๐.๐๐ น. 
 

เลขำนุกำรสภำฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง รองประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมาชิก

สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี   เลขานุการ

นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง   ท่านปลัดเทศบาล  ,รองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วน

ราชการเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาครบองค์ประชุม

แล้ว เรียนเชญิท่านประธานสภาด่าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ตอ่ไปครับ 
 

ประธำนสภำเทศบำล สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่างทุกท่าน   พร้อมทั้งผูบ้ริหารเทศบาลต่าบลแม่วาง   

ปลัดเทศบาล  และพนักงานเทศบาลทุกท่านวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล   

สมัยสามัญ  สมัยที  ๓  ครั้งที   3  ประจ่าปี  ๒๕๕8  ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการ

ประชุม 
 

ระเบียบวำระที่  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

   - ด้วยกองทัพภาคที  3 ได้จัดสร้างวัตถุมงคล พระพุทธชินราชและพระนเรศวรมหา 

จักรพรรดิ  รุ่น “อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื อหารายได้ใช้

ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์สร้างพระต่าหนักสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในการนี้ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลต่าบลแม่วาง บูชา

เหรียญเนื้อรมด่ามันปูตอกโค๊ต องค์ละ 119 บาท จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภา

เทศบาลต่าบลแมว่าง ได้รว่มกันบูชาคนละ 1 องค ์
 

ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
  

ประธำนสภำเทศบำล ในวาระนีเ้ป็นการรับรองการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง   สมัยสามัญ   

สมัยที   3  ครั้งที    2  ประจ่าปี พ.ศ.  2558   เมื อวันที   24  สิงหาคม   2558 เวลา 

๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต่าบล 

แม่วาง  ได้ตรวจดูรายงานการประชุมว่ามีเนื้อหาหรือข้อความใดบ้างที ไม่เป็นไปตาม  

การประชุมในครั้งนั้น  ขอเชิญตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที   3  

ครั้งที   2    (ไม่มี)  ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  ได้รับรองในรายงาน

การประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยที   3  ครั้งที   2    เมื อวันที   24  กันยายน  

2558  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง   
  

 ระเบียบวำระที่  ๓  กระทู้ถำม 

   - ไม่ม ี
 

ระเบียบวำระที่   ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรท่ีสภำท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจำรณำเสร็จแล้ว 

          - ไม่ม ี  
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ระเบียบวำระที่  5   เรื องที เสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ  เรื อง   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดิน และ 

สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

 

ประธำนสภำเทศบำล เชญิผูบ้ริหารครับ  

 

นำยกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

ต่าบลแม่วางตามที สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  และนายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง  ได้ลงนามประกาศใช้

งบประมาณไปแล้ว  นั้น   บัดนี้  เทศบาลต่าบลแม่วาง มีความจ่าเป็นต้องขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดิน และ สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  อาศัยความตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  พ.ศ. ๒๕๔๑  

แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวด

ค่าครุภัณฑ์ที ดิน และ สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือ โอนไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น ” เทศบาลต่าบลแม่วาง จึง

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดิน และ สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรอื โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนลด 

กองช่ำง 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวด

ไฟฟ้าถนน    ประเภท    ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง   หน้า 75 (10)  โครงการปรับปรุง 

ซ่อมแซม  ลาน  คสล.  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา  งบประมาณ 340,000 บาท  

หนา้  76   โดยโอนลด  จ ำนวน  242,000.-บำท 

   ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

ส ำนักปลัด 

แผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานทั วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที ดินและ

สิ งก่อสร้าง  ประเภท ครุภัณฑส์่านักงาน    

1.เครื องถ่ายเอกสาร  ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที  ราคาต่อหน่วย 210,000.-บาท  

(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   2.เครื องท่าลายเอกสาร แบบท่าลายครั้งละ  20  แผ่น ราคาตอ่หนว่ย  32,000.-บาท 

   (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
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   รวมโอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  จ ำนวน  242,000.-บำท จงึเรียนเพื อโปรดให้สภา 

   เทศบาลต่าบลแมว่าง พิจารณาต่อไป 

 

ประธำนสภำเทศบำล   ตามที ผูบ้ริหารได้ขอความเห็นชอบการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่า 

   ครุภัณฑท์ี ดนิ และสิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรอืโอนไปตั้ง 

จา่ยเป็นรายการใหม่  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางได้ พิจารณาหรอืจะ 

อภปิรายเชิญครับ เชญิคุณประดิษฐ์  บุญมี  

 

นำยประดิษฐ์  บุญมี เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายประดิษฐ์  บุญมีสมาชิกสภาเทศบาล   

   ตามที ผูบ้ริหารได้เสนอญัตติเกี ยวกับเครื องถ่ายเอกสารราคาประมาณสองแสนกว่าบาท 

ไม่ทราบว่าที ผ่านมาเครื องถ่ายเอกสารเราไม่เพียงพอหรือว่าเรามีความจ่าเป็นต้องถ่าย

เอกสารเยอะขนาดนั้น และต้องใช้ความเร็วขนาดนั้นถึงจะซือ้เครื องถ่ายเอกสารเครื องนี้

ครับจงึขอน่าเรียนท่านประธานจะให้เจา้หน้าที หรอืส่วนที เกี ยวข้องช้ีแจงให้สมาชิกสภาได้

ทราบครับ  ขอบคุณครับ 

 

ประธำนสภำเทศบำล   เชญิผูบ้ริหารชีแ้จงครับ 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

ต่าบลแมว่าง  เครื องถ่ายเอกสารมคีวามจ่าเป็นอย่างยิ ง ในองค์กร ที จะถ่ายเอกสาร

เนื องจากเครื องถ่ายเอกสารทุกวันนีเ้ราเช่าเครื องแล้วต้องซือ้หมกึเติมครั้งละ 6,000บาท 

หลอด/เดือน  บางเดือนมกีารถ่ายเอกสารเยอะก็จะใช้ 2หลอด เราจะเสียค่าหมกึถึง 

12,000บาท ถ้ารวมทั้งปีเราจะเสียค่าหมึกเกือบแสนทั้งข้อเท็จจริงมันไม่ถึงตัง้แต่ผมมา

เป็นนายกเทศมนตรีมาหลายสมัย ผมไม่เคยอนุมัตใิห้ซื้อแตค่รั้งนีเ้ราใช้งบประมาณ

แผ่นดนิให้เกิดประโยชน์ใหม้ากที สุดและคุมค่าของภาษีราษฎร ถ้าไม่จ่าเป็นไม่ส่าคัญผม

จะไม่ให้ใชเ้งินก้อนนีค้รับขอบคุณท่านประดิษฐ์  สมาชิกสภาที ให้ความส่าคัญและ

ตรวจสอบการท่างานของผู้บริหารขอบคุณครับ 

 

ประธำนสภำเทศบำล   ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามเกี ยวกับเครื องถ่ายเอกสาร  มีสมาชิกท่านอื นจะแสดงความ 

คิดเห็นอีกไหมครับ  (ไม่ม)ี  ผมจะขอมติจาก ที ประชุมว่าสมาชิกท่านใด เห็นชอบขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดิน และสิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  โปรดยกมอืขึน้ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ       10    เสียง 

งดออกเสียง     1     เสียง 
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ประธำนสภำเทศบำล   สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑท์ี ดนิ  

และสิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  โปรดยกมอืขึน้ 

 

มติท่ีประชุม  ไม่เห็นชอบ       -    เสียง 

 

    5.2  ญัตติ  เรื อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม ฉบับที    

   1  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  วาระที  ๑ (รับหลักการ) 

 

ประธำนสภำเทศบำล เชญิผูบ้ริหารครับ  

 

นำยกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

ต่าบลแม่วาง  ตามที  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ตั้งประมาณการรายรับ และ ประมาณการรายจ่าย แบบงบประมาณสมดุล จ่านวนทั้งสิ้น 

40,539,500 บาท ซึ งผ่านความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง และ โดย

ความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง ได้

ประกาศใช้บังคับ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมานั้น  บัดนี้ มีรายรับจริง 

สูงเกินกว่าประมาณการรายรับ ที ตั้งไว้ เป็นจ่านวน 1,383,239.53 บาท (ข้อมูล ณ 

19  สิงหาคม  2558)  ดังนี้ 

ประมำณกำรรำยรับ 
ประมำณกำร 

ปี 2558 

รับจริง 

ณ 19 ส.ค. 58 

+ สูงกว่ำ/ - ต่ ำกว่ำ 

ประมำณกำรรำยรับ 

จากเงนิรายได้ 22,539,500 21,520,806.53 - 1,018,693.47 

จากเงนิอุดหนุนทั วไป 18,000,000 20,401,933.00 + 2,401,933.00 

รวม 40,539,500 41,922,739.53 + 1,383,239.53 
 

โดย เทศบาลต่าบลแมว่าง มคีวามจ่าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม ่จ่านวน 1,383,000 บาท 

จึงเรียนมาเพื อโปรดน่าร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าว  เสนอต่อที ประชุมสภาเทศบาลต่าบล 

แมว่าง  ซึ งถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๑  (รวมแก้ไขเพิ มเติมถึง  ฉบับที    ๓   พ.ศ. 

๒๕๔๓) หมวด 2  ลักษณะของงบประมาณ ข้อ ๒1  “ การตรางบประมาณรายจ่าย

เพิ มเติม จะกระท่าได้ต่อเมื องบประมาณรายจ่ายประจ่าปีที ได้รับอนุมัติแล้ว ไม่พอต่อการ

ใช้จ่าย หรอืมีความจ่าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม ่ทั้งนี้ต้องแสดงให้ปรากฏ ในงบประมาณ

รายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจา่ยจากเงินรายได้ที มิได้ตั้งรับไว้ ในประมาณการรายรับ หรือ 

จา่ยจากเงินรายได้ที เกินยอดรวมทั้งสิน้ ของประมาณการรายรับประจ่าปี ” จงึได้เสนอ 
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บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว  จึงเรียนมา

เพื อโปรดน่าเข้าที ประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  เพื อพิจารณาต่อไป  บัดนี้ปรากฏว่า  

เทศบาลต่าบลแม่วาง  มีความจ่าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ มเติมขึ้น  เนื องจากมี

รายรับบางประเภทเพิ มมากขึ้นประกอบกับเทศบาล  มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของ

ประมาณรายรับ  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,383,239.53บาท ท่าให้มีความจ่าเป็นต้องตั้ง

งบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม ฉบับที  1 เป็นเงินทั้งสิน้ 1,383,000.-บาท 

      เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ยเพิ มเติม ฉบับที  1 

  ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕8 

ของ เทศบาลต่าบลแมว่าง 

อ่าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยที มีความจ่าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ มขึ้นจากเดิม  เนื องจากมีรายรับบาง

ประเภทเพิ มมากขึ้น  ประกอบกับมีรายรับ  เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตรา 

เทศบัญญัติ ฉบับนี้ขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  และโดยอนุมัติของ  

ผูว้่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่  ดังตอ่ไปนี ้

  ข้อ ๑. เทศบัญญัติ นี้เรยีกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม  ประจ่าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕8  ฉบับที  1 

  ข้อ ๒. ให้ใช้ เทศบัญญัตินี้ ภายหลังที ได้ประกาศ เทศบัญญัตินีแ้ล้ว 

  ข้อ ๓. ให้เพิ มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั วไปอีกเป็นจ่านวน 1,383,000บาทจ่าแนกเป็น 

ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป  

       แผนงานบริหารทั วไป 659,000 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

         แผนงานเคหะและชุมชน 724,000 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 1,383,000 

     ข้อ 4.  ให้นายกเทศมนตรีต่าบลแมว่าง  มีหน้าที รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติการ

เบิกจ่ายเงนิงบประมาณที ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงนิ จึงเสนอร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม (ฉบับที  1) ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕8  เพื อ

สมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 

ประธำนสภำเทศบำล ตามที ผู้บริหารได้แถลงวัตถุประสงค์ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม 

(ฉบับที  1) ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕8  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลจะแสดงความ

คิดเห็น อภิปราย  ก่อนจะแสดงความคิดเห็นขอเชิญเจ้าหนา้ที ครับ    
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หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำรฯ  เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  ดฉิันนางณัชชา  จันทร์เพ็ญ หัวหนา้ฝา่ยอ่านวยการ   

ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม (ฉบับที  1)   ประจ่าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕8  ขอแก้ไขรายละเอียดหน้าที  11 บรรทัดที  2  เดิม พ.ศ. 2556 แก้ไขเป็น 

พ.ศ.2558 

 

ประธำนสภำเทศบำล เจ้าหน้าที ได้ช้ีแจงแล้วนะครับ ขอเรียนเชญิสมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความคิดเห็น หรอื 

   อภปิรายเกี ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม (ฉบับที  1) ประจ่าปี 

งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕8  ขอเรียนเชญิครับ  เชิญคุณประดิษฐ์  บุญมี ครับ 

 

นำยประดิษฐ์  บุญมี เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายประดิษฐ์  บุญมีสมาชิกสภาเทศบาล   

   เกี ยวกับกล้อง CCTV ขอรายละเอียดที จะติดตั้งด้วยครับ   

 

ประธำนสภำเทศบำล ขอให้เจ้าหน้าที ได้ถ่ายส่าเนาเอกสารเพิ มเติมเกี ยวกับการที ติดตัง้กล้อง CCTV ด้วยครับ 

   ให้สมาชิกสภาเราด้วยครับ 

 

นำงสำยฝน  สินธุมัด  เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  ดิฉันนางสายฝน  สนิธุมัด  รองนายกเทศมนตรี    

รองนำยกเทศมนตรี ส่าหรับจุดที ชัดเจนเราก็ไม่ได้เตรยีมเอกสารหลักฐานไว้  เราได้รับการประสานทางอ่าเภอ 

แมว่าง  และสถานีต่ารวจภูธรแม่วาง  ว่าจุดใดสมควรจะติดตัง้กล้อง เพราะว่า

สถานการณใ์นปัจจุบันเรื องความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินเป็นสิ งส่าคัญ เมื อก่อนเรา

มุ่งเน้นที เฉพาะยาเสพติดแต่พอมาวันนี้จากเหตุการณ์ระเบิดหรือวา่นักเที ยวเริ มเข้ามา

ท่องเที ยวเรามากขึ้นทางอ่าเภอได้คุยกันในที ประชุมส่วนของเทศบาลน่าจะมีกล้องวงจร

ปิดเพราะเป็นย่านชุมชน  ทางผูบ้ริหารก็ได้นอ้มรับที ดูแลความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สินขอแจ้งจุดที จะติดตั้ง  ดังนี้สว่นเอกสารคงจะส่งให้ทีหลังนะค่ะ 

   1.  สะพานล่าเหมืองกลาง 

   2.  ตลาดเย็น  (ตลาดอุ๋ยค่า) 

   3.  สี แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลบ้านดอนเปา 

   4.  ตลาดเช้า (ตลาดจันทร์แก้ว) 

   5. เทศบาลต่าบลแมว่าง(เดิม) 

   6.  บริเวณหกแยก  (2จุด) 

   7.  บริเวณสามแยกหน้าเทศบาล 

   8.  บริเวณบันไดชั้น 2  (ส่านักงานเทศบาล) 

   9.  อาคารโรงจอดจด  (อาคารดับเพลิง) 
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ประธำนสภำเทศบำล    ทา่นรองนายกเทศมนตรีได้อธิบายเพิ มเติมแล้วนะครับ เกี ยวกับจุดตดิตั้งกล้อง CCTV 

 ทั้ง 10 จุด  ใหท้างสภาเราได้ทราบประกอบการพิจารณา มีท่านใดจะอภปิรายเพิ มเติม 

อีกไหมครับเชิญคุณประดิษฐ์  บุญมี ครับ 

 

นำยประดิษฐ์  บุญมี เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายประดิษฐ์  บุญมีสมาชิกสภาเทศบาล   

    ตามที ท่านรองนายกฯผูบ้ริหารได้น่าเรยีนและชีแ้จง อกีประเด็นหนึ งนะครับระบบควบคุม 

   หนว่ยงานไหนรับผดิชอบ เพราะว่าถ้าตดิแล้วจะต้องมีเจา้หน้าที ควบคุมดูแลนะครับ 

   เพื อประสิทธิภาพของกล้องครับ  ขอบคุณครับ 

 

ประธำนสภำเทศบำล    เชญิผูบ้ริหารครับ 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

ต่าบลแมว่าง   เทศบาลต่าบลแมว่างเป็นผูร้ับผิดชอบครับ 

 

ประธำนสภำเทศบำล    เกี ยวกับระบบควบคุมต้องอยู่ที เทศบาลทั้งหมด  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอกี 

ไหมครับ (ไม่ม)ี เมื อไม่มีผมขอมตจิากสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านใด เห็นชอบ 

รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิ มเติม (ฉบับที  1) ประจ่าปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕8   โปรดยกมอืขึน้ครับ  

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๑1   เสียง  

      

 ประธำนสภำเทศบำล    ท่านใด ไม่เห็นชอบ รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม (ฉบับที  1)  

ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕8  โปรดยกมอืขึน้ครับ 

 

มติท่ีประชุม  ไม่เห็นชอบ  -   เสยีง  

 

ประธำนสภำเทศบำล มติที ประชุม  เห็นชอบรับหลักการ วาระที  1 เห็นชอบ 11 เสียง ครับ แล้วให้

คณะกรรมการแปรญัตติทีได้แตง่ตัง้ไปเมื อสมัยสามัญ  สมัยที  3 ครั้งที  1 ปี 2555 เมื อ

วันที  14 สิงหาคม  2555  คือ คุณสมศรี  บุญมา, คุณศรีพันธ์  หลวงเป๊ก ,คุณนิกร  

อุ่นเมืองอินทร์  , คุณศร  จันทร์ตา  ส่าหรับการยื นแปรญัตติผมขอมติที ประชุมเห็นควร

ยื นแปรญัตติกี วัน  ขอให้สมาชิกสภาเราได้เสนอก่าหนดวันยื นแปรญัตติ  เชิญคุณสมบัติ  

ก ่าผัน ครับ 
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นำยสมบัติ  ก่ ำผัน เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายสมบัติ   ก ่าผัน สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอ 

   เสนอ จ่านวน 3 วัน ตัง้แตว่ันที   2 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ,วันที   3  

   กันยายน  2558 ตั้งแตเ่วลา  08.30 น. -17.30 น. และวันที   4  กันยายน  2558   

   ตั้งแตเ่วลา  08.30 น. -17.30 น.  ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และก่าหนดวันประชุม 

ของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน ศุกร์ ที   4 กันยายน  2558 ตั้งแต่ 17.30 น. ครับ 

 

ประธำนสภำเทศบำล  ทางคุณสมบัติได้เสนอก่าหนดยื นแปรญัตติ 3 วัน มที่านอื นจะเสนออีกไหมครับ (ไม่มี)  

เมื อไม่มีผมขอมตจิากสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  ท่านใดเห็นชอบให้ก่าหนดจ่านวน 

วันที ยื นแปรญัตติ 3 วัน ตั้งแตว่ันที   2 กันยายน 2558 ตั้งแตเ่วลา 13.00 น. ,วันที   3  

   กันยายน  2558 ตั้งแตเ่วลา  08.30 น. -17.30 น. และวันที   4  กันยายน  2558   

   ตั้งแตเ่วลา  08.30 น. -17.30 น.  ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และก่าหนดวันประชุม 

ของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน ศุกร์ ที   4 กันยายน  2558 ตั้งแต่ 17.30 น.ครับ 

โปรดยกมอืขึน้ครับ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ     11  เสียง 

 

ประธำนสภำเทศบำล ท่านใดไม่เห็นชอบให้ก่าหนดจ่านวนวันที ยื นแปรญัตติ 3 วัน ตั้งแตว่ันที   2 กันยายน 

2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ,วันที   3 กันยายน  2558 ตั้งแตเ่วลา  08.30 น. -

17.30 น. และวันที   4  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. -17.30 น.  ณ 

หอ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และก่าหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน ศุกร์ 

ที   4 กันยายน  2558 ตั้งแต ่17.30 น โปรดยกมอืขึน้ครับ 

     

มติท่ีประชุม  ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 

 

ประธำนสภำเทศบำล  เป็นอันว่าเราจะท่าการรับค่าแปรญัตติตั้งแต่วันที   2 กันยายน 2558 ตั้งแตเ่วลา 

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 

ตั้งแต ่17.30 น ตั้งแต่ 17.31 น. หลังจากที คณะกรรมการแปรญัตติประชุมให้จัดท่า

หนังสือรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติสง่ประธานสภาเทศบาลต่าบล 

แมว่างเพื อให้ประธานสภาส่งรา่งนั้นถึงสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  ไม่น้อยกว่า 24  

ชั วโมง ก่อนการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่างในวาระที  2 และวาระที   3 ของร่างเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม (ฉบับที  1) ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕8 
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ประธำนสภำเทศบำล   สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑท์ี ดนิ  

และสิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  โปรดยกมอืขึน้ 

 

มติท่ีประชุม  ไม่เห็นชอบ       -    เสียง 

      

ระเบียบวำระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 

 

ประธำนสภำเทศบำล มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกี ยวกับการท่างานของผูบ้ริหารขอเรียน 

เชญิครับ  เชญิคุณประดิษฐ์  บุญมี ครับ 

 

นำยประดิษฐ์  บุญมี เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายประดิษฐ์  บุญมีสมาชิกสภาเทศบาล   

เนื องจากประชาชนฝากถามถึงคณะผูบ้ริหารกรณีซอยบ้านนายสว่างที เป็นถนนลูกรังเรา

เคยได้คุยกันในที ประชุมสภาหลายครั้ง แตท่างคณะผูบ้ริหารก็รับปากว่าจะน่าหนิคลุกไป

ถมก็ยังไม่ได้ด่าเนินการ ที ผ่านมาคณะผูบ้ริหารก็ได้อา้งว่าติดปัญหากับกรมศาสนา  ที 

ประชุมสภาก็น่าเรียนว่าให้ด่าเนินงานตามขั้นตอนแต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้ด่าเนินการ  ไม่รู้

ว่าทุกวันนีท้่านเคยน่าเรื องที หารอืในสภาไปพิจารณาหรือไม่ เนื องจากชาวบ้านถามทุก

ครั้งที เจอผม  ฝากท่านประธานสภาน่าเรียนผูบ้ริหารได้ชีแ้จงให้กับสมาชิกสภาเราด้วย

ครับ  อีกเรื องนะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วตามถนนหนทางทุกซอยในเขตเทศบาลต่าบล

แมว่างมีหญ้าขึน้รกรุงรังดูไม่เป็นระเบียบ  ฝากท่านประธานถึงคณะผูบ้ริหารหาวิธีการ

แก้ไขด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภา 

 

ประธำนสภำเทศบำล สมาชิกได้สอบถามเกี ยวกับถนนซอยวัดม่าน  และการแก้ไขปัญหาหญ้าบริเวณข้างถนน  

ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอกีไหมครับ ผู้บริหารจะตอบข้อซักถามสมาชิกไหมครับ  

(ไม่ตอบ)  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเกี ยวกับการท่างานของผูบ้ริหารอีกไหม 

   ครับ  (ไม่ม)ี ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ผมขอปิด 

   การประชุม  

 

                   ปิดประชุม  เวลา  ๑0.40  น. 

       

 

(ลงชื อ)    ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

        (นางพรรณี   ผัดดี) 

             เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 
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(ลงชื อ)    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

              (นายธนวัฒน์   สุรินต๊ะ) 

     เลขานุการสภาเทศบาล 

            

 

 

    (ลงชื อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายประดิษฐ์    บุญมี) 

     

 

 
 

    (ลงชื อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายนิกร  อุ่นเมอืงอินท์) 


