รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่วาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ๒๕๕8 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่วาง
--------------------------------------ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ผู้มาประชุม
ชื่อ - สกุล
นายสง่า กันธิยะ
นายสมบัติ ก่าผัน
นายธนวัฒน์ สุรนิ ต๊ะ
นายนิกร อุ่นเมืองอินท์
นายนพดล สุวรรณ
นายประดิษฐ์ บุญมี
นายวิรัตน์ ค่าประเสริฐ
นายศร จันทร์ตา
นายศรีพันธ์ หลวงเป๊ก
นางสมศรี บุญมา
นายอ่านวย เต๋จา

๑
๒
๓
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
11
12
13
14

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
นายทองค่า พรหมเย็น
นางสายฝน สินธุมัด
นายจ่ารูญ พลอยแดง
นายศรีมา ทิพย์สุวรรณดี
นายไพโรจน์ นันโท
นางอุไรลักษณ์ เรือนสิงห์
นายชูชีพ ศิริ
นายถาวร จองส่างปัน
นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์
ว่าทีร้อยตรีวุธิชัย ค่าพิบูลย์
นางณัชชา จันทร์เพ็ญ
นายพิศาล แสงรัตน์
น.ส.อภิญญา จันทร์เพ็ญ
นางพรรณี ผัดดี

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
สง่า กันธิยะ
สมบัติ ก่าผัน
ธนวัฒน์ สุรินต๊ะ
นิกร อุ่นเมืองอินท์
นพดล สุวรรณ
ประดิษฐ์ บุญมี
วิรัตน์ ค่าประเสริฐ
ศร จันทร์ตา
ศรีพันธ์ หลวงเป๊ก
สมศรี บุญมา
อ่านวย เต๋จา

นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
ทีปรึกษานายกฯ
ปลัดเทศบาลต่าบลแม่วาง
รองปลัดเทศบาลต่าบลแม่วาง
ผูอ้ ่านวยการกองช่าง
ผูอ้ ่านวยการกองสาธารณสุข
ผูอ้ ่านวยการกองคลัง
หัวหน้าส่านักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอ่านวยการ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป

ไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
ทองค่า พรหมเย็น
สายฝน สินธุมัด
จ่ารูญ พลอยแดง
ศรีมา ทิพย์สุวรรณดี
ไพโรจน์ นันโท
อุไรลักษณ์ เรือนสิงห์
ชูชีพ ศิริ
ถาวร จองส่างปัน
ฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์
วุธิชัย ค่าพิบูลย์
ณัชชา จันทร์เพ็ญ
พิศาล แสงรัตน์
อภิญญา จันทร์เพ็ญ
พรรณี ผัดดี

หมายเหตุ

-๑เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เลขานุการสภาฯ

เรี ย นประธานสภาเทศบาลต่ า บลแม่ ว าง รองประธานสภาเทศบาลต่ า บลแม่ ว าง
สมาชิ ก สภาเทศบาลต่ า บลแม่ ว าง ท่ า นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง ทีปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ,
ท่า นรองปลั ด เทศบาล และหั ว หน้า ส่ ว นราชการเทศบาลต่ า บลแม่ ว างทุ ก ท่ าน บั ด นี้
สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาด่าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป

ประธานสภาเทศบาล สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน พร้อมทั้งผูบ้ ริหารเทศบาลต่าบลแม่วาง
ปลั ด เทศบาล และพนั ก งานเทศบาลทุ ก ท่ า นวั น นี้ เ ป็ น การประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที 2 ครั้งที 2 ประจ่าปี ๒๕๕8 ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
-ด้วยเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้จัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาล
ต่าบลแม่วางเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้ท่าป้ายประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ เพือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทีประสงค์จะติดต่อราชการ หรือ แจ้งเหตุความเสียหาย หรือ
ความเดือดร้อน ต่างๆ โดยป้ายดังกล่าว ได้ติดตั้งไว้ ณ จุดต่าง ๆ ดังนี้
1.ทีท่าการ ผูใ้ หญ่บ้าน จ่านวน 8 หมูบ่ ้าน 8 ผืน
2. ศูนย์ อสม. จ่านวน 8 แห่ง 8 ผืน
3. ตลาดเช้า จ่านวน 1 แห่ง จ่านวน 2 ผืน
4. ตลาดเย็น จ่านวน 1 แห่ง 2 ผืน
5. โรงเรียนในเขตเทศบาล จ่านวน 4 โรงเรียน 4 ผืน
รวมทั้งสิน้ 24 ผืน เป็นโครงการของเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่าป้ายประชาสัมพันธ์ขอแจ้ง
ให้สมาชิกสภาเทศบาลเราได้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาเทศบาล ในวาระการนี้เป็นการรับรองการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที
2 ครั้งที 1 เมือวันที 7 กันยายน ๒๕๕8 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต่าบลแม่วาง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้ตรวจดูรายงานการ
ประชุมว่ามีเนื้อหาหรือข้อความใดบ้างทีไม่เป็นไปตามการประชุม (ไม่ม)ี เมือไม่มีถือว่า
สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้รับรองในรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบล
แม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที 2 ครั้งที 1 เมือวันที 7 กันยายน 2558 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง

-2ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
(ไม่ม)ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
(ไม่ม)ี
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.๑ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินและขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน อีกหนึ่งปี

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญผูบ้ ริหารครับ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ต่าบลแม่วาง ด้วยเทศบาลต่าบลแม่วาง มีความประสงค์ขออนุมัตกิ ันเงินและขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน อีกหนึงปีตอ่ (18 กันยายน 2558 – 18 กันยายน 2559) ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และ สิงก่อสร้าง ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
พ.ศ. 2559 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม (ฉบับที 1)ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ดังนี้
1)แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและประถมศึ ก ษา หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครืองคอมพิวเตอร์ส่าหรับ
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ ) จ่านวน 11 เครือง
2)แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครืองคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผล แบบที
1 (จอขนาดไม่เกิน 18.5 นิว้ ) จ่านวน 1 เครือง
-เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ่านวน 1 เครือง
3)แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริ ห ารงานทั วไปเกี ยวกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-ครุภัณฑ์ค อมพิว เตอร์ส่าหรั บ ส่านัก งาน(จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ) จ่านวน 1
เครือง
-เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (inkjet) จ่านวน 1 เครือง
4).แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส่านักงาน
-เครืองถ่ายเอกสาร ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที
-เครืองท่าลายเอกสาร แบบท่าลายครั้งละ 20 แผ่น

-35) แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง CCTV จ่านวน 10 จุด (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ่าปี 2558) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป งบประมาณ 659,000.- บาท
6) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนซอยหน้า อบต.ดอนเปา ม.3
บ้านกิวแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 364.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไม่น้อยกว่า 1,274 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลต่าบลแม่วาง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป งบประมาณ
724,๐๐๐.- บาท
อาศัยความตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2548 ข้อ ๓๙ (๑) ประกอบ ข้อ
๕๙ “ ในกรณีทีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ่าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้ นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึงปี ” “ หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินยังมิได้ด่าเนินการก่อหนีผ้ ูกพันตามเงือนไขในวรรคหนึง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึงปีต่อสภาท้องถิน ” จึงเรียนมาเพือโปรด ให้สภาเทศบาลต่าบล
แม่วาง พิจารณาอนุมัติ ต่อไป
ประธานสภาเทศบาล ตามทีผูบ้ ริหารได้เสนอญัตติ พร้อมทั้งชีแ้ จงรายละเอียดเกียวกับขอขออนุมัตกิ ันเงินและ
ขออนุมัตขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงิน อีกหนึงปีต่อ ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเกียวกับ
ขออนุมัตกิ ันเงินและขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน อีกหนึงปีต่อสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
หรืออภิปรายเพิมเติมเกียวกับญัตติน้เี ชิญครับ (ไม่ม)ี ผมจะขอมติจากทีประชุมว่าสมาชิก
ท่านใดเห็นชอบในการอนุมัติขออนุมัตกิ ันเงินและขออนุมัตขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงิน อีกหนึงปีตอ่
โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัตกิ ันเงินและขออนุมัตขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงิน อีกหนึงปีตอ่
โปรดยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ - เสียง

-5นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ต่าบลแม่วาง ขอเสนอญัตติด้วยวาจา

ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. 2557
ข้อ 38 วรรคห้า (5) ผมขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง การเสนอญัตติด้วยวาจา ครับ
ผูร้ ับ จ่านวน 2 ท่าน
1. นายศร จันทร์ตา
2. นายศรีพันธ์ หลวงเป๊ก
เชิญ นายกเทศมนตรี เสนอญัตติด้วย วาจาได้ครับ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ต่าบลแม่วาง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเปลียนแปลงค่าชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และ สิงก่อสร้าง ด้วยเทศบาลต่าบลแม่วาง มีความประสงค์ขออนุมัติ
เปลียนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง ของ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที 1 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ดังนี้
แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน และสิงก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ หน้า 42
เดิม
กล้อง CCTV จ่านวน 10 จุด ประกอบด้วย เครืองบันทึก NVR 16 CH พร้อม HDD 4 TB
/ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที (IP fixed camera) / จอ LED ขนาด 40 นิว้ /
สายไฟเบอร์ออฟติก Singlemode 6 call / กล่องหุม้ กล้อง (Housing) / กล่องเหล็ก
Outdoor Steel Cabinet / อุปกรณ์สิน้ เปลืองอืน ๆ / ค่าบริการติดตั้ง
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเป็น
กล้อง CCTV จ่านวน 10 จุด ประกอบด้วย อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR –
Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 TB / กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ชนิด ไอพี แบบมุมมองคงที ส่าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor fixed
Network camera) แบบที 1 / จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิว้ / อุปกรณ์จ่าเป็นส่าหรับ
การติดตั้งเพือให้ระบบใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เช่น สายไฟเบอร์ออฟติก , อุปกรณ์รับ-ส่ง
ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติค , กล่องหุ้มกล้อง , กล่องเหล็ก , ชั้นวางหรือติดตั้ง อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย รวมถึง ค่าบริการติดตั้ง ฯลฯ
อาศัยความตามข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ ไ ขเพิ มเติ ม (ฉบั บ ที ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
“เปลียนแปลงค่าชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง ทีท่า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน หรือเปลียนแปลงสถานทีก่อสร้าง ให้เป็นอ่านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิน ” จึงเรียนมาเพือโปรด ให้สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง พิจารณา
อนุมัติ ต่อไป

-6ประธานสภาเทศบาล ตามทีผูบ้ ริหารได้เสนอญัตติ ด้วยวาจา พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกียวกับขออนุมัติ
เปลียนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน และ สิงก่อสร้าง
ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเกียวกับขออนุมัตเิ ปลียนแปลงค่าชีแ้ จงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน และ สิงก่อสร้าง ต่อสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
หรืออภิปรายเพิมเติมเกียวกับญัตติน้เี ชิญครับ (ไม่ม)ี ผมจะขอมติจากทีประชุมว่าสมาชิก
ท่านใดเห็นชอบในการอนุมัติขออนุมัตเิ ปลียนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน และ สิงก่อสร้าง โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัตกิ ันเงินและขออนุมัตขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงิน อีกหนึงปีตอ่
โปรดยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกียวกับการท่างานของผู้บริหารขอเรียน
เชิญครับ (ไม่ม)ี เมือไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ผมขอปิดการประชุม ครับ

ปิดประชุม เวลา 10.30 น.

(ลงชือ)

ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
(นางพรรณี ผัดดี)
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป 5

-

7-

(ลงชือ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายธนวัฒน์ สุรินต๊ะ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ์ บุญมี)

(ลงชือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร อุ่นเมืองอินท์)

