รายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
วันที่ 2 มีนาคม ๒๕๕8 เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ มเทศบาลตาบลไชยสถาน
************************************
ผู้มาประชุ ม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายอังกูร จันทะวงค์
2 นายชาตรี
ใจคะจัด
3 นายอนุพงค์ อินทะชัย
4 นายสาราญ กันไชย
5 นางเหรี ยญทอง อุตมะ
6 นายนพดล กันธะวิลา
7 นางสาวนงนุช โพธา
8 นายณรงค์ อุปพันธ์
9 นายมนัส
มะโนรส
10 นายนงนุช ทิพย์ภาษา
๑1 นายทนง พวงพฤกษ์
๑2 นายชาญ ปันปวง
ผู้ไม่ มาประชุ ม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายบุญโสต สมมนุษย์
2 นายอิ่นแก้ว อินทะชัย
3 นางพรทิพย์ สุ ภาพพรชัย
4 นางสาวนันทิยา สาระทูล
5 นายสมบัติ ศรี พงษ์สุวรณ

ตาแหน่ ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
อังกูร จันทะวงค์
ชาตรี
ใจคะจัด
อนุพงค์ อินทะชัย
สาราญ กันไชย
เหรี ยญทอง อุตมะ
นพดล กันธะวิลา
นงนุช โพธา
ณรงค์ อุปพันธ์
มนัส
มะโนรส
นงนุช ทิพย์ภาษา
ทนง พวงพฤกษ์
ชาญ ปันปวง

หมายเหตุ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ตาแหน่ ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
บุญโสต สมมนุษย์
อิ่นแก้ว อินทะชัย
พรทิพย์ สุ ภาพพรชัย
นันทิยา สาระทูล
สมบัติ ศรี พงษ์สุวรรณ

หมายเหตุ

๒

/ ผูเ้ ข้าร่ วม...
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
6 สิ บเอกศีละถาวร ชุมภูศรี
7 นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน
8 นางสาวอัญชลี เมืองแก้ว

ตาแหน่ ง
รองปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ
ศีละถาวร ชุมภูศรี

หัวหน้าสานักปลัด

ธี รวัฒน์ ปลัดกองวัน

ผูอ้ านวยการกองคลัง

อัญชลี

หมายเหตุ

เมืองแก้ว

หัวหน้าฝ่ ายแบบแผนและก่อสร้าง

9

นายปิ ติพล

มาระวิชยั

10

นางสาวศุภรัศมิ์ วงศ์อินทร์

11

รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกอง
ช่าง

หัวหน้าฝ่ ายบริ หารการศึกษา

ปิ ติพล มาระวิชยั

รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการ
กองการศึกษา

ศุภรัศมิ์ วงศ์อินทร์

นางสาวเปรมฤดี สังวรรณะ

นักวิชาการส่ งเสริ มสุ ขภาพ

เปรมฤดี สังวรรณะ

12

นางสาวพริ้ มรวี สมงาม

หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและแผนงาน

พริ้ มรวี สมงาม

13

นางสาวสุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี

เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและ
แผน

สุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี

ระเบียบวาระการประชุ ม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่ อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
วันที่ 25 ธันวาคม 2558
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่ อง ด่วน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ อง กระทูถ้ าม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ อง เพื่อพิจารณา
5.1 โอนลด เงิ นงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ 2558 แผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป งบดาเนิ นงาน ค่ าใช้สอย ล าดับ ที่ 1 รายจ่ ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
งบประมาณก่ อ นโอน 470,361.52.- บาท (สี่ แสนเจ็ ด หมื่ น สามร้ อ ยหกสิ บเอ็ ด บาท
ห้ า สิ บ สองสตางค์) ขอโอนลดครั้ งนี้ จ านวน 1,000.- บาท (หนึ่ ง พั น บาทถ้ ว น) เพื่ อ ไป
ตั้งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ ยวกับเคหะและชุ มชน

๓
งบด าเนิ น งาน หมวดค่ า ใช้ ส อย รายการที่ 1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ (2) โครงการขุด
ลอกลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 , 2 , 6 และ 7 ความยาวรวม 8,580 เมตร ปริ มาตรดิ น
ขุด 7,216 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลไชยสถานกาหนด จานวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม
จานวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้ วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ห้วงปี
2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ การเมือง การบริ หาร ลาดับที่ 15 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ประเด็นยุทธศาสตร์ การ
สร้างประสิ ทธิ ภาพ ความโปร่ งใส เป็ นประชาธิ ปไตย และเป็ นธรรมในการให้บริ การ

/อันเป็ นอานาจ...
อัน เป็ นอ านาจของสภาท้อ งถิ่ น ตามข้อ 27 แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยวิ ธี
งบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2543
5.2 ขออนุ ม ัติ ใ ช้จ่ า ยเงิ น สะสมสมทบ แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ว ไป
เกี่ ยวกับเคหะและชุ ม ชน งบดาเนิ นงาน หมวดค่ าใช้ส อย รายการที่ 1 รายจ่า ยเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
บริ การ (2) โครงการขุดลอกลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 , 2 , 6 และ 7 ความยาวรวม
8,580 เมตร ปริ มาตรดิ นขุด 7,216 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ เทศบาลไชยสถานก าหนด ตั้งไว้
1,000.- บาท (หนึ่ งพัน บาทถ้ ว น) โดยขอใช้ จ่ ายเงิ น สะสมสมทบอี ก 299,000. - บาท
(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้ วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ห้วงปี 2558
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ การเมื อ ง การบริ หาร ล าดั บ ที่ 15 แนวทางการพั ฒ นาที่ 7.1
สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเชี ยงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ประเด็น
ยุท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งประสิ ท ธิ ภาพ ความโปร่ ง ใส เป็ นประชาธิ ป ไตย และเป็ นธรรมในการ
ให้บริ การ อันเป็ นอานาจของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 27 แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติ มถึ ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 อันเป็ นอานาจของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 89 แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิ น การเบิกจ่ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็บรักษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์กรปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 1) พ.ศ. 2548 ประกอบกั บ หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เรื่ อง ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
5.3 ก าหนดสมัย ประชุ ม สภาฯ ประจ าปี พ.ศ. 2558 และก าหนดวัน เริ่ ม ประชุ ม สมัย สามัญ
สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ อง อื่นๆ (ถ้ามี)

๔
เมื่อถึงกาหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน ได้ตรวจสอบ
รายชื่ อสมาชิ กสภาท้องถิ่ นผูม้ าประชุ มที่ ได้ลงชื่ อแล้ว เห็ นว่ามีสมาชิ กสภาเทศบาลมาประชุ ม
ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรี ยกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม
เริ่มประชุ ม

เวลา 09.3๐ น. สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลไชยสถานมาพร้ อมกันครบองค์ประชุ มแล้ว
ประธานสภา จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
ประธานสภา
กล่าวเปิ ดการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2558 และเชิ ญสมาชิ กสภาเทศบาล ร่ วมงานสรงน้ าพระธาตุ และฉลองพัดยศตราตั้ง
พระครู วนิ ยั ธร ดวงดี ณ วัดศรี บุญเรื อง หมู่ที่ 3
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจาปี ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
มอบหมายให้เลขานุ การสภาท้องถิ่ น อ่านรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลไชย
สถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุม
รับทราบ
อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่ งรายงานการประชุมได้มีคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุ มสภาลงลายมือชื่ อรับรองการประชุมและประธานสภาได้ลงลายมือชื่ อ
เพื่อรับรองรายงานการประชุมเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
สอบถามที่ประชุ มว่า มีสมาชิ กท่านใดจะขอแก้ไข หรื อเพิ่มเติม หรื อไม่ หากไม่มีขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕7
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

๕
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ ในการรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลไชย
สถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
ด้ วยคะแนนเสี ยง
เห็นชอบ
10
เสี ยง
ไม่ เห็นชอบ
เสี ยง
งดออกเสี ยง
2
เสี ยง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องด่ วน
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ ามี)
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพือ่ พิจารณา
วาระที่ 5.1 โอนลดเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี งบประมาณ 2558 แผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป งบดาเนิ นงาน ค่าใช้สอย ลาดับที่ 1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
บริ ก าร งบประมาณก่ อ นโอน 470,361.52.- บาท (สี่ แ สนเจ็ด หมื่ น สามร้ อ ยหกสิ บ เอ็ด บาท
ห้ า สิ บ สองสตางค์) ขอโอนลดครั้ งนี้ จ านวน 1,000.- บาท (หนึ่ ง พั น บาทถ้ ว น) เพื่ อ ไป
ตั้งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ ยวกับเคหะและชุ มชน
งบดาเนิ นงาน หมวดค่าใช้สอย รายการที่ 1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ (2) โครงการขุดลอก
ลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 , 2 , 6 และ 7 ความยาวรวม 8,580 เมตร ปริ มาตรดินขุด

/7,216 ลบ.ม....

7,216 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ เทศบาลไชยสถานก าหนด จานวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม
จานวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้ วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ห้วงปี
2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ การเมือง การบริ หาร ลาดับที่ 15 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ประเด็นยุทธศาสตร์ การ
สร้างประสิ ทธิ ภาพ ความโปร่ งใส เป็ นประชาธิปไตย และเป็ นธรรมในการให้บริ การ
อัน เป็ นอ านาจของสภาท้อ งถิ่ น ตามข้อ 27 แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยวิ ธี
งบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2543

๖
จากที่ น ายกเทศมนตรี ตาบลไชยสถาน ได้ยื่น ขอเสนอญัต ติ เ พื่ อ ให้ส มาชิ ก สภา

ประธานสภา

เทศบาลตาบลไชยสถานพิจารณาอนุ มตั ิ โอนลดเงิ นงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
2558

เพื่อไป ตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ เชิ ญท่านนายกเทศมนตรี ชี้ แจงรายละเอียดดังกล่าวให้

ที่ประชุมรับทราบ
นายกเทศมนตรี

ประธานสภา

ขอเสนอญัตติ ขออนุ มตั ิ โอนลด เงิ นงบประมาณรายจ่า ย ประจาปี งบประมาณ 2558
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป งบดาเนิ นงาน ค่าใช้สอย ลาดับที่ 1 รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่ งบริ การ งบประมาณก่อนโอน 470,361.52.- บาท (สี่ แสนเจ็ดหมื่นสามร้อยหกสิ บเอ็ดบาท
ห้ า สิ บ สองสตางค์ ) ขอโอนลดครั้ ง นี้ จ านวน 1,000.- บาท (หนึ่ ง พั น บาทถ้ ว น) เพื่ อ ไป
ตั้งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ ยวกับเคหะและชุ มชน
งบดาเนิ นงาน หมวดค่าใช้สอย รายการที่ 1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ (2) โครงการขุดลอก
ลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 , 2 , 6 และ 7 ความยาวรวม 8,580 เมตร ปริ มาตรดินขุด
7,216 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ เทศบาลไชยสถานก าหนด จานวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม
จานวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้ วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ห้วงปี
2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ การเมือง การบริ หาร ลาดับที่ 15 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ประเด็นยุทธศาสตร์ การ
สร้างประสิ ทธิ ภาพ ความโปร่ งใส เป็ นประชาธิ ปไตย และเป็ นธรรมในการให้บริ การ
อัน เป็ นอ านาจของสภาท้อ งถิ่ น ตามข้อ 27 แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยวิ ธี
งบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2543 เนื่ องจากงบประมาณที่ เคยขอจ่ า ยขาดเงิ นสะสม ในการประชุ มสภาสมัย สามัญ
สมัยที่ 4 ครั้ งที่ 1 เมื่ อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 โครงการขุดลอกลาเหมืองในตาบล จานวนเงิ น
180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ไม่เพียงพอต่อปริ มาณงานที่จะดาเนินการ จึงเป็ น
ที่มาของการขอเสนอโอนลดงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่น้ ี
ตามที่นายกเทศมนตรี ตาบลไชยสถานชี้ แจงรายละเอียดต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้วนั้น สมาชิก
สภาฯ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอมติที่ประชุ มว่าเห็ นชอบอนุ มตั ิให้ โอน
ลดเงิ นงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2558 แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หาร
ทัว่ ไป งบดาเนิ นงาน ค่าใช้สอย ลาดับที่ 1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ งบประมาณก่อนโอน
470,361.52.- บาท (สี่ แสนเจ็ดหมื่นสามร้อยหกสิ บเอ็ดบาทห้าสิ บสองสตางค์) ขอโอนลดครั้งนี้
จานวน 1,000.- บาท (หนึ่ งพันบาทถ้ วน) เพื่ อไป ตั้งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายการที่ 1
/ไชยสถาน...

๗

มติทปี่ ระชุ ม

ประธานสภา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ (2) โครงการขุดลอกลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 , 2 ,
6 และ 7 ความยาวรวม 8,580 เมตร ปริ มาตรดินขุด 7,216 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ไชยสถานกาหนด จานวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ ม จานวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้ วน)
หรื อไม่
ทีป่ ระชุ มมีมติให้ ความเห็นชอบให้ โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ
2558 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริ หารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่ าใช้ สอย ลาดับที่ 1 รายจ่ าย
เพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ งบประมาณก่ อนโอน 470,361.52.- บาท
(สี่ แสนเจ็ดหมื่นสามร้ อย
หกสิ บเอ็ดบาทห้ าสิ บสองสตางค์ ) ขอโอนลดครั้งนี้ จานวน
1,000.- บาท (หนึ่งพันบาท
ถ้ วน) เพื่อไป ตั้งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุ ม ชน งบด าเนิ นงาน หมวดค่ า ใช้ สอย รายการที่ 1 รายจ่ า ยเพื่อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งบริ การ (2)
โครงการขุดลอกลาเหมืองสาธารณะประโยชน์
หมู่ที่ 1 , 2 , 6 และ 7 ความยาวรวม
8,580 เมตร ปริมาตรดินขุด 7,216 ลบ.ม.
ตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาล
ด้ วยคะแนนเสี ยง
เห็นชอบ
10
เสี ยง
ไม่ เห็นชอบ
เสี ยง
งดออกเสี ยง
2
เสี ยง
วาระที่ 5.2 ขออนุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสมสมทบ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ ยวกับเคหะและชุ ม ชน งบดาเนิ นงาน หมวดค่ าใช้ส อย รายการที่ 1 รายจ่า ยเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
บริ การ (2) โครงการขุดลอกลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 , 2 , 6 และ 7 ความยาวรวม
8,580 เมตร ปริ มาตรดิ นขุด 7,216 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ เทศบาลไชยสถานก าหนด ตั้งไว้
1,000.- บาท (หนึ่ งพัน บาทถ้ ว น) โดยขอใช้ จ่ ายเงิ น สะสมสมทบอี ก 299,000. - บาท
(สองแสนเก้าหมื่นเก้ าพันบาทถ้ วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ห้วงปี 2558
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ การเมื อ ง การบริ หาร ล าดั บ ที่ 15 แนวทางการพั ฒ นาที่ 7.1
สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเชี ยงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ประเด็น
ยุท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งประสิ ท ธิ ภาพ ความโปร่ ง ใส เป็ นประชาธิ ป ไตย และเป็ นธรรมในการ
ให้บริ การ อันเป็ นอานาจของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 27 แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
อันเป็ นอานาจของสภาท้องถิ่ น ตามข้อ 89 แห่ งระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรั บเงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่ มเติ ม ถึ ง (ฉบับ ที่ 1) พ.ศ. 2548 ประกอบกับหนัง สื อกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุ ลาคม 2553 เรื่ อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ ยวกับการใช้จ่ายเงิ น
สะสมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ต่อไปวาระที่ 5.2 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ

๘
/นายกเทศมนตรี ...

นายกเทศมนตรี

ประธานสภา

มติทปี่ ระชุ ม

ขอเสนอญัตติ ขออนุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสมสมทบ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หาร
ทัว่ ไปเกี่ ยวกับเคหะและชุ มชน งบดาเนิ นงาน หมวดค่าใช้สอย รายการที่ 1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่ งบริ การ (2) โครงการขุดลอกลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 , 2 , 6 และ 7 ความยาว
รวม 8,580 เมตร ปริ มาตรดินขุด 7,216 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลไชยสถานกาหนด ตั้งไว้
1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยขอใช้ จ่ายเงินสะสมสมทบอีก 299,000.- บาท
(สอง
แสนเก้ าหมื่นเก้ าพันบาทถ้ วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ห้วงปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ การเมือง การบริ หาร ลาดับที่ 15 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเชี ยงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) ประเด็นยุทธศาสตร์ การ
สร้ างประสิ ทธิ ภาพ ความโปร่ งใส เป็ นประชาธิ ปไตย และเป็ นธรรมในการให้บริ การ อันเป็ น
อานาจของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 อันเป็ นอานาจ
ของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 89 แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิ น
การฝากเงิ น การเก็บรั กษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548 ประกอบกับหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท
0808/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เรื่ อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และสื บเนื่องมาจากวาระที่ 5.1 เนื่องจากงบประมาณในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ มีไม่เพียงพอต่อการดาเนิ นโครงการ จึงต้องใช้เงินสะสมสมทบเพิ่มเติม ซึ่ ง
เป็ นอานาจของสภาท้องถิ่น
ตามที่นายกเทศมนตรี ตาบลไชยสถานชี้ แจงรายละเอียดต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้วนั้น สมาชิ ก
สภาฯ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอมติที่ประชุ มว่าเห็ นชอบอนุ มตั ิให้ ขอ
อนุ มตั ิ ใช้จ่ายเงิ นสะสมสมทบ แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งบดาเนิ นงาน หมวดค่าใช้สอย รายการที่ 1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ (2)
โครงการขุดลอกลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 , 2 , 6 และ 7 ความยาวรวม 8,580 เมตร
ปริ มาตร
ดินขุด 7,216 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลไชยสถานกาหนด ตั้งไว้ 1,000.บาท
(หนึ่ งพันบาทถ้วน) โดยขอใช้ จ่ายเงินสะสมสมทบอีก 299,000.- บาท (สอง
แสนเก้าหมื่น
เก้าพันบาทถ้ วน) หรื อไม่
ที่ประชุ มมีมติให้ ความเห็นชอบให้ ขออนุ มัติใช้ จ่ายเงินสะสมสมทบ แผนงานเคหะและ
ชุ มชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุ มชน งบดาเนินงาน หมวดค่ าใช้ สอย รายการที่ 1
รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ (2) โครงการขุดลอกลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 , 2 , 6

๙
และ 7 ความยาวรวม 8,580 เมตร ปริ มาตรดินขุด 7,216 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลไชย
สถานก าหนด ตั้ ง ไว้ 1,000.- บาท (หนึ่ ง พั น บาทถ้ ว น) โดยขอใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมสมทบอี ก
299,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้ วน)
ด้ วยคะแนนเสี ยง
เห็นชอบ
10 เสี ยง
ไม่ เห็นชอบ
เสี ยง
งดออกเสี ยง
2
เสี ยง

/วาระที่ 5.3...

วาระที่ 5.3 กาหนดสมัยประชุ มสภาฯ ประจาปี พ.ศ. 2558 และกาหนดวันเริ่ มประชุ ม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2559
ประธานสภา

การกาหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจาปี พ.ศ. 2558 และกาหนดวันเริ่ มประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2559 ขอเชิ ญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย

เลขานุการสภา

สภาต้องดาเนิ นการกาหนดสมัยประชุ มสามัญ ประจาปี 2558 และกาหนดสมัยประชุ ม
สามัญ ประจาปี สมัยแรก ของปี 2559 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 25 วรรคหนึ่ ง ก าหนดว่า ในปี หนึ่ ง ให้ มี ส มัย ประชุ ม สามัญ
สี่ สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ มประชุ มสมัยสามัญประจาปี ให้สภาเทศบาลกาหนด
มาตรา 25 วรรคสี่ สมัยประชุ มสามัญสมัยหนึ่ งๆ ให้มีกาหนดไม่เกิ นสามสิ บวัน แต่ถา้ จะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
และตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้อ บัง คับ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 หมวด 2 ข้อ 21 การกาหนดสมัย ประชุ มสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่ มต้น
ประชุ มสมัยสามัญประจาปี ของแต่ละสมัยในปี นั้น วันเริ่ มสมัยประชุ ม สามัญประจาปี ของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุ มสามัญประจาปี สมัยแรกของปี ถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนาปรึ กษาในที่ประชุ มสามัญประจาปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ 11 มา
บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็ นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ซึ่ งที่ประชุมจะกาหนดสมัยประชุมเป็ นประการใด ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา

๑๐
ประธานสภา

ขอปรึ กษาที่ ป ระชุ ม ว่ า สมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2558 จะกาหนดวันที่
เท่าไร และจะกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อใด

นายณรงค์ อุปพันธ์

นายณรงค์ อุปพันธ์ สมาชิ กสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอให้กาหนดวันเริ่ มประชุ ม
สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
สมัยที่ 2 เริ่ มวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2558

มีกาหนด 30 วัน

สมัยที่ 3 เริ่ มวันที่ 1 สิ งหาคม – 30 สิ งหาคม 2558

มีกาหนด 30 วัน

สมัยที่ 4 เริ่ มวันที่ 1 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2558

มีกาหนด 30 วัน

และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2559 เริ่ มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559 มี
กาหนด 30 วัน
ขอผูร้ ับรองจานวน 2 คน

ประธานสภา

1. นายมนัส มะโนรส
2. นายสาราญ กันไชย
สอบถามว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอเป็ นอย่างอื่นอีกหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มี
/มติที่ประชุม...
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบในการกาหนดสมัยประชุ มสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
สมัยที่ 2 เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2558

มีกาหนด 30 วัน

สมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 1 สิ งหาคม – 30 สิ งหาคม 2558

มีกาหนด 30 วัน

สมัยที่ 4 เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2558

มีกาหนด 30 วัน

และสมัยประชุ มสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2559 เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559
มีกาหนด 30 วัน
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อข้อเสนอแนะ ขอให้แสดงความเห็นได้
โดยเริ่ มจากสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางเหรียญทอง อุตมะ

นางเหรี ยญทอง อุตมะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หารื อการแก้ไขเรื่ องการทิ้งขยะ ข้าง
หอพักสมคิด

๑๑
นายกเทศมนตรี

ให้กองช่างสารวจและ

รายงานผูบ้ ริ หารทราบเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

นางสาวนงนุช โพธา

นางสาวนงนุช โพธา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หารื อเรื่ องการเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ใน
ตาบล

นายกเทศมนตรี

ให้กองสาธารณสุ ขดาเนินการ

นายนพดล กันธะวิลา

นายนพดล กันธะวิลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอให้เทศบาลดาเนินการตัดกิ่งไม้
หน้าห้องเย็น

นายกเทศมนตรี

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล มาดาเนินการเขียนคาร้อง เพื่อเทศบาลจะได้ดาเนินการที่
เกี่ยวข้องต่อไป

นายทนง พวงพฤกษ์

นายทนง พวงพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หารื อการแก้ไขปั ญหาน้ าเสี ยในหอพัก
หมู่ที่ 6 ไหลออกมาท่วมขังถนนในหมู่บา้ น

นายกเทศมนตรี

ให้กองช่างสารวจและรายงานผูบ้ ริ หารทราบเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

ประธานสภา

มีสมาชิ กสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่ องอื่ นใดเสนอหรื อไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณสมาชิ ก
สภาเทศบาล และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ขอปิ ดประชุม

ปิ ดประชุ ม

เวลา 12.00 น.

/ลงชื่อ...

