รายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๕8 เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ มเทศบาลตาบลไชยสถาน
************************************
ผู้มาประชุ ม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นายอังกูร จันทะวงค์
๒ นายชาตรี
ใจคะจัด
๓ นายอนุพงค์ อินทะชัย
๔ นายสาราญ กันไชย
๕ นางเหรี ยญทอง อุตมะ
๖ นายนพดล กันธะวิลา
๗ นางสาวนงนุช โพธา
๘ นายณรงค์ อุปพันธ์
๙ นายมนัส
มะโนรส
๑๐ นายนงนุช ทิพย์ภาษา
๑๑ นายทนง พวงพฤกษ์
๑๒ นายชาญ ปันปวง
ผู้ไม่ มาประชุ ม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นายบุญโสต สมมนุษย์
๒ นายอิ่นแก้ว อินทะชัย
๓ นางพรทิพย์ สุ ภาพพรชัย
๔ นางสาวนันทิยา สาระทูล
๕ 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
๖ สิ บเอกศีละถาวร ชุมภูศรี
๗ นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน
๘ นางสาวอัญชลี เมืองแก้ว

ตาแหน่ ง
รองปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ
ศีละถาวร ชุมภูศรี

หัวหน้าสานักปลัด

ธี รวัฒน์ ปลัดกองวัน

ผูอ้ านวยการกองคลัง

อัญชลี

หมายเหตุ

เมืองแก้ว

หัวหน้าฝ่ ายแบบแผนและก่อสร้าง

๙

นายปิ ติพล

มาระวิชยั

๑๐

นางสาวศุภรัศมิ์ วงศ์อินทร์

๑๑

รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกอง
ช่าง

หัวหน้าฝ่ ายบริ หารการศึกษา

ปิ ติพล มาระวิชยั

รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการ
กองการศึกษา

ศุภรัศมิ์ วงศ์อินทร์

นางสาวเปรมฤดี สังวรรณะ

นักวิชาการส่ งเสริ มสุ ขภาพ

เปรมฤดี สังวรรณะ

๑๒

นางสาวพริ้ มรวี สมงาม

หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและแผนงาน

พริ้ มรวี สมงาม

๑๓

นางสาวสุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี

เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและ
แผน

สุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี

ระเบียบวาระการประชุ ม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่ อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ของเทศบาลตาบลไชยสถาน
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่ อง ด่วน
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่ อง กระทูถ้ าม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่ อง เพื่อพิจารณา
๕.๑ โอนลดเงิ นงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2558 แผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป งบดาเนิ นงาน หมวดค่ าวัสดุ ประเภทค่า วัสดุ เชื้ อเพลิ ง และหล่ อลื่ น
งบประมาณอนุ มตั ิ 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 172.794- บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิ บสี่ บาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ จานวน 44,000.- บาท (สี่

๓
หมื่ น สี่ พั น บาทถ้ ว น) เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ ายเป็ นรายการใหม่ แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หาร
ทัว่ ไป งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภณ
ั ฑ์ ประเภทค่ า ครุ ภณ
ั ฑ์ส านัก งาน (5) ค่ า เครื่ องปรั บ อากาศ
แบบแยกส่ วน ชนิดตั้งพื้นหรื อชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ ต่ากว่ า 36,000 บีทียู
พร้ อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง จานวนงบประมาณทีข่ อโอนเพิม่ จานวน 44,000.- บาท (สี่ หมื่น
สี่ พั น บาทถ้ ว น) ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ห้ ว งปี 2558 ประเด็ น
ยุท ธศาสตร์ ก ารเมื อ ง การบริ ห าร ล าดับ ที่ 8 แนวทางการพัฒ นาที่ 7.2 สอดคล้อ งกับ แผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) ประเด็น

/ยุทธศาสตร์ ...
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริ หารจัดการภาครัฐและการให้บริ การประชาชนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
โปร่ งใส และเป็ นธรรม
อัน เป็ นอ านาจของสภาท้ อ งถิ่ น ตามข้ อ 27 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่ มเติ ม ถึ ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 อันเป็ นอานาจของสภาท้องถิ่ น ตามข้อ 27 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
5.2 โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2558 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้ องกันภัย ฝ่ ายพลเรื อนและระงับ อัค คี ภยั งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภ ัณฑ์ ประเภท
ค่ าครุ ภั ณฑ์ การเกษตร เพื่อจั ด ซื้ อ เครื่ อ งสู บ น้า แบบหอยโข่ ง มอเตอร์ ไฟฟ้า จ านวน 3 เครื่ อง
งบประมาณอนุมัติ 33,000.- บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้ วน) งบประมาณก่อนโอน 33,000บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ จานวน
33,000.- บาท (สามหมื่น
สามพันบาทถ้ วน) เพื่ อไปตั้งจ่ า ยเป็ นรายการใหม่ แผนงานการรั กษาความสงบภายใน งาน
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั งบดาเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุการเกษตร
เพื่อ จั ด ซื้ อเครื่ อ งสู บ น้า แบบแช่ (ปั๊ ม ไดโว่ ) ส าหรั บ ใช้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
จานวน 3 เครื่อง จานวนงบประมาณทีข่ อโอนเพิม่ จานวน 33,000.- บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้ วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2558 – 2560) ห้วงปี 2558 ประเด็น
ยุทธศาสตร์การเมือง การบริ หาร ลาดับที่ 8
แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 สอดคล้องกับ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาจัง หวัดเชี ย งใหม่ 4 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2561) ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริ หารจัดการภาครัฐและ
การให้บริ การประชาชนที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และเป็ นธรรม อันเป็ นอานาจของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 27 แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

๔
5.3 ขอรับความเห็นชอบ ให้ดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานจากแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดิน สาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ตาบล
ห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน อันเป็ นการดาเนินกิจการนอกเขต
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ อง อื่นๆ (ถ้ามี)
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
กล่ า วเปิ ดการประชุ ม สภาเทศบาลตาบลไชยสถาน สมัย วิส ามัญ สมัย ที่ 1 ครั้ งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2558 และแจ้งประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561)
ของ
เทศบาลตาบลไชยสถาน
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา

เลขานุการสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
มอบหมายให้เลขานุ การสภาท้องถิ่ น อ่านรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลไชย
สถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ให้ที่ประชุ ม
รับทราบ
อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่ งรายงานการประชุมได้มีคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุ มสภาลงลายมือชื่ อรับรองการประชุมและประธานสภาได้ลงลายมือชื่ อ
เพื่อรับรองรายงานการประชุมเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

๕
ประธานสภา

มติทปี่ ระชุ ม

สอบถามที่ ป ระชุ ม ว่า มี สมาชิ กท่านใดจะขอแก้ไข หรื อเพิ่มเติม หรื อไม่ หากไม่มี
ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
๒๕๕8
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบในการรั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
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 หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุ เชื้ อเพลิ งและ
หล่อลื่น งบประมาณอนุ มตั ิ 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 172.794บาท (หนึ่ งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้ อยเก้าสิ บสี่ บาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ จานวน 44,000.บาท (สี่ หมื่นสี่ พนั บาทถ้วน) เพื่อไปตั้งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารทัว่ ไป งบลงทุน หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ประเภทค่าครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
(5)
ค่ า เครื่ องปรั บ อากาศแบบแยกส่ วน ชนิ ด ตั้ ง พื้ น หรื อชนิ ด แขวน (มี ร ะบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู

/พร้อมติดตั้ง...

พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่ อง จานวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม จานวน 44,000.- บาท
(สี่
หมื่ นสี่ พ นั บาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ห้วงปี 2558 ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเมื อ ง การบริ หาร ล าดั บ ที่ 8 แนวทางการพัฒ นาที่ 7.2 สอดคล้ อ งกั บ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเชี ยงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการภาครัฐและการให้บริ การประชาชนที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และ

๖
เป็ นธรรม อันเป็ นอานาจของสภา ท้องถิ่น ตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติ มถึ ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543
จากที่นายกเทศมนตรี ตาบลไชยสถาน ได้ยื่นขอเสนอญัตติเพื่อให้สมาชิ กสภาเทศบาล

ประธานสภา

ตาบลไชยสถานพิ จารณาอนุ ม ตั ิ โอนลดเงิ นงบประมาณรายจ่ า ย ประจาปี งบประมาณ 2558
เพื่อไป ตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ เชิ ญท่านนายกเทศมนตรี ชี้ แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ที่ประชุ ม
รับทราบ
นายกเทศมนตรี

ขอเสนอญัตติ ขออนุ มตั ิ โอนลด เงิ นงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2558
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป งบดาเนิ นงาน ค่าใช้5.1 โอนลดเงิ นงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2558 แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป งบดาเนิ นงาน
หมวดค่ า วัส ดุ ประเภทค่ า วัส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น งบประมาณอนุ ม ัติ 700,000.- บาท
(เจ็ดแสนบาทถ้วน) งบประมาณก่ อนโอน 172.794- บาท (หนึ่ งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้ อย
เก้า สิ บ สี่ บ าทถ้วน) ขอโอนลดครั้ งนี้ จานวน 44,000.- บาท (สี่ หมื่ นสี่ พ นั บาทถ้วน) เพื่ อไป
ตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป งบลงทุน หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ประเภทค่าครุ ภณั ฑ์สานักงาน (5) ค่าเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน ชนิ ดตั้งพื้นหรื อชนิ ดแขวน
(มี ร ะบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ ต่ า กว่ า 36,000 บี ที ยู พร้ อ มติ ด ตั้ง จ านวน 1 เครื่ อ ง จ านวน
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม จานวน 44,000.- บาท (สี่ หมื่นสี่ พนั บาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ห้วงปี 2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ การเมือง การบริ หาร ลาดับที่ 8 แนว
ทางการพัฒ นาที่ 7.2 สอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาจั ง หวัด เชี ย งใหม่ 4 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2561) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบบริ หารจัด การภาครั ฐ และ
การให้บริ การประชาชนที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และเป็ นธรรม อันเป็ นอานาจของสภาท้องถิ่น
ตามข้อ 27 แห่ งระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึ ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เนื่ องจากเครื่ องปรับอากาศในห้อง
ประชุมในปัจจุบนั มี BTU ไม่เหมาะสมกับขนาดของห้อง เป็ นเหตุให้เวลาจัดประชุ มที่มีผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุ มครั้งละมาก ๆ จะเกิ ดความร้ อน เพราะเครื่ องปรับอากาศมีขนาดไม่เพียงพอ จึงเป็ นที่มา
ของการขอเสนอโอนลดงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่น้ ี

๗
/ประธานสภา...
ประธานสภา

มติทปี่ ระชุ ม

ตามที่นายกเทศมนตรี ตาบลไชยสถานชี้ แจงรายละเอียดต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้วนั้น สมาชิก
สภาฯ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็ นชอบอนุ มตั ิให้ โอน
ลด เงิ นงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2558 แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หาร
ทัว่ ไป งบดาเนิ นงาน หมวดค่า วัสดุ ประเภทค่าวัสดุ เชื้ อเพลิ งและหล่ อลื่ น งบประมาณอนุ ม ตั ิ
700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 172.794- บาท
(หนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิ บสี่ บาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ จานวน 44,000.- บาท (สี่ หมื่นสี่
พันบาทถ้วน) เพื่อไป ตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ประเภทค่าครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน (5) ค่าเครื่ องปรับอากาศ
แบบ
แยกส่ วน ชนิ ดตั้งพื้นหรื อชนิ ดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู พร้ อม
ติดตั้ง จานวน 1 เครื่ อง จานวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม จานวน 44,000.- บาท
(สี่ หมื่น
สี่ พนั บาทถ้วน) หรื อไม่
ทีป่ ระชุ มมีมติให้ ความเห็นชอบให้ โอนลด เงินงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ
2558 แผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่ าวัสดุ ประเภทค่ าวัสดุ
เชื้ อเพลิงและหล่ อลื่น งบประมาณอนุ มัติ 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้ วน) งบประมาณก่ อน
โอน 172.794- บาท (หนึ่งแสนเจ็ด หมื่นสองพันเจ็ด ร้ อยเก้ า สิ บ สี่ บาทถ้ วน) ขอโอนลดครั้ งนี้
จานวน 44,000.- บาท (สี่ หมื่นสี่ พันบาทถ้ วน) เพื่อไป ตั้งจ่ ายเป็ น
รายการใหม่
แผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ประเภทค่ าครุ ภัณฑ์
สานักงาน (5) ค่ าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน
(มีระบบ
ฟอกอากาศ)ขนาดไม่ ต่ากว่ า 36,000 บีทียู พร้ อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่ อง จานวนงบประมาณที่ขอ
โอนเพิม่ จานวน 44,000.- บาท (สี่ หมื่นสี่ พนั บาทถ้ วน)
ด้ วยคะแนนเสี ยง
เห็นชอบ
10
เสี ยง
ไม่ เห็นชอบ
เสี ยง
งดออกเสี ยง
2
เสี ยง
วาระที่ 5.2 โอนลดเงิ นงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2558 แผนงานรั กษา
ความสงบภายใน งานป้ องกันภัย ฝ่ ายพลเรื อนและระงับ อัค คี ภยั งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภณ
ั ฑ์
ประเภทค่าครุ ภณ
ั ฑ์การเกษตร เพื่ อจัดซื้ อเครื่ องสู บ น้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ ไฟฟ้ า จานวน 3
เครื่ อง งบประมาณอนุ มตั ิ 33,000.- บาท (สามหมื่ นสามพันบาทถ้วน) งบประมาณก่ อนโอน
33,000- บาท (สามหมื่ น สามพัน บาทถ้ ว น) ขอโอนลดครั้ งนี้ จ านวน 33,000.- บาท
(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้ องกันภัย ฝ่ ายพลเรื อนและระงับ อัค คี ภยั งบดาเนิ นการ หมวดค่ า วัส ดุ ประเภทค่ า วัส ดุ

๘
การเกษตร เพื่อจัดซื้ อเครื่ องสู บน้ า แบบแช่ (ปั๊ มไดโว่) สาหรับใช้ในการป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จานวน 3 เครื่ อง จานวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม จานวน 33,000.- บาท (สามหมื่น
สามพัน บาทถ้ว น) ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ห้ว งปี 2558 ประเด็ น
ยุทธศาสตร์การเมือง การบริ หาร ลาดับที่ 8 แนวทางการพัฒนาที่

/7.2 สอดคล้อง...
7.2 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเชี ยงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริ หารจัดการภาครัฐและการให้บริ การประชาชนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
โปร่ งใส และเป็ นธรรม
อัน เป็ นอ านาจของสภาท้ อ งถิ่ น ตามข้ อ 27 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ต่อไปวาระที่ 5.2 ขอเชิ ญท่านนายกเทศมนตรี ชี้ แจงรายละเอี ยดดังกล่ าวให้ที่ประชุ ม

ประธานสภา
รับทราบ
นายกเทศมนตรี

ขอเสนอญัตติ ขออนุ มตั ิ โอนลดเงิ นงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ 2558
แผนงานรั ก ษาความสงบภายใน งานป้ องกัน ภัย ฝ่ ายพลเรื อนและระงับ อัค คี ภ ัย งบลงทุ น
หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ประเภทค่าครุ ภณ
ั ฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้ อเครื่ องสู บน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้ า จ านวน 3 เครื่ อง งบประมาณอนุ ม ัติ 33,000.- บาท (สามหมื่ น สามพัน บาทถ้ว น)
งบประมาณก่ อนโอน 33,000- บาท (สามหมื่ นสามพันบาทถ้ วน) ขอโอนลดครั้ งนี้ จานวน
33,000.- บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคี ภยั งบดาเนิ นการ หมวดค่าวัสดุ
ประเภทค่าวัสดุ การเกษตร เพื่อจัดซื้ อเครื่ องสู บน้ าแบบแช่ (ปั๊ มไดโว่) สาหรับใช้ในการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จานวน 3 เครื่ อง จานวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม จานวน 33,000.บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ห้วงปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ การเมื อง การบริ หาร ลาดับที่ 8 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 สอดคล้องกับ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาจัง หวัด เชี ย งใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) ประเด็ นยุท ธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการภาครั ฐและการให้บริ การประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส
และเป็ นธรรม อันเป็ นอานาจของสภาท้องถิ่ น ตามข้อ 27 แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 เนื่องจากครุ ภณั ฑ์ที่ต้ งั ไว้ เป็ นเครื่ องสู บน้ าแบบหอยโข่ง ใช้หวั กะโหลกจุ่มน้ า แต่ที่ตอ้ งการ

๙
ใช้จริ ง ๆ คือ เครื่ องสู บน้ าแบบแช่ ไม่ตอ้ งใช้หวั กะโหลก และเพื่อช่วยในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาอุ ทกภัยเร่ งด่ วน จึ ง เป็ นที่ มาของการขอเสนอโอนลดงบประมาณรายจ่า ยมาตั้งจ่า ยเป็ น
รายการใหม่น้ ี
ประธานสภา

ตามที่นายกเทศมนตรี ตาบลไชยสถานชี้ แจงรายละเอียดต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้วนั้น สมาชิ ก
สภาฯ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอมติที่ประชุ มว่าเห็นชอบอนุ มตั ิให้ โอน
ลดเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี งบประมาณ 2558 แผนงานรั ก ษาความสงบภายใน
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคี ภยั งบลงทุ น หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ประเภทค่าครุ ภณ
ั ฑ์
การเกษตร เพื่อจัดซื้ อเครื่ องสู บน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ ไฟฟ้ า จานวน 3 เครื่ อง งบประมาณ
อนุ ม ัติ 33,000.- บาท (สามหมื่ น สามพัน บาทถ้ว น) งบประมาณก่ อ นโอน 33,000- บาท
(สามหมื่ น สามพัน บาทถ้ว น) ขอโอนลดครั้ งนี้ จ านวน 33,000.- บาท (สามหมื่ น สามพัน
บาทถ้วน) เพื่อไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อน

/และระงับ...
และระงับ อัค คี ภ ัย งบด าเนิ น การ หมวดค่ า วัส ดุ ประเภทค่ า วัส ดุ ก ารเกษตร เพื่ อ จัด ซื้ อ
เครื่ องสู บ น้ า แบบแช่ (ปั๊ ม ไดโว่) ส าหรั บ ใช้ใ นการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน
3 เครื่ อง จานวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม จานวน 33,000.- บาท (สามหมื่นสามพัน
บาท
ถ้วน) หรื อไม่
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติให้ ความเห็นชอบให้ โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ
2558 แผนงานรั กษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ประเภทค่ าครุ ภัณฑ์ การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่ องสู บน้าแบบหอยโข่ ง มอเตอร์
ไฟฟ้ า จ านวน 3 เครื่ อ ง งบประมาณอนุ มั ติ 33,000.- บาท (สามหมื่ น สามพั น บาทถ้ ว น)
งบประมาณก่ อ นโอน 33,000- บาท (สามหมื่ นสามพัน บาทถ้ วน) ขอโอนลดครั้ ง นี้ จ านวน
33,000.- บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้ วน) เพื่อไปตั้งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ แผนงานการรั กษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภัย งบดาเนินการ หมวดค่ าวัสดุ
ประเภทค่ าวัสดุการเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่ องสู บน้าแบบแช่ (ปั๊ มไดโว่ ) สาหรั บใช้ ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จานวน 3 เครื่อง จานวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม จานวน 33,000.บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้ วน)
ด้ วยคะแนนเสี ยง
เห็นชอบ
10 เสี ยง

๑๐
ไม่ เห็นชอบ
งดออกเสี ยง

2

เสี ยง
เสี ยง

วาระที่ 5.3 ขอรับความเห็นชอบให้ดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานจากแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพื้นดิน สาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ในพื้นที่
ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน อันเป็ นการดาเนินกิจการนอกเขต
ต่อไป วาระที่ 5.3 ขอเชิ ญท่านนายกเทศมนตรี ชี้ แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ที่ประชุ ม

ประธานสภา
รับทราบ
นายกเทศมนตรี

ขอเสนอญัต ติ ขอรั บ ความเห็ น ชอบให้ ด าเนิ น โครงการผลิ ต ไฟฟ้ าพลัง งานจาก
แสงอาทิ ตย์แบบติ ดตั้งบนพื้นดิ น สาหรั บหน่ วยงานราชการและสหกรณ์ ภาคการเกษตร พ.ศ.
2558 ในพื้ นที่ ตาบลห้ วยยาบ อาเภอบ้า นธิ จัง หวัดล าพูน อันเป็ นการด าเนิ นกิ จการนอกเขต
ตามระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้ อไฟฟ้ าจากโครงการผลิตไฟฟ้ า
จากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์แ บบติ ด ตั้ง บนพื้ น ดิ น ส าหรั บ หน่ ว ยงานราชการและสหกรณ์ ภ าค
การเกษตร พ.ศ. 2558 เพื่อให้เทศบาลตาบลไชยสถานมีรายได้ในการให้บริ การสาธารณะเพิ่มมาก
ขึ้น จึงเป็ นที่มาของการเสนอญัตติน้ ี

/ประธานสภา...

ประธานสภา

ตามที่ น ายกเทศมนตรี ต าบลไชยสถานชี้ แจงรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ เรี ย บร้ อ ยแล้ว นั้น
สมาชิ กสภาฯ ท่า นใดมี ข ้อซัก ถามเพิ่ม เติ ม หรื อไม่ หากไม่ มีจึง ขอมติ ที่ ประชุ มว่าเห็ นชอบให้
ดาเนิ นโครงการผลิ ตไฟฟ้ าพลัง งานจากแสงอาทิ ตย์แบบติ ดตั้ง บนพื้นดิ น ส าหรั บ หน่ วยงาน
ราชการและสหกรณ์ ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัด
ลาพูน อันเป็ นการดาเนินกิจการนอกเขต หรื อไม่

มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติให้ ความเห็นชอบให้ ดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์
แบบติ ด ตั้ ง บนพื้น ดิ น ส าหรั บ หน่ ว ยงานราชการและสหกรณ์ ภ าคการเกษตร พ.ศ. 2558
ในพืน้ ทีต่ าบลห้ วยยาบ อาเภอบ้ านธิ จังหวัดลาพูน อันเป็ นการดาเนินกิจการนอกเขต

๑๑
ด้ วยคะแนนเสี ยง
เห็นชอบ
10
ไม่ เห็นชอบ
งดออกเสี ยง
2

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อข้อเสนอแนะ ขอให้แสดงความเห็นได้
โดยเริ่ มจากสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางเหรียญทอง อุตมะ

1. นางเหรี ยญทอง อุตมะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หารื อกรณี น้ าขังบริ เวณหน้า
วัดศรี สองเมือง

นายกเทศมนตรี

ให้กองช่างดาเนินการสารวจและรายงานผูบ้ ริ หารทราบเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

นางเหรียญทอง อุตมะ

2. แจ้งรางระบายน้ า บริ เวณถนนสายหลักมีการชารุ ด

นายกเทศมนตรี

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล มาดาเนิ นการเขียนคาร้อง เพื่อเทศบาลจะได้ดาเนินการที่
เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวนงนุช โพธา

นางสาวนงนุช โพธา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สอบถามผลการดาเนิ นการติดตั้ง Wifi
ทั้งตาบล

นายกเทศมนตรี

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้ า จากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ผลการ
ดาเนินการสาเร็ จประมาณ 90%

นายสาราญ กันไชย

1. นายสาราญ กันไชย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สอบถามเกี่ยวกับรถบริ การประชาชน

นายกเทศมนตรี

อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสภาพรถ และจะได้ดาเนินการตรวจรับรถ

นายสาราญ กันไชย

2. สอบถามกรณี ร้านท้อแสงทอง ปล่อยน้ าเสี ยลงสู่ ท่อระบายน้ า

นายกเทศมนตรี

งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลไชยสถาน ได้ดาเนินการตรวจสอบ และ
จัดทาหนังสื อสั่งปิ ดโรงงานเพื่อให้ทาการปรับปรุ งเรี ยบร้อยแล้ว
/นายมนัส...

นายมนัส มะโนรส

1. นายมนัส มะโนรส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอให้เทศบาลตรวจสอบการทางาน
ของผูร้ ับจ้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น เนื่องจากยังดาเนินการไม่เรี ยบร้อย

๑๒
นายกเทศมนตรี

ได้รับแจ้งจากผูร้ ับจ้างว่า อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขระบบ หากเสร็ จเรี ยบร้อย จะ
ดาเนินการตรวจสอบงานให้เรี ยบร้อยก่อนส่ งมอบงาน

นายมนัส มะโนรส

2. ขอให้เทศบาลตรวจสอบการจ้างเหมาตัดหญ้าภายในตาบล เนื่องจากมีบางพื้นที่ไม่ได้
ดาเนินการ

นายกเทศมนตรี

ขอให้สมาชิกสภาฯ แต่ละเขต ดาเนินการสารวจและแจ้งให้เทศบาลฯทราบ เพื่อ
ดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายมนัส มะโนรส

3. ขอให้เทศบาลดาเนินการตัดไม้ บริ เวณปากทางซอย 2 หมู่ที่ 6

นายกเทศมนตรี

ให้หวั หน้าสานักปลัดเทศบาล ดาเนินการสัง่ การให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปปฎิบตั ิงาน

นายณรงค์ อุปพันธ์

1. ขอให้เทศบาลตรวจสอบการดาเนินการโครงการขยายปากทางเข้า – ออก
บ้านเชียงขาง เนื่ องจากผูร้ ับจ้างดาเนินการไม่เรี ยบร้อย
ให้กองช่างดาเนิ นการสารวจและรายงานผูบ้ ริ หารเพื่อดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง

นายกเทศมนตรี
ต่อไป
นายณรงค์ อุปพันธ์

2. ขอให้เทศบาลตรวจสอบการดาเนินการก่อสร้างของบริ ษทั ปาล์มสปริ ง เนื่องจากใน
ระยะนี้มีฝนตก และรถบรรทุกที่ดาเนินการก่อสร้างดังกล่าว ได้สัญจรผ่านในหมู่บา้ น ทาให้ถนน
ในหมู่บา้ นสกปรก

นายกเทศมนตรี

ให้กองช่างดาเนิ นการทาหนังสื อแจ้งบริ ษทั ปาล์มสปริ ง เพื่อดาเนินการในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง ต่อไป
3. สอบถามการดาเนิ นการติดตั้งกล้อง CCTV ในตาบล

นายณรงค์ อุปพันธ์
นายกเทศมนตรี

การดาเนิ นการติดตั้งกล้อง CCTV ต้องรอโครงการติดตั้ง Wifi ให้ดาเนินการให้
เรี ยบร้อยก่อน แล้วจึงจะดาเนิ นการติดตั้งกล้อง CCTV ได้

นายนงนุช ทิพย์ ภาษา

นายนงนุช ทิพย์ภาษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สอบถามความคืบหน้าโครงการ
ขุดลอกลาเหมืองภายในตาบล

นายกเทศมนตรี

ได้ดาเนิ นการเรี ยบร้อยแล้ว แต่หากมีรายละเอียดที่ตอ้ งดาเนินการเพิ่มเติม ขอให้สมาชิก
สภาฯ แจ้งให้เทศบาลทราบด้วย

นายทนง พวงพฤกษ์

นายทนง พวงพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หารื อเกี่ยวกับการก่อสร้างท่อระบายน้ า
บริ เวณก่อนถึงฌาปนสถานบ้านเชียงขาง เนื่ องจากมีการดาเนินการก่อสร้างมาก่อนหน้านี้ แต่ยงั
ไม่เรี ยบร้อย จึงขอให้เทศบาลดาเนินการตรวจสอบอีกครั้ง
ให้กองช่างดาเนิ นการสารวจและรายงานผูบ้ ริ หารเพื่อดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง

นายกเทศมนตรี
ต่อไป

๑๓

/ประธานสภา...
ประธานสภา

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

ปิ ดประชุ ม

เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ...............................................................ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นางสาวสุ พิชญาภัค วรัทนัยรัศมี)
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ...............................................................ผูต้ รวจร่ างรายงานการประชุม
(นายสมบัติ ศรี พงษ์สุวรรณ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน

ลงชื่อ...............................................................ผูร้ ับรองรายงานการประชุม
(นายอังกูร จันทะวงค์)
ประธานสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน

๑๔

๑๕

