รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๔
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลไชยสถาน
************************************
ผู้มาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นายจํานง ชมภู
๒ นางสาวปารณีย์ โพธา
๓ นายอนุพงค์ อินทะชัย
๔ นายอังกูร จันทะวงค์
๕ นายทนง พวงพฤกษ์
๖ นายมนัส มะโนรส
๗ นายมนตรี สายบุญ
๘ นายนงนุช ทิพย์ภาษา
๙ นายกุย ปัญญา
๑๐ นางเหรียญทอง อุตมะ
ผู้ไม่มาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นางสังคม คุณรังษี
๒ นายชาตรี ใจคะจัด
๓ นายสมบุญ หิรณ
ั ยโชติ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นายบุญโสต สมมนุษย์
๒ นายอิ่นแก้ว อินทะชัย
๓ นางพรทิพย์ สุภาพพรชัย
๔ นายบุญโท กันธามณี
๕ นางสาวนันทิยา สาระทูล

ตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
จํานง ชมภู
ปารณีย์ โพธา
อนุพงค์ อินทะชัย
อังกูร จันทะวงค์
ทนง พวงพฤกษ์
มนัส มะโนรส
มนตรี สายบุญ
นงนุช ทิพย์ภาษา
กุย ปัญญา
เหรียญทอง อุตมะ

ตําแหน่ง
ลายมือชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล
สังคม คุณรังษี
สมาชิกสภาเทศบาล
ชาตรี ใจคะจัด
เลขานุการสภาเทศบาล สมบุญ หิรัณยโชติ

ตําแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกฯ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
เดินทางไปต่างจังหวัด
เดินทางไปต่างจังหวัด
ลาพักผ่อนเพือ่ ปฏิบตั ิ
ภารกิจส่วนตัว

ลายมือชื่อ
บุญโสต สมมนุษย์
อิ่นแก้ว อินทะชัย
พรทิพย์ สุภาพพรชัย
บุญโท กันธามณี
นันทิยา สาระทูล

หมายเหตุ

/ ผู้เข้าร่วม...

-๒-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
๖ สิบเอกถาวร ชุมภูศรี
รองปลัดเทศบาล
ถาวร ชุมภูศรี
๗ นางสาวอัญชลี เมืองแก้ว หัวหน้ากองคลัง
อัญชลี เมืองแก้ว
๘ นายปิติพล มาระวิชัย
จนท.บริหารงานช่าง
ปิติพล มาระวิชัย
๙ นางสาวพริ้มรวี สมงาม
จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ พริ้มรวี สมงาม
๑๐ นางสาวศุภรัศมิ์ วงศ์อนิ ทร์ นักวิชาการศึกษา
ศุภรัศมิ์ วงศ์อินทร์
๑๑ นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน นิติกร
ธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน
๑๒ นางณัฐชา สุขจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุ การ
ณัฐชา สุขจันทร์
๑๓ นายกําพล บุญทา
คนงานทั่วไป
กําพล บุญทา
๑๔ นายเฉลิมวุฒิ ทิพวรรณ์
คนงานทั่วไป
เฉลิมวุฒิ ทิพวรรณ์
ยุภาวรรณ สายทอง
๑๕ นางสาวยุภาวรรณ สายทอง คนงานทั่วไป
๑๖ นางสาวยุพณ
ิ เกษศรี
ผู้ดูแลตึก
ยุพิณ เกษศรี
๑๗ นายเทพ พวงมาลา
คนงานทั่วไป
เทพ พวงมาลา
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตําบลไชยสถาน
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องด่วน
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ ขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมสมทบ “โครงการจั ด ทํ า แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลไชยสถาน” จํานวนเงิน ๘๑,๒๘๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสอง
ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ต้ังไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของเทศบาลตําบลไชยสถาน มีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ห้ ว งปี ๒๕๕๔ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลําดับที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒
๔.๒ ขออนุมัติโอนลด เงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ทํ า ให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๒.๔
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําหมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร
/ลึก๐.๗๐...

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๕

ลึก๐.๗๐-๐.๙๐ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร ซอย ๖ ถึง ซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลไชยสถานกําหนด โดยขออนุมัติโอนลดทั้งจํานวน ๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อไปโอนเพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินการ ประเภท
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๖)
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ งบประมาณตั้ง
ไว้ ๑๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมืน่ แปดพันบาทถ้วน) งบประมาณที่โอนเพิม่ เป็นเงิน
จํานวน ๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินงบประมาณหลังโอน
เพิ่มทั้งสิ้น ๓๖๒,๕๐๐ บาท (สามแสนหกหมืน่ สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔.๓ ขออนุมัติโอนลด เงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
การศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ๑. เงินเดือนพนักงาน งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ ๑๙๙,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕๐,๐๖๔ บาท งบประมาณที่ขอ
อนุมัติโอนลดครั้งนี้จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ได้แก่
รายการที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุน ๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๒) อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการศูนย์
ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ห้วงปี ๒๕๕๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ลําดับที่ ๘ แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๒
รายการที่ ๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุน ๒. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบล
ป่ าบง วงเงิ น งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่น ห้ า พั น บาทถ้ ว น) เพื่ อจ่ายเป็น เงิ น
อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลป่าบง ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ห้วงปี ๒๕๕๔ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ลําดับที่ ๘ แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๑
รวมเป็นเงินงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ท้ังสิ้น ๔๕,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เรื่อง แจ้งเพือ่ ทราบ
- รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของเทศบาลตําบลไชยสถาน
/ระเบียบวาระ...

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยสถานมาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว
ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เนื่องจากเลขานุการสภา ได้ลาพักผ่อน เพื่อไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวจึงไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในวันนี้ได้ ซึ่งตามข้อ ๑๙ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ระบุกรณีที่การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว
ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยมีสมาชิก
สภารับรอง ๒ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ เสนอชื่อนางเหรียญทอง อุตมะ สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถานชั่วคราวโดยมีนายทนง พวงพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ และนายมนตรี สายบุญ สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นผู้รบั รอง
ถ้ามีผ้ถู กู เสนอชื่อเพียงผู้เดียว ก็จะได้ขอมติที่ประชุมสภาอีกครั้งในการเห็นชอบให้
นางเหรียญทอง อุตมะ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถานชั่วคราว
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางเหรียญทอง อุตมะ เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว ด้วย
คะแนนเสียง เห็นชอบ
๗
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง ๓
เสียง
ขอเชิญท่านเหรียญทอง อุตมะ ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ชั่วคราว เพื่อที่จะได้ดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภา

นายกุย ปัญญา

ประธานสภา
มติที่ประชุม

ประธานสภา
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

แจ้งว่านางสังคม คุณรังษี พร้อมทั้งนายชาตรี ใจคะจัด สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒
ขอลาประชุมเนื่องจากเดินทางไปต่างจังหวัด และนายสมบุญ หิรณ
ั ยโชติ เลขานุการสภา
เทศบาลตําบลไชยสถาน ลาพักผ่อนเพื่อไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจําปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
มอบหมายให้ นางเหรี ย ญทอง อุ ต มะ เลขานุการสภาท้ องถิ่ น ชั่ วคราว อ่ า นรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา

/นางเหรียญทอง…

-๕-

นางเหรียญทอง อุตมะ เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งรายงาน
การประชุมได้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาลงลายมือชื่อรับรองการประชุม
และประธานสภาได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประธานสภา
สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มีขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
เห็นชอบ
๗
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง ๓
เสียง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องด่วน
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

ประธานสภา

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมสมทบ “โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลไชยสถาน” จํานวนเงิน ๘๑,๒๘๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ต้ังไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของเทศบาลตําบลไชยสถาน มีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ปรากฏ
ในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ห้ วงปี ๒๕๕๔ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลําดับที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒
ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง

นายกเทศมนตรี

ขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ สบทบโครงการแผนที่ ภ าษี แ ละทรั พ ย์ สิ น เป็ น จํ า นวนเงิ น
๘๑,๒๘๐ บาท เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายของโครงการในส่วนของค่าจ้างเหมาพนักงานเดินสํารวจ
และจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีตามโครงการแผนที่ภาษีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายจึงขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมสมทบโครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ดังกล่าว

ประธานสภา

ถามที่ประชุมว่าผู้ใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมสมทบโครงการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลไชยสถาน จํานวนเงิน ๘๑,๒๘๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๗
๓

เสียง
เสียง
เสียง
/๔.๒ ขออนุมัติ…

-๖-

ประธานสภา
นายกเทศมนตรี

๔.๒ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ทํ า ให้ ลั ก ษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๒.๔ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําหมู่ที่ ๗
งบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐-๐.๙๐ เมตรความยาว ๗๐
เมตร ซอย ๖ ถึง ซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลไชยสถานกําหนด โดยขอ
อนุมัติโอนลดทั้งจํานวน ๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง
ตามที่ จ ะได้ จั ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พนั ก งาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้นําชุมชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภายใน
ตําบลไชยสถาน โดยจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานในต่างจังหวัด จากงบประมาณที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อการดําเนินโครงการ จึงขอโอนลดโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ ๗ เป็น
จํานวนเงิน ๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อโอนมาเป็นค่าทัศนศึกษา
ดูงานจํานวน ๒๔๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดมอบให้เจ้าหน้าที่ ชี้แจงเพิ่มเติม

นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน นิติกร ชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้นําชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ
ภายในตําบลไชยสถาน โดยแต่เดิมได้ต้ังค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าวไว้ จํานวน ๑๑๘,๐๐๐
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม
อีก ๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมงบประมาณหลังโอนเป็นจํานวน
เงิน ๓๖๓,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ประธานสภา
ถามที่ประชุมว่าผู้ใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนลด เงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทํา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๒.๔
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําหมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) เพื่อจ่ ายเป็นค่าก่ อสร้ างรางระบายน้ํ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ าง ๑.๐๐ เมตร ลึ ก
๐.๗๐-๐.๙๐ เมตรความยาว ๗๐ เมตร ซอย ๖ ถึ ง ซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลไชยสถานกําหนด โดยขออนุมัติโอนลดทั้งจํานวน ๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

/มติทปี่ ระชุม...

-๗-

มติที่ประชุม

นายกเทศมนตรี

เห็นชอบ
๗
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง ๓
เสียง
๔.๓ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
บุ ค ลากร เงิ น เดื อ น (ฝ่ า ยประจํ า ) ๑. เงิ น เดื อ นพนั ก งาน งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
๑๙๙,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕๐,๐๖๔ บาท งบประมาณที่ขออนุมัติโอน
ลดครั้งนี้จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ได้แก่
รายการที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุน ๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๒) อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการศูนย์
ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ห้วงปี ๒๕๕๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ลําดับที่ ๘ แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๒
รายการที่ ๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุน ๒. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบล
ป่าบง วงเงินงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลป่าบง ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ห้วงปี ๒๕๕๔ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหารลําดับที่ ๘ แนวทางการพัฒนาที่๗.๑รวมเป็นเงินงบประมาณ
ที่ขอโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ท้ังสิ้น ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ชี้แจงว่างบประมาณที่ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท ของเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงาน
การศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุ คลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา )
ข้อ ๑. เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการศูนย์ประสานงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และ อุดหนุน
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าบง วงเงินงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลป่าบง ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เนื่องจากรายการ
ดังกล่าวไม่ได้ต้งั ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
/และขออนุมัติ…

-๘-

ประธานสภา

มติที่ประชุม

ประธานสภา

และขออนุมัติต่อสภาตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้ง
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒) จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการที่ได้ขอโอนเพิ่ม
ข้างต้นให้กับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าบง
ถามที่ประชุมว่าผู้ใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนลด เงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ๑. เงินเดือนพนักงาน งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ ๑๙๙,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕๐,๐๖๔ บาท งบประมาณที่ขอ
อนุมัติโอนลดครั้งนี้จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ได้แก่
รายการที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุน ๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๒) อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการศูนย์
ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ห้วงปี ๒๕๕๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ลําดับที่ ๘ แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๒
รายการที่ ๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุน ๒. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบล
ป่าบง วงเงินงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลป่าบง ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ห้วงปี ๒๕๕๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารลําดับที่ ๘ แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๑ รวม
เป็นเงินงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ท้งั สิ้น ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้า
พันบาทถ้วน)
เห็นชอบ
๗
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง ๓
เสียง
ขอมติทีป่ ระชุมให้ความเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนแก่สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการศูนย์ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลป่าบงตาม
โครงการศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
/ประจําปีงบประมาณ...

-๙-

มติที่ประชุม

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
เห็นชอบ
๗
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง ๓
เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง แจ้งเพือ่ ทราบ
- รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของเทศบาลตําบลไชยสถาน
นางสาวพริ้มรวี สมงาม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย ได้รายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของเทศบาลตําบลไชยสถาน
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๔) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว
นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน นิติกรแจ้งเรื่องการจัดทําโครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบลไชยสถาน จะ
เริ่มระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๔ โดยจะแจ้งกําหนดการที่แน่นอนไปยังทุก
ท่านอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นางทนง พวงพฤกษ์ สมาชิ ก สภาเทศบาล เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๒ หารื อ ที่ ป ระชุ ม เรื่ อ ง ถนนทางแยกบ้ า นยวม เกิ ด
อุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากปริมาณรถมาก ควรจะมีลูกระนาดหรือป้ายไฟเพื่อลดอุบัติเหตุ
นายกเทศมนตรี
รั บ เรื่อ งไว้ แ ละจะประสานไปยั ง กรมทางหลวงให้ ช่ ว ยดํ า เนิ น การ เนื่ อ งจากว่ า ถนนสาย
ดังกล่าวอยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมทางหลวง
รองประธานสภา
สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดที่จะเพิ่มเติมหรือไม่
สิบเอกถาวร ชุมภูศรี รองปลัดเทศบาล ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องโครงการพลิกฟื้นวิถีฐานถิ่นไชยสถานสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย
๑. เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และการกีฬาที่โดดเด่น
๒. เป็นเมืองภูมิปัญญาฐานถิ่นตําบลไชยสถาน
๓. เป็นเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยชุมชน
๔. เป็นแหล่งเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เป็นเมืองน่าอยู่ ท้องถิน่ ปลอดภัย กับความรักความสามัคคีในชุมชน
/นายกเทศมนตรี...

