รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2559
วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
_______________
ผูมาประชุม
1. นายธีรศักดิ์
2. นายมณีรัตน
3. นายบุญชม
4. นายสวย
5. ส.ต.ต.จักรพงษ
6. นางวาสนา
7. นายอาทิตย
8. นายประเสริฐ
9. นางสมใจ
10. นางแสงอรุณ
11. นายกฤษนัย
12. นางสาวพัชรา
13. นายสงวน

ชูสกุลพัฒนา
วงศปนตา
คิ้วดวงตา
รินนายรักษ
โปทาวี
ธิขวัญ
เขื่อนเพชร
อุดมชาติ
ชัยชนะ
ศรีปนตา
เยาวธานี
เหล็กกลา
ตุนหนิ้ว

ประธานสภาเทศบาล
ธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
รองประธานสภาเทศบาล มณีรัตน วงศปนตา
สมาชิกสภาเทศบาล
บุญชม คิ้วดวงตา
สมาชิกสภาเทศบาล
สวย รินนายรักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
สมาชิกสภาเทศบาล
วาสนา ธิขวัญ
สมาชิกสภาเทศบาล
อาทิตย เขื่อนเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล
ประเสริฐ อุดมชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมใจ ชัยชนะ
สมาชิกสภาเทศบาล
แสงอรุณ ศรีปนตา
สมาชิกสภาเทศบาล
กฤษนัย เยาวธานี
สมาชิกสภาเทศบาล
พัชรา เหล็กกลา
เลขานุการสภาเทศบาล
สงวน ตุนหนิ้ว

ผูไมมาประชุม
- ไมมี ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวปยนุช
2. นายเสกสรรค
3. นางอนงค
4. นายชาญชัย
5. พ.จ.อ.ภูมิรพี
6. นายอาทิตย
7. นางสุพิน
8. นางกิ่งกาญจน
9. นางอําภรณ
10. นางสาวมยุรี

ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ปยนุช ไชยกุล
จันทรถิระติกุล รองนายกเทศมนตรี
เสกสรรค จันทรถิระติกุล
วงศใหญ รองนายกเทศมนตรี
อนงค วงศใหญ
ตั้งกองเกียรติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ชาญชัย ตั้งกองเกียรติ
ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาล
พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม
พนภัย
ผูอํานวยการกองชาง
อาทิตย พนภัย
วัฒนา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ สุพิน วัฒนา
ชูสกุลพัฒนา ผูอํานวยการกองคลัง
กิ่งกาญจน ชูสกุลพัฒนา
บุญรัตน รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา อําภรณ บุญรัตน
แกวปญโย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ มยุรี แกวปญโย

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน มาประชุมครบองคประชุม นายสงวน ตุนหนิ้ว ปลัดเทศบาลตําบล
แมจัน เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน จุด ธูป เทียน บูชา
พระรัตนตรัยและดําเนินการเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
วาระที่ 1...

-2วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

วาระที่ 2

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย วิ ส ามั ญ ที่ 1 ครั้ ง ที่ 2 ประจํา ป 2559
เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ตอไปเปนวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป 2559 เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559
ขอเชิญทานสมาชิกฯ ตรวจสอบ มีทั้งหมด 11 หนา มีสมาชิกทานใดจะ
แกไขหรือไม
- หากไมมีสมาชิกทานใดแกไข ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- ใชเวลาพอสมควร และมีมติรับรองรายงานการประชุมดวยคะแนน
เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 3

11

ญัต ติ เรื่อ ง ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง)
ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรี ตํ า บลแม จั น ขอเสนอญัต ติ เรื ่อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (กองคลัง)โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
1. โอนเพิ่มตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารงานคลัง
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน 19,100 บาท
รายการ 1.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi
- มีชองเชื่อมตอแบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , legal และ Photo paper
โดยถาดใสกระดาษได ไมนอยกวา 80 แผน ฯลฯ
จํานวน...

-3จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 4,200 บาท (สี่พันสองรอยบาทถวน) เนื่องจาก
เครื่ องพิมพดังกล าว ไมต รงกับเกณฑร าคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐาน
ครุ ภั ณฑคอมพิว เตอร ณ วั นที่ 11 มีน าคม 2559 จึ งกําหนดคุณลั กษณะ
ครุภัณฑตามความจําเปนของการใชงาน และกําหนดจัดหาในราคาตลาด
รายการ 2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพดํา /ไมนอยกวา 38 แผน/นาที
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ Network หรือ USB 2.0
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ
10/100/1000 T network
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , legal และ Envelope
ฯลฯ
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 14,900 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน)
เนื่องจากเครื่องพิมพดังกลาว ไมตรงกับเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ณ วั น ที่ 11 มี น าคม 2559 จึ ง กํ า หนด
คุณลักษณะครุภัณฑตามความจําเปนของการใชงาน และกําหนดจัดหาใน
ราคาตลาด
รวม 2 รายการ เปนราคารวมทั้งสิ้น 19,100.-บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันหนึ่ง
รอยบาทถวน)
รวมโอนเพิ่ม จํานวน 19,100 บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน)
2. โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
หมวด คาวัสดุ
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 10,000 บาท
หมวด คาวัสดุ
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 9,100.-บาท
รวมโอนลด จํานวน 19,100 บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน)
เหตุผล
เทศบาลตํ า บลแม จั น มี ค วามจํ า เป น จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร
(เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกและเครื่องพิมพชนิดเลเซอร) เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก ยังไมเคยจัดซื้อ ,เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชํารุดเนื่องจากใชงานมาเปน
เวลานาน...

-4เวลานาน พิ ม พ เ อกสารไม ไ ด ถ า หากซ อ มไม เ กิ ด ความคุ ม ค า ทํ า ให ก าร
ปฏิบัติงานลาชา จึงขออนุมัติซื้อเครื่องพิมพดังกลาว เพื่อใชในราชการของ
เทศบาลตําบลแมจัน
ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล
ตําบลแมจัน เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายการดังกลาวขางตน และเพื่อใหการปฏิบัติ
เป น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่
ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย
- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม

ที่ประชุม

- ไมมีสมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมีมติอนุ มัติ ให โอนเงินงบประมาณฯ ได
ตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2559 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (สํานักปลัดเทศบาล)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
2559 เพื่อจั ด ซื้อครุ ภั ณฑคอมพิว เตอร (สํ านั กปลั ด เทศบาล) ขอเชิ ญ
ผูบริหารเสนอญัตติ

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรี ตํ า บลแม จั น ขอเสนอญัต ติ เรื ่อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (สํานักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
นายกเทศมนตรี ตํ าบลแม จั น ขออนุ มัติ ส ภาเทศบาลตํ า บลแม จั น
โอนงบประมาณรายจ ายประจํ าป 2559 เพื่อจั ดซื้อครุภั ณฑคอมพิวเตอร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โอนเพิ่ม...

-51. โอนเพิ่มตั้งจายเปนรายการใหม (สํานักปลัดเทศบาล)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พรอมอุปกรณ ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 11
มี น าคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
จํานวน 1 ชุด เปนราคารวมทั้งสิ้น 29,000 บาท (สองหมื่นเกาพันบาทถวน)
2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา
29,900 บาท (สองหมื่ น เกาพั น เกา ร อยบาทถว น) คุณ ลั กษณะพื้น ฐาน
ประกอบดวย
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก
2. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ไมนอยกวา 4 GB
3. มีจอภาพความละเอียดไมนอยกว า 1920x1080 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 13.3 นิ้ว
4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SSD ความจุไมนอยกวา 256 GB
5. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ไมนอยกวา 1 ชอง
6. สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11AC) และ Bluetooth
ฯลฯ
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกดังกลาว ไมตรงกับเกณฑราคากลางและ
คุณลั กษณะพื้น ฐานครุ ภั ณฑคอมพิวเตอร ณ วั น ที่ 11 มีนาคม 2559 จึ ง
กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑต ามความจําเปนของการใชงาน และกําหนด
จัดหาในราคาตลาด
โอนเพิ่มรวม 2 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 58,900 บาท (หาหมื่นแปดพัน
เการอยบาทถวน)
1. โอนลด สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 58,900 บาท (หาหมื่นแปดพัน
เการอยบาทถวน)
รวมโอนลด 58,900 บาท (หาหมื่นแปดพันเการอยบาทถวน)
เหตุผล
เทศบาลตําบลแมจัน มีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลและเครื่อง
คอมพิวเตอร...
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และขาดแคลนไมเ พีย งพอต อการใช งานในการให บ ริ ห ารจั ด การงานของ
เทศบาลตําบลแมจัน
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไข
เพิ่มเติม ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเป น
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย
- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- ไมมีสมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมีมติอนุ มัติ ให โอนเงินงบประมาณฯ ได
ตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 5

ญัต ติ เรื่อ ง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (สํานักปลัดเทศบาล)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (สํานักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรี ตํ า บลแม จั น ขอเสนอญัต ติ เรื ่อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ (สํานักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
1. โอนเพิ่มตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1,394,560 บาท
ชุดแมขายระบบกระจายเสียงชนิดไรสาย ระบบ UHF –FM ประกอบดวย
- เครื่องสง จํานวน 1 ชุด และชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไรสาย
จํานวน 20 ชุด พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของ ตามรายละเอียดแนบทาย และ
ติดตั้งตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลแมจัน เลขที่ 21/2559 จํานวน 20
จุด เปนราคารวมทั้งสิ้น 1,394,560.-บาท (หนึ่งลานสามแสนเกาหมื่นสี่พัน
หารอยหกสิบบาทถวน)
รวมโอน...
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รอยหกสิบบาทถวน)
2. โอนลด
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
ป ร ะ เ ภ ท เ งิ น ค า ต อ บ แ ท น เ ล ข า นุ ก า ร / ที่ ป รึ ก ษ า
นายกเทศมนตรี จํานวน 115,920 บาท
1.2 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 378,313 บาท
1.2.2 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 46,086 บาท
1.3 หมวดคาใชสอย
1.3.1 ประเภท รายจ า ยเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง บริ ก าร จํ า นวน
404,741 บาท
1.3.2 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
-โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย จํ า น ว น
9,500 บาท
-โครงการเตรี ย มความพร อมเข าสู ประชาคมอาเซี ย น
จํานวน 40,000 บาท
-โครงการฝกอบรม/สัมมนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
เทศบาลตําบลแมจัน จํานวน 400,000 บาท
รวมโอนลด จํานวน 1,394,560.-บาท (หนึ่งลานสามแสนเกาหมื่นสี่พัน
หารอยหกสิบบาทถวน)
เหตุผล
ดวยเทศบาลตําบลแมจัน มีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑ
ไฟฟ าและวิ ท ยุ ชุ ด แม ขายระบบกระจายเสี ย งชนิ ด ไร ส าย ระบบ
UHF –FM เพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ใหครอบคลุม
ทุกพื้น ที่ เพื่อเป น การประชาสั มพัน ธ ขาวสารต าง ๆ ให ป ระชาชน
ไดรับทราบขอมูลขาวสาร การบริการตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาลตํ า บลแม จั น และส ว นราชการอย า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให
สอดคล อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การบ า นเมื อ งที่ ดี โดยยึ ด หลั ก ความ
โปรงใส ตรวจสอบได และความคุมคาของงบประมาณ ฯลฯ
ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน จึงขอเสนอญัตติตอสภา
เทศบาลตําบลแมจัน เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณ
รายจาย...
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ขางตน และเพื่อใหกาปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย

นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล

- ขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับการระบบเสียงไรสาย หากจําไมผิดเทศบาล
เคยดําเนินการติดตั้งประมาณป 2557 หรือ 2558 ซึ่งประชาชนไดสอบถาม
วาปจจุบันไมไดยินเสียงประชาสัมพันธจากเสียงไรสายเลย หากไดรับการ
อนุมัติจากสภาเทศบาลตํ าบลแมจันเรียบรอยแลว ขอเรียนสอบถามวามี
ความคุมคาและประโยชนใชสอยมากนอยเพียงใด

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจง

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
เสียงไรสาย เดิมเทศบาลตําบลแมจัน ไดดําเนิน การจัด หาระบบเสีย งไร
สาย เมื่อป พ.ศ. 2549 เปนระยะเวลารวม 10 ปแลว โดยติดตั้งเครื่องรับ
จํานวน 6 จุด (ชุมชนละ 1 จุด) และไดขออนุมัติซอมเมื่อป พ.ศ. 2555
จํานวน 1 ครั้ง และไดยายเครื่องแมขายจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมจันมาติดตั้ง ณ อาคารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตําบลแมจัน ซึ่งปจจุบันไมสามารถใชงานได และระบบเครือขายที่ขออนุมัติ
ใหมในครั้งนี้ มีจํานวน 20 จุด เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด หาก
จุดใดที่ยังไมทั่วถึง ตองขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลแมจันตอไป ในการ
จัดหาชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไรสาย โดยสามารถนํามาเชื่อมตอจาก
ระบบแมขายไดเลย
- ในส ว นของความคุ ม ค า และประโยชน นั้ น ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น
โครงการเพื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของเทศบาลตําบลแมจันและสวน
ราชการตาง ๆ เทศบาลไดขอความรวมมือใหชุมชนประชาสัมพันธ บางครั้ง
ไมทราบวาทางชุมชนได
ประชาสัมพันธ...
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วิทยุ กระจายเสี ย งไร ส าย จะมีการติด ตั้ งแมขายไว ที่เทศบาลตํ าบลแมจั น
สามารถดํ า เนิ น การแจ ง ประชาสั ม พั น ธ ไ ด โ ดยตรง ไม ว า จะเป น การ
ประชาสัมพันธพรอมกันทุกจุดหรือประชาสัมพันธเฉพาะจุด หรือชุมชนได
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม

ที่ประชุม

- ไมมีสมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมีมติอนุ มัติ ให โอนเงินงบประมาณฯ ได
ตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 6

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
2559 (สํานักปลัดเทศบาล) ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอญัตติ เรื่ อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (สํานักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
1.โอนเพิ่ม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 3,700 บาท
รวมโอนเพิ่ม จํานวน 3,700 บาท (สามพันเจ็ดรอยบาทถวน)
2.โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 3,700 บาท
รวมโอนลด จํานวน 3,700 บาท (สามพันเจ็ดรอยบาทถวน)
เหตุผล
ด ว ยเทศบาลตํ าบลแมจั น จะดํ าเนิ น การจ างเหมาซอมรถดั บ เพลิ ง
ยี่หอ ISUZU หมายเลขทะเบียน 80-9166 เชียงราย รหัสครุภัณฑ 004-260002 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากระบบปมน้ําดับเพลิง
ชํารุด...

-10ชํ า รุ ด ใช ก ารไม ได หากเกิ ด เหตุ ส าธารณภั ย ขึ้ น การเข า ระงั บ เหตุ
อาจจะไมเต็มประสิทธิภาพ ในการตอบโตภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ดั ง นั้ น นายกเทศมนตรี ตํ า บลแม จั น จึ ง ขอเสนอญั ต ติ ต อ สภา
เทศบาลตําบลแมจัน เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามรายการดังกลาวขางตน และเพื่อใหการ
ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2 และ 3)
พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทํา
ใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย
- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- ไมมีสมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมีมติอนุ มัติ ให โอนเงินงบประมาณฯ ได
ตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 7

ญัต ติ เรื ่อ ง ขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ ายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง (สํานักปลัดเทศบาล)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.255 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง (สํานักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอญัต ติ เรื่อ ง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 5 9 เ พื่ อ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณฑ เค รื่ อ งดั บเ พลิ ง
(สํานักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
1.โอนเพิ่มตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จํานวน 54,900 บาท
ครุภัณฑ...

-11ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1. สายสงน้ําดับเพลิงแบบใยสังเคราะหพีวีซี ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร
พรอมขอตอ สวมเร็ว 2.5 นิ้ว จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 9,500 บาท เปนเงิน
ทั้งสิ้น 28,500.-บาท (สองหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน)
2. สายสงน้ําดับเพลิงแบบใยสังเคราะหพีวีซี ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร
พร อมข อต อ เขี้ ย วขั ด จํ านวน 3 ชุ ด ๆ ละ 8,800 บาท เป น เงิ น ทั้ง สิ้ น
26,400 บาท (สองหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน)
รวม 2 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 54,900.-บาท (หาหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน)
รวมโอนเพิ่ม จํานวน 54,900 บาท (หาหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน)
2.โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลแมจันและสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 54,900 บาท
รวมโอนลด จํานวน 54,900 บาท (หาหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน)
เหตุผล
เทศบาลตําบลแมจัน มีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
เนื่องจากสายสงน้ําดับเพลิงที่มีอยูไดใชงานมานาน ประสิทธิภาพในการใช
งานลดลง และไมเพียงพอตอการใชงาน เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น
ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล
ตําบลแมจัน เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ตามรายการดังกลาวขางตน และเพื่อใหการปฏิบัติ
เป น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2 และ 3)
พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทํา
ใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย
- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- ไมมีสมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมีมติอนุ มัติ ให โอนเงินงบประมาณฯ ได
ตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน
วาระที่ 8...

วาระที่ 8

-12ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป 2559 เพื่อจางเหมาติดตั้ง
ตาข า ยกั น นกอาคารหอประชุ ม แม จั น เฉลิ ม ฉลองสมโภช 750 ป เมื อ งเชี ย งราย
(กองชาง)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
2559 เพื่อจางเหมาติดตั้งตาขายกันนกอาคารหอประชุมแมจันเฉลิมฉลอง
สมโภช 750 ป เมืองเชียงราย (กองชาง) ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
2559 เพื่อจางเหมาติดตั้งตาขายกันนกอาคารหอประชุมแมจัน เฉลิมฉลอง
สมโภช 750 ป เมืองเชียงราย (กองชาง) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
นายกเทศมนตรี ตํ าบลแม จั น ขออนุ มั ติ สภาเทศบาลตํ าบลแม จั น โอน
งบประมาณรายจ ายประจํ าป 2559 เพื่อจ างเหมาติ ดตั้ งตาขายกั นนกอาคาร
หอประชุมแมจัน เฉลิมฉลองสมโภช 750 ป เมืองเชียงราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่มตั้งจายเปนรายการใหม (กองชาง)
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดคา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงอาคารหอประชุมแมจัน เฉลิมฉลอง
สมโภช 750 ป เมืองเชียงราย
- รายการ จางเหมาติดตั้งตาขายกันนกอาคารหอประชุมแมจันเฉลิม
ฉลองสมโภช 750 ป เมืองเชียงราย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมจัน
เลขที่ 22 / 2559 จํานวน 1 งาน รวมเปนเงิน 81,000.-บาท (แปดหมื่น
หนึ่งพันบาทถวน)
รวมโอนเพิ่ม 81,000.-บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
โอนลด กองชาง
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
เงิน เดื อน (ฝ ายประจํ า ) ประเภทคาตอบแทนพนั กงานจ าง รวมเป น เงิน
81,000.-บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
รวมโอนลด 81,000.-บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
เหตุผล
เนื่ อ งจากอาคารหอประชุ มแม จั น เฉลิ มฉลองสมโภช 750 ป เมื อง
เชียงราย สรางเสร็จเมื่อป 2555 จากการใชงานพบวา มีนกและแมลงเขาไป
ทํารังอยูอาศัย ทําใหสถานที่บริเวณนั้นสกปรก เลอะเทอะ และอาจทําใหเกิด
การแพรเชื้อ...

-13การแพรเชื้อโรคตาง ๆ ได สาเหตุเนื่องมาจากมีชองระบายอากาศที่นกและ
แมลงสามารถเขาไปทํารังได ดังนั้น จึงขออนุมัติติดตั้งตาขายกันนกอาคาร
หอประชุมแมจัน เฉลิมฉลองสมโภช 750 ป เมืองเชียงราย เพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลแมจัน เพื่อ
โปรดพิจารณาอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ตามรายการดังกลาวขางตน และเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององคก รปกครองส ว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ ายในหมวดค าครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น และสิ่ งก อสร าง ที่ ทํ าให ลั กษณะ ปริ ม าณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น
จึงขอเสนอญัตติดังกลาวเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติตอไป
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย
- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- ไมมีสมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมีมติอนุ มัติ ให โอนเงินงบประมาณฯ ได
ตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 9

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป 2559 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
โรงงาน (กองชาง)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
2559 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑโรงงาน (กองชาง) ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
2559 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑโรงงาน (กองชาง) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุมัตสิ ภาเทศบาลตําบลแมจัน โอน
งบประมาณรายจายประจําป 2559 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑโรงงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่มตั้งจายเปนรายการใหม (กองชาง)
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน
- รายการ...

-14- รายการ สว านไฟฟา ขนาดกําลังไฟฟาไมน อยกว า 780 วั ตต (พร อม
อุปกรณ) จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 9,500.-บาท (เกาพันหารอยบาทถวน)
รวมโอนเพิ่ม 9,500.- บาท (เกาพันหารอยบาทถวน)
โอนลด กองชาง
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวดค า ตอบแทน ประเภทเงิ น ช ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร รวมเป น เงิ น
9,500.-บาท (เกาพันหารอยบาทถวน)
รวมโอนลด 9,500.- บาท (เกาพันหารอยบาทถวน)
เหตุผล
กองชาง เทศบาลตําบลแมจัน มีความประสงคขออนุมัติซื้อครุภัณฑ
โรงงาน (สว า นไฟฟ า ) เนื่ อ งจากสว า นไฟฟ า เดิ ม ที่ มี อ ยู ชํ า รุ ด เสี ย หาย
เนื่องจากใชงานมานาน ซึ่งถาหากดําเนินการซอมจะตองใชงบประมาณใน
การซอมเปนจํานวนมาก ไมคุมคากับการซอม จึงขออนุมัติซื้อสวานไฟฟา
ดังกลาว เพื่อใชในราชการของเทศบาลตําบลแมจัน
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลแมจัน เพื่อ
โปรดพิจารณาอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ตามรายการดั ง กล า วข า งต น และเพื่ อ ให การปฏิ บั ติ เ ป น ไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด
4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ ายในหมวดค าครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น และสิ่ งก อสร าง ที่ ทํ าให ลั กษณะ ปริ ม าณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น
จึงขอเสนอญัตติดังกลาวเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติตอไป
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย
- จะมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- ไมมีสมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมีมติอนุ มัติ ให โอนเงินงบประมาณฯ ได
ตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 10

ญัต ติ เรื ่อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ
นายเสกสรรค...

-15นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลตําบลแมจัน ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2559 เพื่อดําเนินการซื้อครุภัณฑสํานักงาน ไดแก รถเข็น เพื่อ
ใชในงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลตําบลแมจัน จํานวน 4 คัน
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. โอนเพิ่ม ตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 10,000.-บาท
- คาจัดซื้อรถเข็น เพื่อใชในงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล
ตําบลแมจัน จํานวน 4 คัน เปนเงินรวมทั้งสิ้น 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
รวมโอนเพิ่ม จํานวน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
2. โอนลด
แผนงานสาธารณสุข (00240)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ
(โครงการปองกันและกําจัดโรคติดตอจากแมลงและยุง) จํานวน 10,000.-บาท
เหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552 กําหนดอํานาจหนาที่ใหเทศบาลตองดําเนินกิจการรักษาความ
สะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและ
สิ่ ง ปฏิ กู ล ซึ่ ง เทศบาลได ดํ า เนิ น กิ จ การดั ง กล า วมาจนถึ ง ป จ จุ บั น ใน
ปงบประมาณ 2559 ได มีการเปลี่ ย นแปลงระบบการจั ด การขยะ โดยให
ประชาชนลด คัดแยกขยะในครัวเรือน และเทศบาลใหบริการจัดเก็บขยะ
แยกประเภทตามวัน รวมทั้งงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลตําบล
แม จั น โดยพนั ก งานกวาดถนนต อ งเก็ บ รวบรวมขยะใส ถั ง ขยะแยกตาม
ประเภท ทําใหมีการใชถังขยะหลายใบจึงมีความจําเปนตองมีรถเข็นสําหรับ
ใชบรรทุกถังขยะเพื่อนําไปกําจัด
เทศบาล...

-16เทศบาลตํ า บลแม จั น จึ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 (แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจ า ยในหมวดค า
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย
- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- ไมมีสมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมีมติอนุ มัติ ให โอนเงินงบประมาณฯ ได
ตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 11

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559 เพื่อจางเหมา
ปรับปรุงศาลาบําเพ็ญกุศล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 11 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
2559 เพื่ อ จ า งเหมาปรั บ ปรุ ง ศาลาบํ า เพ็ ญ กุ ศ ล (กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม) ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
2559 เพื่ อ จ า งเหมาปรั บ ปรุ ง ศาลาบํ า เพ็ ญ กุ ศ ล (กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลตําบลแมจัน ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2559 เพื่อดําเนินการปรับปรุงศาลาบําเพ็ญกุศลภายในฌาปน
ส ถ า น ชุ ม ช น ป ง ต อ ง ห มู ที่ 5 ตํ า บ ล แ ม จั น อํ า เ ภ อ แ ม จั น
จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. โอนเพิ่มตั้งจ ายเป นรายการใหม แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุ ข (00221) หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท ปรั บปรุงศาลาบําเพ็ญกุศลจํ านวน 291,600.-บาท คาจางเหมา
ปรับปรุงศาลาบําเพ็ญกุศล ภายในฌาปนสถาน ชุมชนปงตอง หมูที่ 5 ตําบล
แมจัน...

-17แมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ตามแบบแปลนปรับปรุงศาลาบําเพ็ญ
กุศลภายในฌาปนสถานของเทศบาลตําบลแมจัน เลขที่ 19/2559 เปนเงิน
รวมทั้งสิ้น 291,600.- บาท (สองแสนเกาหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)
รวมโอนเพิ่ม จํานวน 291,600.- บาท (สองแสนเกาหมื่นหนึ่งพันหกรอย
บาทถวน)
2. โอนลด
2.1 แผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(00221) หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลั ก ษณะรายจ ายหมวดอื่ น โครงการขุ ด ลอกท อ ระบายน้ํ า ในเขตเทศบาล
จํานวน 141,600.-บาท
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(00244) หมวด คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจ ายหมวดอื่นๆ โครงการจัด การขยะอยางถูกหลักสุขาภิ บาล
จํานวน 150,000.-บาท
รวมโอนลด จํานวน 291,600.- บาท (สองแสนเกาหมื่นหนึ่งพันหกรอย
บาทถวน)
เหตุผล
เทศบาลตํ าบลแมจั นไดก อสร างศาลาบํ าเพ็ ญกุศลภายในฌาปนสถาน
ชุมชนปงตอง หมูที่ 5 ตําบลแมจั น อําเภอแมจั น จังหวัดเชียงราย ความ
กวาง 7.50 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 4.25 เมตร งบประมาณในการกอสราง
จํานวน 1,991,472.74 บาท (หนึ่งลานเกาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันสี่รอยเจ็ด
สิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 หลังจากกอสราง
แล ว เสร็ จ ได เ ป ด ให ป ระชาชนมาใช บ ริ ก ารฌาปนกิ จ ศพ พบว า ผู ม าใช
บริการฌาปนสถาน ไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีเครื่องขยายเสียงเพื่อ
ใชในการสื่อสารในระหวางประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ในฤดูรอนจะมีอากาศ
ร อ น มี สั ต ว ต าง ๆ เข าไปอาศั ย คนจรจั ด ได เ ขา ไปพั ก อาศั ย อยู ใ นศาลา
บําเพ็ญกุศล ทําลายสิ่งของเสียหาย
เทศบาลตํ า บลแม จั น จึ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 (แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจ า ยในหมวดค า
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย
นายมณีรัตน...

นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

-18- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ทุกทาน
ผมนายมณีรัตน วงศปนตา รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน ในการ
ปรั บ ปรุ ง ฌาปนสถาน เทศบาลตํ าบลแม จั น ได ดํ าเนิ น การปรั บ ปรุ งมา
ตลอดเปนอยางดี ขอสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการของศพนอกเขต ศพ
ไรญาติ หรือศพที่มาดวน มีการคิดคาดําเนินการอยางไร
- ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ดําเนินการเก็บคาบริการฌาปนสถานแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน ไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือการกําหนดคาบริการฌาปนสถานแมจั น
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติกําหนดอัตราคาบริการ ไวดังนี้
1.เตาเผาเมรุนอก (พรอมฟน) รายละ 800 บาท ประกอบดวย
1.1 คาบริจาคคาฟนเผาศพ
200 บาท
1.2 คาพนักงานเผาศพ (สัปเหรอ)
600 บาท
2.เตาเผาเมรุนอก (นําฟนมาเอง) รายละ 600 บาท ประกอบดวย
2.1 คาพนักงานเผาศพ (สัปเหรอ)
600 บาท
3.เตาเผาไรมลพิษ รายละ 2,000 บาท ประกอบดวย
3.1 คาพนักงานเผาศพ (สัปเหรอ)
600 บาท
3.2 เงินบริจาคคาน้ํามันเชื้อเพลิง
1,400 บาท
4. สําหรับศพผูยากไร ใหผูใหญบานทําหนังสือรับรองวาเปนผูยากไร โดยจะ
ไดรับการยกเวนคาบํารุงสุสาน และใหญาติดําเนินการพิธีฌาปนกิจศพเอง
5. สําหรับศพนอกเขตและศพตางดาว เก็บคาธรรมเนียมมากกวาประชาชน
ในเขตเทศบาลตํ าบลแมจั น 1 เทา ดังนี้ เตาเผาไร มลพิษ 4,000 บาท,
เตาเผาเมรุนอก (พรอมฟน) 1,600 บาท, เตาเผาเมรุนอก (นําฟนมาเอง)
1,200 บาท
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- จะมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- ไมมีสมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมีมติอนุ มัติ ให โอนเงินงบประมาณฯ ได
ตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 12

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเขารวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดตั้งศูนย
รวมกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา
นายธีรศักดิ.์ ..

-19นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 13 ใหยกเลิกความใน
ขอ 38 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน “ขอ 38 ญัตติทั้งหลาย
ต อ งทํ า เป น หนั ง สื อ ยื่ น ต อ ประธานสภาท อ งถิ่ น ล ว งหน า ก อ นวั น ประชุ ม
ไมนอยกวาหาวันและมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองอยางนอยสองคน แตหาก
สภาทองถิ่นนั้นมีสมาชิก สภาทองถิ่นเหลืออยูนอยกวาแปดคนใหมีสมาชิก
สภาทองถิ่นรับรองหนึ่งคน เวนแตตามกฎหมาย หรือระเบียบนี้กําหนด
วิธีการเสนอญัตติไวเปนอยางอื่น การเสนอญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทาย
ระเบียบนี้ ญัตติรางขอบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดตอเมื่อมีคํารับรอง
ของผูบริหารทองถิ่น ญัตติที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีการรับรอง
ตามวรรคหนึ่ง”
- อนุญาตใหบรรจุเขาระเบียบวาระได
- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขอเสนอญัตติดวน เพื่อบรรจุเขาระเบียบ
วาระการประชุมฯ จํานวน 1 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเขารวมลง
นามบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดตั้งศูนยรวมกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อ
การผลิตพลังงานไฟฟา

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเขารวมลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือการจัดตั้งศูนยรวมกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลแมจัน ขอ
ความเห็นชอบเขารวม ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการศูนยรวม
กําจัดขยะมูลฝอยเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา
เหตุผล
ตามที่ จั งหวัด เชี ยงราย ได จั ดประชุมคณะทํางานขับ เคลื่อนการ
กอสร างศูน ยร วมกําจั ด ขยะ มูล ฝอยเพื่อการผลิต พลังงานไฟฟา ครั้ งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุมสํานักบริหาร-พื้นที่
อนุรักษที่ 15 เพื่อพิจารณาการรวมกลุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
เทศบาลนครเชียงรายในการรับรองการจัดตั้งศูนยรวมกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อ
การผลิตพลังงานไฟฟา นั้น
เทศบาล...

-20เทศบาลตํ า บลแมจั น จึ งขอความเห็ น ชอบเข าร ว มลงนามบั น ทึ ก
ขอตกลงความรวมมือในการจัดตั้งศูนยรวมกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อการผลิต
พลังงานไฟฟา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย

นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ทุกทาน
ผมนายมณีรัตน วงศปนตา รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน มีความ
ยินดีที่เราจะไดมีพลังงานทดแทน ปจจุบันเราตอสูเกี่ยวกับปญหาขยะรวมกัน
ระยะเวลาในการทํา MOU ไดกําหนดไว 20 ป อยากทราบความเปนมาเปน
อยางไร และการจัดเก็บขยะของเราจะจัดเก็บอยางไร

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจง

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถริ ะติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจงที่ทานรองประธานสภา
สภาเทศบาล สอบถาม ในการดําเนินการเมื่อมีการ MOU มีการขั้นตอน
และการจั ด เก็ บ ขน เคลื่ อ นย า ยและกํา จั ด ขยะมู ล ฝอย และในส ว นของ
เทศบาลตําบลแมจัน ตองมีการจัดเก็บและคัดแยกเหมือนที่กําลังดําเนินการ
อยู ในป จ จุ บัน เหลื อเพียงขยะทั่ว ไปที่จ ะนํ าไปกําจัด ที่บ อขยะ ถาหากมี
เตาเผาพลังงานไฟฟา แตไมมีการคัดแยก เผาจะมีอายุการใชงานไมนาน
ในสวนของการคัดแยกขยะ ขออนุญาตใหนางสุพิน วัฒนา ผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนผูชี้แจงรายละเอียด
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญนางสุพิน วัฒนา ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมชี้แจง

นางสุพิน วัฒนา
- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจันทุกทาน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ดิฉัน นางสุพิน วัฒนา ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอ
อนุญาตแจงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแต
เดือนเมษายน 2559 กอนดําเนินการมีปริมาณขยะ 5,495 กิโลกรัมตอวัน
เดื อน กรกฎาคม 2559 ปริ มาณขยะลดลงเหลื อ 4,584 กิโ ลกรั มต อวั น
ประกอบดวย ขยะทั่วไป 3,495 กิโลกรัมตอวัน ขยะอินทรีย 806 กิโลกรัม
ต อวั น ขยะรี ไซเคิล 283 กิโ ลกรั มต อวั น โดยแยกเป น รถเก็บ ขยะป า ย
ทะเบียน 819455 กอนดําเนินการปริมาณขยะ 2,852 กิโลกรัมตอวัน หลัง
ดําเนินการ...

-21ดําเนินการปริมาณขยะ 1,823 กิโลกรัมตอวัน และรถเก็บขยะปายทะเบียน
809163 กอนดําเนินการปริมาณขยะ 2,462 กิโลกรัมตอวัน (โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหแมจันปดเทอม) หลังดําเนินการปริมาณขยะ 2,760 กิโลกรัมตอ
วัน (โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจันเปดเทอมทําใหปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น)
ส ว นป ญ หาอุ ป สรรค ในการดํ า เนิ น การได อ อกไปทํ า ความเข า ใจให แ ก
ประชาชนรวมกับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ในการประชาสัมพันธการ
คัดแยกขยะ และในการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล อม องคกรปกครองส วนทองถิ่น (Environmental Health
Accreditation : EHA) เทศบาลตําบลแมจันไดผลการประเมิน 92 % ไดรับ
ประกาศเกียรติคุณตอไป
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- จะมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- ไมมีส มาชิ กสภาเทศบาลตําบลแมจั นทานใดอภิป รายเพิ่มเติมและมีมติ
เห็นชอบเขารวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดตั้งศูนยรวม
กําจัดขยะมูลฝอยเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟาตามที่เสนอ 11 เสียง งดออก
เสียง 1 คน

วาระที่ 13

เรื่องอื่น ๆ

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขณะนี้อยูวาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม

นางสมใจ ศาสตรแยม
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ดิฉันนางสมใจ
ศาสตรแยม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ขอสอบถามเกี่ยวกับการขอ
ขยายน้ํ า ประปาจากประปาส ว นภู มิ ภ าคของชุ ม ชนปงตอง หมู ที่ 5
ดําเนินการไปอยางไรบาง

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจง

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน

- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ดิฉันนางสาว
ปยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจงในสวนของ
การขอขยายเขตน้ําประปาจากประปาสวนภูมิภาคของชุมชนปงตอง หมูที่ 5
การประปาสวนภูมิภาคไดแจงประมาณราคามาใหแลว ซึ่งเปนเงินอุดหนุน
ใหกับการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งจะตองเขาคณะกรรมการกระจายอํานาจ
จังหวัดใหพิจารณา โดยมีอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 411,100
บาท และอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟา
ซอยหมอเลิศ...

-22ซอยหมอเลิศ ชุมชนเดนปาสัก หมูที่ 4 จํานวน 11,110 บาท รวมเปนเงิน
422,210 บาท ในสวนของงบประมาณป 2559 ไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ จึงไดตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจําป 2560
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม

นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ดิฉันนาง
อนงค วงศใหญ รองนายกเทศมนตรีตํ าบลแมจั น ขอเชิ ญทุกทานร ว ม
กิจ กรรมวั น แม ประจํ าป 2559 ของศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ กเทศบาลตํ าบล
แมจัน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. รวมทําบุญ
ตักบาตร พระสงฆ 9 รูป หลังจากพิธีทําบุญตักบาตร ขอเชิญรวมกิจกรรม
วั น แม ประจํ า ป 2559 ณ หอประชุ ม แม จั น เฉลิ ม ฉลอง 750 ป
เมืองเชียงราย

ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ผม ส.ต.ต.
จักรพงษ โปทาวี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ขอสอบถามเกี่ยวกับ
ความคืบหนาการกอสรางตลาดสดเทศบาลตําบลแมจัน

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจง

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินการ
โครงการกอสรางตลาดสดเทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลไดดําเนินการสง
แบบการกอสร างให กับสํ านั กงานธนารั กษพื้นที่เ ชี ย งราย เพื่อเสนอไปยั ง
กรมธนารักษพิจารณา ในการดําเนินการมี 2 สวน คือ
1. ดําเนินการยื่นกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งไดสงเรื่องไปยัง
ท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ในการขอยื่ น กู ตอนนี้ ยั ง ขาดในส ว นของสั ญ ญาเช า จาก
กรมธนารักษ ซึ่งจะตองมีการอนุมัติแบบจากกรมธนารักษเรียบรอยแลวจึง
จะมีการเซนตสัญญาเชาได และการจายขาดเงินจากสะสม
2. การรื้ อ ถอนอาคารเดิ ม กรมธนารั ก ษ กํ า ลั ง เร ง ให ช า งมาดํ า เนิ น การ
ประเมินซากอาคารและขายทอดตลาดซากอาคาร และดําเนินการรื้อถอน
ตอไป จากการสอบถามและหารือกับเจาหนาที่ของธนารักษพื้นที่เชียงราย
ไดใหขอมูลการดําเนินการทั้งหมดคาดวาใชเวลาประมาณ 4 เดือน
นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน

- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ดิฉันนางสาว
ปยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ใน
สวนของการกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตองรอสัญญาเชาจาก
กรมธนารักษ...

-23กรมธนารักษ คาดวาประมาณเดือนมกราคม 2560 จะไดสัญญาเชา และสง
เรื่องไปยังกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง และการจายขาดเงิน
สะสม ที่ไดขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลแมจันไป คงไมสามารถเบิกจาย
ไดในปงบประมาณ 2559 งบประมาณจะตกเปนเงินสะสมเชนเดิม หากมี
การดําเนินการสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของครบแลว ตองขออนุมัติจายขาดเงิน
สะสมจากสภาเทศบาลตําบลแมจันอีกครั้งหนึ่ง
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขณะนี้อยูวาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม
- หากไมมสี มาชิกทานอื่นเสนอ ขอปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน

เลิกประชุมเวลา 11.55 น.

(ลงชื่อ)

มยุรี แกวปญโย
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวมยุรี แกวปญโย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

สงวน ตุนหนิ้ว ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายสงวน ตุนหนิ้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน

คณะกรรมการ...

-24คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจําเทศบาลตําบลแมจัน
ตรวจถูกตองแลว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

(ลงชื่อ)

สวย รินนายรักษ ประธานกรรมการ
(นายสวย รินนายรักษ)

(ลงชื่อ) บุญชม คิ้วดวงตา กรรมการ
(นายบุญชม คิ้วดวงตา)

(ลงชื่อ)

วาสนา ธิขวัญ กรรมการ/เลขานุการ
(นางวาสนา ธิขวัญ)

