รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2559
วันจันทรที่ 15 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. นายประเสริฐ
8. นางสมใจ
9. นางแสงอรุณ
10. นายกฤษนัย
11. นางสาวพัชรา
12. นายสงวน

ชูสกุลพัฒนา
วงศปนตา
คิ้วดวงตา
รินนายรักษ
โปทาวี
ธิขวัญ
อุดมชาติ
ชัยชนะ
ศรีปน ตา
เยาวธานี
เหล็กกลา
ตุนหนิ้ว

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

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

เขื่อนเพชร

สมาชิกสภาเทศบาล

ลาปวย

ไชยกุล
จันทรถิระติกุล
วงศใหญ
ทวีกสิกรรม
พนภัย
วัฒนา
ชูสกุลพัฒนา
บุญรัตน
แกวปญโย
ศรีวิชัย

นายกเทศมนตรี
ปยนุช ไชยกุล
รองนายกเทศมนตรี
เสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
อนงค วงศใหญ
รองปลัดเทศบาล
พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม
ผูอํานวยการกองชาง
อาทิตย พนภัย
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ สุพิน วัฒนา
ผูอํานวยการกองคลัง
กิ่งกาญจน ชูสกุลพัฒนา
รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา อําภรณ บุญรัตน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ มยุรี แกวปญโย
ผูใหญบานหมูที่ 4
เมืองดี ศรีวิชัย

ผูไมมาประชุม
1. นายอาทิตย
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวปยนุช
2. นายเสกสรรค
3. นางอนงค
4. พ.จ.อ.ภูมิรพี
5. นายอาทิตย
6. นางสุพิน
7. นางกิ่งกาญจน
8. นางอําภรณ
9. นางสาวมยุรี
10. นายเมืองดี
เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน มาครบองคประชุม นายสงวน ตุนหนิ้ว ปลัดเทศบาลตําบลแมจัน
เลขานุการสภาเทศบาลตํ าบลแมจันได เ รีย นเชิญ ประธานสภาเทศบาลตําบลแมจั น จุด ธู ป เทียน บูชาพระ
รัตนตรัยและดําเนินการเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
วาระที่ 1...
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เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

วาระที่ 2

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 1 ประจํา ป 2559
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ตอไปเปนวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
- ขอเชิญทานสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งมีทั้งหมด 25 หนา

นายสงวน ตุนหนิ้ว
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ผมนายสงวน
ตุนหนิ้ว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจั น ขออนุญาตแกไข หนา ที่ 4
บรรทัดที่ 21 ขอความ “ที่ประชุม - ไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายและมีมติ
อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณฯ ไดตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน ”
แกไขเปน “ที่ประชุม - ไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายและมีมติ อนุ มั ติ ใ ห โ อน
เงินงบประมาณฯ ไดตามที่ผูบริหารเสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ”
หนาที่ 6 บรรทัดที่ 16 ขอความ “ที่ประชุม - ไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย
และมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณฯ ไดตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง
1 คน ” แกไขเปน “ที่ประชุม - ไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายและมีมติ
อนุมัติใหโอน เงินงบประมาณฯ ไดตามที่ผูบริหารเสนอ 11 เสียง งดออกเสียง
1 เสียง ” หนาที่ 9 บรรทัดที่ 9 ขอความ “ที่ประชุม - ไมมีสมาชิกทาน
ใดอภิปรายและมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณฯ ไดตามที่เสนอ 11 เสียง งด
ออกเสียง 1 คน ” แกไขเป น “ที่ประชุม - ไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย
เพิ่มเติมและมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณฯ ไดตามที่ผูบริหารเสนอ 11
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ” หนาที่ 10 บรรทัดที่ 19 ขอความ “ที่ประชุม
- ไมมี สมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมี มติ อนุ มั ติ ให โอนเงิ นงบประมาณฯ ได
ตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน ” แกไขเปน “ที่ประชุม - ไมมี
สมาชิ กท านใดอภิ ปรายและมี มติ อนุ มัติ ให โอนเงิ นงบประมาณฯ ได ตามที่
ผูบริหารเสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ” หนาที่ 11 บรรทัดที่ 37
ขอความ “ที่ประชุม - ไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายและมีมติอนุมัติใหโอนเงิน
งบประมาณฯ ไดตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน ” แกไขเปน “ที่
ประชุม - ไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายและมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณฯ
ไดตามที่ผูบริหารเสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ” หนาที่ 13 บรรทัด
ที่ 20 ขอความ “ที่ประชุม - ไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายและมีมติอนุมัติให
โอนเงินงบประมาณฯ ไดตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน ” แกไข
เป น “ที่ป ระชุ ม - ไมมีสมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมีมติ อนุ มัติ ให โอนเงิ น
งบประมาณฯ ไดตามที่ผูบริหารเสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ” หนาที่
14 บรรทัดที่ 32 ขอความ “ที่ประชุม
- ไมมีสมาชิก...

-3- ไมมี สมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมี มติ อนุ มั ติ ให โอนเงิ นงบประมาณฯ ได
ตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน ” แกไขเปน “ที่ประชุม - ไมมี
สมาชิ กท านใดอภิ ปรายและมี มติ อนุ มัติ ให โอนเงิ นงบประมาณฯ ได ตามที่
ผูบริหารเสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ” หนาที่ 16 บรรทัดที่ 14
ขอความ “ที่ประชุม - ไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายและมีมติอนุมัติใหโอนเงิน
งบประมาณฯ ไดตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน ” แกไขเปน “ที่
ประชุม - ไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายและมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณฯ
ไดตามที่ผูบริหารเสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ” หนาที่ 18 บรรทัด
ที่ 33 ขอความ “ที่ประชุม - ไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายและมีมติอนุมัติให
โอนเงินงบประมาณฯ ไดตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน ” แกไข
เปน “ที่ประชุม - ไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพิ่มเติมและมีมติอนุมัติใหโอน
เงินงบประมาณฯ ไดตามที่ผูบริหารเสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ”
หน า ที่ 21 บรรทั ด ที่ 15 ข อ ความ “ที่ ป ระชุ ม - ไม มี ส มาชิ กท านใด
อภิปรายและมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณฯ ไดตามที่เสนอ 11 เสียง งด
ออกเสียง 1 คน ” แกไขเป น “ที่ประชุม - ไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย
เพิ่มเติมและมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณฯ ไดตามที่ผูบริหารเสนอ 11
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ”
และบรรทัดที่ 26ขอความ “นางสมใจ
ศาสตรแยม” แกไขเปน “นางสมใจ ชัยชนะ”
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- มีสมาชิกทานใดจะแกไขหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- ใชเวลาตรวจสอบรายงานการประชุมพอสมควรและมีมติรับรองรายงาน
การประชุม มีผูที่รับรอง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

วาระที่ 3

ญัตติ เรื่อง เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ของเทศบาลตําบลแมจัน (สํานักปลัดเทศบาล)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ตอไปเปนวาระที่ 3 ญัตติ เรือ่ ง เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตํ า บลแม จั น ขอเชิ ญ
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน ชี้แจงระเบียบฯ

นายสงวน ตุนหนิ้ว
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ผม นายสงวน
ตุ นหนิ้ ว เลขานุ การสภาเทศบาลตํ าบลแม จั น ขอชี้ แจงระเบี ยบฯ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขจนถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 60
เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมายในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติ...
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พระราชบัญญัตินี้
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใหมีอํานาจตรา
เทศบัญญัติ ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไว
ด ว ยก็ได แต ห ามมิให กํา หนด เกิน กว าหนึ่ งพัน บาท และมาตรา 61 ทวิ
รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย
(1) นายกเทศมนตรี
(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(3) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อ
เสนอขอบัญญัติทองถิ่น
(4) ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอรางเทศบัญญัติตองมีสมาชิก
สภาเทศบาลลงนามรับรองไมนอยกวาสองคน
รางเทศบั ญญัติ เ กี่ยวกับ การเงิน สมาชิ กสภาเทศบาลจะเสนอได
ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกเทศมนตรี และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 3 ขอ 45 วรรค 3
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และใน
การพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา
ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงนั บ แต ส ภาท อ งถิ่ น มี ม ติ รั บ หลั ก การแห ง ร า งข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณนั้น
ข อ 51 ใน การพิ จ ารณาร า งข อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ส องให ป รึ ก ษา
เรี ย งตามลํ าดั บข อเฉพาะที่ มี การแปรญั ตติ หรื อที่ คณะกรรมการแปรญั ตติ
แกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น
ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวย
กั บ การแก ไ ขในข อ ใดแล ว ไม ใ ห เ สนอขอแปรญั ต ติ ห รื อ เสนอญั ต ติ
ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ าข อความในข อ ใดที่ ได มี ม ติ ไ ปแล ว ขั ด แย งกั น หรื อ บกพร อ งใน
สาระสําคัญ ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม เฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปร
ญัตติในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้น ๆ เปนอันระงับไวกอน
แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณา ขออื่น ๆ ตอไป สภาทองถิ่นอาจลงมติ
ใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได
ถ าขั ดข องหรื อข อบกพร องตามวรรคสามเกิ ดขึ้ นในการพิ จารณา
รวดเดียว ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรค
สามก็ได
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับ
ไวนั้นตามวรรคสามแลวใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภา
ทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณา
เปนการดวน
ในการประชุม...
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ขอที่ไดระงับไวเทานั้น
ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย
เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร
ในการพิ จ ารณาวาระนี้ ให ที่ ป ระชุ ม สภาท อ งถิ่ น ลงมติ ว า จะให
ตราเปนขอบัญญัติหรือไม
หมวดที่ 4 ข อ 58 ญั ตติ ร างข อบั ญญั ติ ง บประมาณให ผู บ ริ ห าร
ทองถิ่นยื่นตอสภาทองถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ในระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยวิ ธี ง บประมาณ (ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ขอ 23 วรรคทาย
ซึ่ง กํ า หนดให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เสนอร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย
ประจําปตอสภาทองถิน่ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม)
ขอ 59 การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะ
การขอลดรายจายหรือการขอลดจํานวนเงิน ที่ขออนุญาตจาย และตองมี
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาทองถิ่นกําหนดตามขอ 45 วรรคสาม และ
ขอ 49 วรรคหนึ่ง
ขอ 60 หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหมหรือเพิ่มเติมรายจายหรือ
เปลี่ ยนแปลงความประสงค ของจํ านวนเงิ นที่ ขออนุ มั ติ จ าย เว นแต จะได รั บ
คํารับรองจากผูบริหารทองถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้น ผูบริหารทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ
ขอ 61 หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีขอผูกพัน
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู
(2) รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินที่ตองจายตามกฎหมาย
ถามีปญหาวารายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไมให
ประธานสภาทองถิ่นเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 62 เมื่อไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถิ่น
เสนอญัตติขอใหปดอภิปรายเพื่อใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณหรื อไม หรือส งใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรั บ
หลักการ ตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิก
สภาทองถิ่นที่อยูในที่ประชุม
ขอ 65 ถาไมมีผู ใดจะอภิปรายต อไป ใหถือวาเป นการป ดอภิปราย
หรื อ ถ า มี แต ป ระธานสภาท อ งถิ่ น เห็ น ว า ได อ ภิ ป รายกั น พอสมควรแล ว
ประธานสภาทองถิ่นจะเสนอใหที่ประชุมวินิจฉัยวาควรจะปดอภิปรายหรือไม
ก็ได เวนแตการอภิปรายตามความในขอ 72
เมื่อปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถิ่นเสนอใหที่ประชุมลงมติ
นายธีรศักดิ์...

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน

-6- ญัตติ เรื่อง เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560 ของเทศบาลตํา บลแมจัน (สํา นัก ปลัด เทศบาล ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี ฯ เสนอญัตติ
- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ดิฉัน
นางสาวปยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง
เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ของเทศบาลตําบลแมจัน (สํานักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
ยอดรวม 54,000,000 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ก. ดานบริหารทั่วไป
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 13,720,230 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 2,259,890 บาท
ข.ดานบริการชุมชนและสังคม
1.แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 11,468,500 บาท
2.แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 1,580,560 บาท
3.แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 12,072,210 บาท
4.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 797,600 บาท
5.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 1,060,660 บาท
ค.ดานการดําเนินงานอื่น
1.แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 11,040,350 บาท
เหตุผล
เพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ ไ ด
วางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ
1. นโยบายดานพัฒนาเมือง
2. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
3. นโยบายดานสังคมและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. นโยบายดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
5. นโยบายดานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
6. นโยบายดานเศรษฐกิจและชุมชนเขมแข็ง
7. นโยบายดานสาธารณสุข
8. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร
จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจันพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป
อนึ่ง รายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดเสนอพรอมญัตตินี้ดวยแลว
นายธีรศักดิ.์ ..
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ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขณะนี้อยูวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตํ า บลแม จั น (สํ า นั ก ปลัดเทศบาล)
วาระที่ 1 รับหลักการ ของเทศบาลตํา บลแมจัน การประชุม พิจ ารณา
รา งเทศบัญ ญัต ิง บประมาณฯ ต อ งพิ จ ารณา จํ า นวน 3 วาระ
ประกอบดวย
1. วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
2. วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
3. วาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบ
ในการพิจารณารางเทศบัญญัติดังกลาว ไมสามารถพิจารณา 3 วาระรวดได
ดังนั้นจึงขอพิจารณาวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการรางเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2560

วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ตามที่ไดสงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 ให
สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาแลวนั้น ขอเชิญทุกทานพิจารณาและอภิปราย

นายสงวน ตุนหนิ้ว
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ผมนายสงวน
ตุ น หนิ ้ว เลขานุก ารสภาเทศบาลตํ า บลแมจ ัน ขอชี ้แ จงเพิ ่ม เติม
รางเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลแมจัน เปนงบแบบสมดุล คือ ประมาณ
การรายรั บ ตั้ ง ไว 54 ล า นบาท เท า กั บ รายจ า ย ตั้ ง ไว 54 ล านบาท
ซึ่งประมาณการรายจายดูไดจากหนาที่ 11 และประมาณการรายรับ ดูได
จากหนาที่ 15 - 17

นางแสงอรุณ ศรีปนตา
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางแสงอรุณ ศรีปนตา สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลแมจั น ขอสอบถามเกี่ย วกับงบประมาณที่ตั้ งไว ในป
2559 จํานวน 44 ลานบาท สวนป 2560 ไดตั้งไว 54 ลานบาท อยาก
สอบถามหลักการและที่มาในการตั้งงบประมาณดังกลาว

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจง

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน

- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ดิฉัน
นางสาวปยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจงใน
หน าที่ 3 คําแถลงงบประมาณ มีร ายละเอีย ดของประมาณการรายรั บ ป
2560 มี ร ายได จ ากการจั ด เก็ บ เอง จากหมวดภาษี อ ากร หมวด
คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต หมวดรายไดจากทรัพยสิน
สาธารณูปโภค...

-8สาธารณู ป โภคและการพาณิ ช ย หมวดรายได เ บ็ ด เตล็ ด เป น รายได จ าก
ถนนคนเดินของเทศบาลตําบลแมจัน รายไดจากการจัดเก็บเอง ป 2560
ตั้งไว จํานวน 5,214,100 บาท และป 2559 ตั้งไวจํานวน 4,744,100
บาท ซึ่ ง ในป 2560 ตั้ ง ไว สู ง กว า ป 2559 จํ า นวน 470,000 บาท
เนื่องจาก ไมทราบวาในอนาคตจะมีรายไดเปนอยางไร จึงตั้งประมาณการ
ให ใ กล เ คี ย งกั บ ป 2559 ก อ น ส ว นรายได จ ากเงิ น อุ ด หนุ น ในป 2558
จํ า นวน 25,162,015
และในป 2560 ประมาณการไว จํ า นวน
26,500,000 บาท สาเหตุที่ตองตั้งสูงกวาเนื่องจาก ปนี้ใหตั้งงบประมาณ
โดยให นํ า เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู พิ ก าร อาหารเสริ ม (นม)
อาหารกลางวัน และเงินเดือนครู โดยใหตั้ งไวในหมวดเงินอุดหนุน ระบุ
วั ต ถุ ป ระสงค ไม ใ ช เ งิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ซึ่ ง งบประมาณดั ง กล า วเป น
งบประมาณที่ ส ง ผ า นมาให เทศบาลและอุดหนุ นให ตามวั ตถุประสงค หาก
รั ฐบาลโอนเงิ นมาไม ครบตามจํ านวน เทศบาลต องใช เงิ นงบประมาณของ
เทศบาลอุดหนุนใหครบตามจํานวน
นางแสงอรุณ ศรีปนตา
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางแสงอรุณ ศรีปนตา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ขอสอบถามกรณีที่เงินรายไดที่จัดเก็บเองตั้งไว
จํานวน 26,500,000 บาท คาตอบแทนของสมาชิกเปนลักษณะใด

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจง

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน

- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ดิฉัน
นางสาวปยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขอชี้แจงกรณีเงิน
คาตอบแทนสมาชิกสภาฯ เงินคาตอบแทนลดลงหรือเพิ่มขึ้น นั้น ไมเฉพาะ
คาตอบแทนของสมาชิกสภาฯเทานั้น รวมถึงคาตอบแทนของคณะผูบริหาร
ด ว ยเช น เดี ย วกั น เนื่ อ งจากการตั้ ง งบประมาณคํ า นวณจากรายได ข อง
เทศบาล โดยมีหลักเกณฑในการคํานวณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินเดือน และคาตอบแทนผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
สัดสวนรายไดเกิน 10 - 25 ลานบาท, เกิน 25 – 50 ลานบาท, เกิน 50 – 100
ลานบาท ฯ ทําใหการตั้งงบประมาณดานคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิ ก
สภาเทศบาล ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของรายได

นายสงวน ตุนหนิ้ว
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ผมนายสงวน
ตุนหนิ้ว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน ขอชี้แจงเพิ่มเติม ในการจัดทํา
งบประมาณป 2560 ใชขอมูลจากการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป ของเทศบาล
ตําบลแมจัน ซึ่งมาจากการทําประชาคมในแตละชุมชน ทั้งเทศบัญญัติและ
แผนพัฒนา 3 ป ตองมีความสอดคลองกัน
นายมณีรัตน...

-9นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม นายมณีรัตน วงศปนตา รองประธาน
สภาเทศบาลตํ าบลแม จั น ขอสอบถามเกี่ ย วกั บ งบประมาณในหน า ที่ 4
รายจายจากงบประมาณ งบลงทุน ป 2558 จํ านวน 1,929,400 บาท
ป 2559 จํานวน 2,183,570 บาท แตทําไมป 2560 เพิ่มขึ้นเปน จํานวน
6,149,300 บาท

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจง

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรี

- เรียนทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจันทุกทาน ดิฉัน
นางสาวปยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจง
กรณีที่มีการตั้งงบประมาณงบลงทุนสูงขึ้น เนื่องจากในการจัดทํางบประมาณ
ป 2560 มีขอสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ใหตั้งงบลงทุนไมนอยกวา 10 %
ของงบประมาณทั้งป ซึ่งเปนการตั้งงบประมาณเพื่อนําไปพัฒนาและใหบริการ
ดานสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่

นายสงวน ตุนหนิ้ว
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ผมนายสงวน
ตุนหนิ้ว เลขานุ การสภาเทศบาลตําบลแมจัน ขอชี้ แจงเพิ่มเติม ในการตั้ ง
งบประมาณงบลงทุน ที่กําหนดใหไมนอยกวา 10 % นั้น เนื่องจากเกรงวาบาง
แห ง มี ก ารตั้ ง งบประมาณในหมวดรายจ า ยประจํ า มากเกิ น ไป อาจไม มี
งบประมาณในการพัฒนาและใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางทั่วถึง

ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเกี่ยวกับหนาที่ 4 งบรายจายอื่น ๆ ทําไมตั้งแตป
2558 – 2560 จึงมีการตั้งงบประมาณเทากัน คือ 11,000 บาท

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอเชิญชี้แจง

นายสงวน ตุนหนิ้ว
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ผมนายสงวน
ตุนหนิ้ว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายจายอื่น ๆ
เปนการตั้งรายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบประมาณรายจายใดรายจายหนึ่ง
หรือไมสามารถนําไปตั้งในหมวดอื่นได

นางแสงอรุณ ศรีปนตา
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางแสงอรุณ ศรีปนตา สมาชิกสภาเทศบาลตํ า บลแม จั น ขอสอบถามเกี่ ย วกั บ หมวดรายได เ บ็ ด เตล็ ด
ในหนาที่ 13 ทําไมในป 2557 จํานวน 1,205,041 บาท ป 2558 จํานวน
1,435,312 บาท ป 2559 ตั้งไว จํานวน 900,000 บาท ป 2560 ตั้งไว
1,000,000 บาท
นายธีรศักดิ์...

-10นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจง

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรี

- เรียนทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจันทุกทาน ดิฉัน
นางสาวป ยนุ ช ไชยกุ ล นายกเทศมนตรี ตํ าบลแม จั น ขออนุ ญาตชี้ แจง
งบประมาณในหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด เปนรายไดที่ไดจากคาขายแบบแปลน
คาจําหนายแบบพิมพและคํารองและรายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ในป 2558 – 2559
เปนรายรับที่ไดรับจริง สวนในป 2560 เปนรายรับที่ประมาณการไว ซึ่งขึ้นอยู
กับโครงการกอสรางของแตละป มีการขายแบบแปลนตาง ๆ ซึ่งจะไมเทากัน
ในแตละป สวนรายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เปนรายไดจากโครงการแมจันถนนคนเดิน
ซึ่งหากบางช วงที่มีฝนตกจะไมสามารถเก็บคาธรรมเนี ยมได ส วนป 2560
เปนการประมาณการใหใกลเคียงกับป 2559

นางสาวพัชรา เหล็กกลา
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวพัชรา เหล็กกลา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ขอสอบถามเกี่ยวกับงบรายจายอื่น ๆ ในหนาที่ 4
ในป 2560 สามารถตั้งสูงกวาทุกปไดหรือไม

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจง

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรี

- เรียนทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจันทุกทาน ดิฉัน
นางสาวปยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจงในการ
ตั้งงบประมาณงบรายจายอื่น ๆ จํานวน 11,000 บาท เปนการตั้งงบประมาณ
เพื่อคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ เพื่อ
เปนคาดําเนินการจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางเปนผูดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการตามมติที่ ก.จ. และ ก.ท. กําหนดไว

ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเกี่ยวกับหนาที่ 22 งบรายจายอื่น ในป 2557 จํานวน
4,169,899.02 บาท ส วนในป 2558-2560 ทําไมเป น 11,000 บาท ทําไม
ถึงแตกตางกัน

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจง

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรี

- เรียนทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจันทุกทาน ดิฉัน
นางสาวป ยนุ ช ไชยกุ ล นายกเทศมนตรี ตํ าบลแม จั น ขออนุ ญาตชี้ แจง
เนื่องจากในป 2557 งบรายจายอื่น จํานวน 4,169,899.02 บาท
เปนงบประมาณ...

-11เป น งบประมาณที่ จ ายเป น คา เงิ น ประโยชน ต อบแทนอื่น เป น กรณี พิเ ศษ
สํ า หรั บ พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น (โบนั ส ) ซึ่ ง เป น การจ า ยรวมกั น 2 ป คื อ
ป 2556-2557 ซึ่งจายใหในป 2557 ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
นายสงวน ตุนหนิ้ว
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ผม นายสงวน
ตุ นหนิ้ ว เลขานุ การสภาเทศบาลตํ าบลแมจั น ขอชี้ แจงเพิ่ มเติ มในหน าที่
84-85 เปนการตั้งงบประมาณงบลงทุน เพื่อดําเนินการ กอสรางถนน ค.ส.ล.
ปงตอง ซอย 3 หมูที่ 5, กอสร างถนนศาลา ซอย 4 เชื่ อมซอย 8 หมูที่ 8,
กอสรางบอพัก ทอระบายน้ําพรอมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนแมจัน – หนอง
แวน หมูที่ 4, ปรั บปรุงถนนเดนปาสัก ซอย 2 หมูที่ 4 ,ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนหิรัญนคร ซอย 2 และขยายผิวจราจรถนนไชยบุรี หมูที่ 2 และหนา 86
เปนเงินอุดหนุนเกี่ยวกับการไฟฟาและการประปา ประกอบดวย ขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค ซอย 1 และซอย 3 (สุดซอย) หมูที่ 5, ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะบานเดนปาสัก หมูที่ 4

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอเชิญสมาชิกทานอื่นอภิปราย หากไมมีทานใดอภิปรายเพิ่มเติม ขอมติ
ที่ประชุม วาระที่ 1 ขัน้ รับหลักการ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมใชเวลาพอสมควรในการอภิปรายรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 ของเทศบาลตําบลแมจัน มีมติ
เห็นชอบรับหลักการ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขณะนี้เวลา 12.15 น. ขอหยุดพักการประชุมและ ในเวลา 13.00 น.
เริ่มประชุมใหม

พักการประชุมเวลา 12.15 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ

- หลังจากที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจันมีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 แลว ขอเชิญเลขานุการชี้แจง
ระเบียบฯ

นายสงวน ตุนหนิ้ว
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ (ตามขอ 103-105)
จํานวน 3 คน ไมเกิน 7 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติ
ที่สภาทองถิ่น...

-12ที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการ
แปรญัต ติ พิจ ารณาโดยละเอีย ดและที่ป ระชุ มสภาทองถิ่น จะต องกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560

นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ผม นายมณีรัตน วงศปนตา รองประธานสภา
เทศบาลตําบลแมจัน ขอเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ ใหมีจํานวน
3 ทาน (ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวีและนายประเสริฐ อุดมชาติ, ผูรับรอง)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม (ไมมีทานใดเสนอจํานวน
คณะกรรมการแปรญัตติเปนอยางอื่น)
- หากไม มี ขอมติ ที่ ประชุ มท านใดเห็ นชอบให มี การแต งตั้ งคณะกรรมการ
แปรญัตติ จํานวน 3 ทาน

ที่ประชุม

- เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 3 ทาน จํานวน
10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คนที่ 1

ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลแม จั น ขอเสนอชื่ อนางสาวพั ช รา เหล็ ก กล า เป น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1
(นายสวย รินนายรักษ, นางวาสนา ธิขวัญ, ผูรับรอง)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อทานอื่นเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คนที่ 1
- มีทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม

ที่ประชุม

-ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอชื่อทานอื่น

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- เมื่อไมมสี มาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อทานอื่นให นางสาวพัชรา เหล็กกลา
เปนผูไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1
- ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คนที่ 2
ส.ต.ต.จักรพงษ...

-13ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี สมาชิกสภาเทศบาลตํ า บลแม จั น ขอเสนอชื่ อ นายบุ ญ ชม คิ้ ว ดวงตา เป น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2
(นางสาวพัชรา เหล็กกลา, นายประเสริฐ อุดมชาติ, ผูรับรอง)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อทานอื่นเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คนที่ 2
- มีทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม

ที่ประชุม

-ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอชื่อทานอื่น

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อทานอื่นให นายบุญชม คิ้วดวงตา เปน
ผูไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2
- ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คนที่ 3

นางสมใจ ชัยชนะ
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสมใจ ชัยชนะ สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลแม จั น ขอเสนอชื่ อนายมณี รั ต น วงศ ป นตา
รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3
(นายบุญชม คิ้วดวงตา, นางวาสนา ธิขวัญ, ผูรับรอง)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อทานอื่นเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 คนที่ 3
- มีทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม

ที่ประชุม

-ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอชื่อทานอื่น

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อทานอื่นให นายบุญชม คิ้วดวงตา
เปนผูไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3
- ผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลแมจัน จํานวน
3 ทาน ประกอบดวย
1. นางสาวพัชรา เหล็กกลา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน
2. นายบุญชม คิ้วดวงตา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน
3. นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน
- ให คณะกรรมการไปประชุ มเพื่ อเลื อกกันเองเป นประธาน 1 คน และ
เลขานุการ จํานวน 1 คน
-ใหสมาชิก...

-14- ให สมาชิ กเสนอยื่นคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้ งแต วั นที่ 15
สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. เป นต นไป ถึงวั นที่ 16 สิ งหาคม 2559
เวลา 16.30 น. และคณะกรรมการแปรญัตติ ดําเนินการพิจารณาคําแปรญัตติ
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตําบลแมจัน เมื่อพิจารณาเสร็จแลวใหสงรายงานคําแปรญัตติ
พรอมรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ตอประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2559
เพื่อจะใหพิจารณาในวาระที่ 2,3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห อ งประชุ มสภาเทศบาลตํ า บลแมจั น และเสนอผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงรายพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
นายสงวน ตุนหนิ้ว
เลขานุการสภาเทศบาล

- เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกทาน ขอเชิญทุกทานรวมประชุมคณะกรรมการฯ
หลั ง จ ากก ารปร ะชุ ม ส ภ าเ ทศบ าล ตํ า บล แ ม จ ั น ในวั น นี ้ เ ส ร็ จ สิ ้ น
(วัน ที่ 15 สิงหาคม 2559) ณ หองประชุมสภาเทศบาลตํ าบลแมจัน แหงนี้
เพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ ตอไป

ที่ประชุม

- คณะกรรมการแปรญัตติทุกทานรับทราบ

วาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (สํานักปลัดเทศบาล)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (สํานักปลัดเทศบาล) ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (สํานักปลัดเทศบาล)
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
1. โอนเพิ่มตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป(00111)
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 135,000 บาท
รายการ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน วยประมวลผลกลาง (CPU)แบบ 6 แกนหลั ก ( 6 Core) หรื อดีกว า
สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server)โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอ ยกวา 2.4 GHz จํานวน ไมนอยกวา 1 หนวย
-หนวย...

-15-หนวยประมวลผลกลาง(CPU)รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มี
หนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 15 MB
-มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 16 GB
-สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0,1,5
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Drive)ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มี
ความเร็ ว รอบ ไมน อยกวา 10,000 รอบต อนาที หรื อ ชนิ ด Solid State
Drives หรือดีกวา และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอย
กวา 3 หนวย
-มี DVD – ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 4 ชอง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-มี Power Suppy Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เปนราคารวมทั้งสิ้น 135,000.-บาท (หนึ่งแสนสาม
หมื่นหาพันบาทถวน) เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายดังกลาว ไมตรง
กับเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่
11 มีนาคม 2559 จึงกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑตามความจําเปนของการ
ใชงาน และกําหนดจัดหาในราคาตลาด
รวมโอนเพิ่ม จํานวน 135,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)
2. โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
หมวด เงินเดือน
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 109,245 บาท
หมวด เงินเดือน
ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน 24,890.-บาท
งานบริหารทั่วไป(00111)
หมวด คาใชสอย
ประเภท โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 865 บาท
รวมโอนลด จํานวน 135,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)
เหตุผล
เทศบาลตําบลแมจัน มีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
(เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 1 ชุด) เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด เพื่อใช
ในการปฏิบัติงานราชการตาง ๆของเทศบาลตําบลแมจัน

ดังนั้น...

-16ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบล
แม จั น เพื่ อโปรดพิ จารณาอนุ มั ติ โอนเงิ น งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายการดั ง กล า วข า งต น และเพื่ อ ให ก าร
ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ
3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย
- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- ไมมี สมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมี มติ อนุ มั ติ ให โอนเงิ นงบประมาณฯ ได
ตามทีผ่ ูบริหารเสนอ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- แจงประกาศเทศบาลตําบลแมจัน เรื่อง การพนหมอกควันเคมีเพื่อกําจัดยุงลาย
เนื่องจากในขณะนี้ ภายในเขตเทศบาลตําบลแมจัน มียุงลายและยุงรําคาญ
ออกมาหากิ น ตามอาคารบ านเรื อ น สร างความเดื อ นร อน รํ า คาญให แ ก
ประชาชนโดยทั่วไป และอาจทําใหเกิดการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
และโรคไขสมองอักเสบ ซึ่งจะเปนอันตรายถึงแกชีวิตได ดังนั้นเทศบาลตําบล
แม จั น จึ งจะดํ าเนิ น การพ น หมอกควั น เคมี เพื่ อกํ าจั ด ยุ งภายในอาคาร
บานเรื อนภายในเขตเทศบาลตํ าบลแมจัน ซึ่งจะดํ าเนินการพนตั้งแตเวลา
08.30 – 16.30 น. รายละเอียดแนบทาย
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม
(ไมมีสมาชิกทานใดเสนอเรื่องอื่น)
- หากไมมสี มาชิกทานอื่นเสนอ ขอปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน

เลิกประชุมเวลา 14.05 น.
(ลงชื่อ)

มยุรี แกวปญโย
ผูบันทึกการประชุม
(นางสาวมยุรี แกวปญโย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
(ลงชื่อ)....
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(ลงชื่อ)

สงวน ตุนหนิ้ว ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายสงวน ตุนหนิ้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจําเทศบาลตําบลแมจัน
ตรวจถูกตองแลว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

(ลงชื่อ)

สวย รินนายรักษ ประธานกรรมการ
(นายสวย รินนายรักษ)

(ลงชื่อ)

บุญชม คิ้วดวงตา กรรมการ
(นายบุญชม คิ้วดวงตา)

(ลงชื่อ) วาสนา ธิขวัญ กรรมการ/เลขานุการ
(นางวาสนา ธิขวัญ)

