รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
สมัยวิสามัญที่ 1 ประจําป 2561
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
_______________
ผูมาประชุม
1. นายธีรศักดิ์
2. นายมณีรัตน
3. นายบุญชม
4. นายสวย
5. นางวาสนา
6. นายประเสริฐ
7. นางสมใจ
8. นางแสงอรุณ
9. นายกฤษนัย
10. นางสาวพัชรา
11. นายสงวน

ชูสกุลพัฒนา
วงศปนตา
คิ้วดวงตา
รินนายรักษ
ธิขวัญ
อุดมชาติ
ศาสตรแยม
ศรีปนตา
เยาวธานี
เหล็กกลา
ตุนหนิ้ว

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
มณีรัตน วงศปนตา
บุญชม คิ้วดวงตา
สวย รินนายรักษ
วาสนา ธิขวัญ
ประเสริฐ อุดมชาติ
สมใจ ศาสตรแยม
แสงอรุณ ศรีปนตา
กฤษนัย เยาวธานี
พัชรา เหล็กกลา
สงวน ตุนหนิ้ว

ผูไมมาประชุม
1. นายอาทิตย
2. ส.ต.ต.จักรพงษ

เขื่อนเพชร สมาชิกสภาเทศบาล
โปทาวี
สมาชิกสภาเทศบาล

ลากิจสวนตัว
ลากิจสวนตัว

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวปยนุช
2. นายเสกสรรค
3. นางอนงค
4. นายชาญชัย
5. พ.จ.อ.ภูมิรพี
6. นายอาทิตย
7. นางกาญจนา
8. นางนงคเยาว
9. นางปณิดา
10. นางสุพัส
11. นางสาวมยุรี

ไชยกุล
จันทรถิระติกุล
วงศใหญ
ตั้งกองเกียรติ
ทวีกสิกรรม
พนภัย
วรรณโอภาส
วุฒิอดิเรก
อุนศิริ
โชติ
แกวปญโย

นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ปยนุช ไชยกุล
รองนายกเทศมนตรี
เสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
อนงค วงศใหญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ชาญชัย ตั้งกองเกียรติ
รองปลัดเทศบาล
พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม
ผูอํานวยการกองชาง
อาทิตย พนภัย
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กาญจนา วรรณโอภาส
รก.ผูอํานวยการกองคลัง
นงคเยาว วุฒิอดิเรก
รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา ปณิดา อุนศิริ
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข สุพัส โชติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ มยุรี แกวปญโย
เริ่มประชุม...

-2เริ่มประชุมเวลา 10.35 น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน มาประชุมครบองคประชุม นายสงวน ตุนหนิ้ว ปลัดเทศบาลตําบล
แมจัน เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน จุด ธูป เทียน บูชา
พระรัตนตรัยและดําเนินการเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

วาระที่ 2

- แจงประกาศอําเภอแมจัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
สมัยวิสามัญที่ 1 ประจําป 2561 ขอความ ตามที่นายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561
เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการกอสราง
อาคารตลาดสดเทศบาลตําบลแมจันและขอราชการจําเปนเรงดวน ตั้งแต
วันที่ 9 เมษายน2561 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 15 วัน นั้น อําเภอแมจัน
พิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุอันควรและเพื่อประโยชนของเทศบาลตําบลแม
จัน ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงอาศัยอํานาจ
ตามคําสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1785/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 ให
เรี ย กประชุ มสภาเทศบาลตํ าบลแมจั น สมัย วิ ส ามั ญที่ 1 ประจํ าป 2561
ตั้ ง แต วั น ที่ 9 เมษายน 2561 เป น ต น ไป มี กํ า หนดไม เ กิ น 15 วั น จึ ง
ประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.
2561 (นายอดิ เ รก ไลไธสง) ปลั ด อํ าเภอ (จพง.ปค.ชํ า นาญการพิ เ ศษ)
รักษาราชการแทน นายอําเภอแมจัน

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ตอไปเปนวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ขอเชิญทานสมาชิกฯ ตรวจสอบ มีทั้งหมด 8
หนา มีสมาชิกทานใดจะแกไขหรือไม

นายสงวน ตุนหนิ้ว
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายสงวน
ตุนหนิ้ว ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน ขอแกไข
รายงานการประชุม หนาที่ 5 บรรทัดที่ ขอความ เทศบาลตําบลแมจัน
จะดําเนินการเดินทางไฟฟาจากสายหลักมาเขามายังบริเวณตลาด แกไขเปน
เทศบาลตําบลแมจัน จะเชื่อมไฟฟาจากสายหลักมาเขายังบริเวณตลาด
นายธีรศักดิ.์ ..

-3นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ตอไปเปนวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ขอเชิญทานสมาชิกฯ ตรวจสอบ มีทั้งหมด 8
หนา มีสมาชิกทานใดจะแกไขหรือไม
- หากไมมีสมาชิกทานใดแกไข ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- รับรอง 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 3
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ เรื่อง ขออนุ มัติ แก ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก อสรา งตลาดสด
เทศบาลตําบลแมจัน (กองชาง)
- วาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ
กอสรางตลาดสดเทศบาลตําบลแมจัน (กองชาง) ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ
กอสรางตลาดสดเทศบาลตําบลแมจัน (กองชาง) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
นายกเทศมนตรี ตํ าบลแมจั น ขออนุ มัติ สภาเทศบาลตํ าบลแมจั น แกไข
เปลี่ ยนแปลงแบบแปลนโครงการกอสร างตลาดสดเทศบาลตํ าบลแมจั น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ขอความเดิม
เนื่องจากแนวรางระบายน้ํา ค.ส.ล. อยูชิดขอบทางดานทิศใต ซึ่งมีตนจามจุรี
ขนาดใหญ ขวางอยู จึงมีความจําเปนตองยายไปอยูชิดขอบทางดานทิศเหนือ
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลแมจันเลขที่ 4/2559 แผนที่ 4/47
ขอความใหม
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลแมจัน เลขที่
4/2561 จํานวน 2 แผน
เหตุผล
เทศบาลตําบลแมจัน ไดดําเนินการจางเหมากอสรางอาคารตลาดสด
เทศบาลตํ า บลแม จั น ตามแบบแปลนของเทศบาลตํ า บลแม จั น เลขที่
4/2559 โดยมีหางหุนสวนจํากัดรุงวัฒน คอนสตรัคชั่น เปนผูรับจาง ตาม
สัญญาจางเลขที่ 8/2560 สัญญาลงวันที่ 28 กันยายน 2560 กําหนดแลว
เสร็จวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลาการกอสราง 300 วัน ปจจุบัน
การกอสราง...

-4การกอสรางไดดําเนินการไปแลว ไดผลงานประมาณรอยละ 82 จากการ
ควบคุมงานของเจาหนาที่ควบคุมงาน พบปญหาอุปสรรคในการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณถนนทางเขาตลาดถนนสิงหนวัติ ดานทิศเหนือ
เนื่องจากมีตนจามจุรีขนาดใหญกีดขวางแนวการกอสรางอยู (เอกสารหมายเลข 1)
ทําใหไมสามารถกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ตามแบบแปลนที่
กําหนดในสัญญาจางได เห็นควรใหมีการดําเนินการดังตอไปนี้
1. เวนการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณตนจามจุรี ขนาดกวาง 1.00 เมตร
ยาว 5.00 เมตร ซึ่งจะทําใหพื้นที่กอสรางถนน ค.ส.ล. ลดลง 5.00 เมตร
2. ยายแนวการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เดิม ขนาดกวาง 0.40 เมตร
ลึก 0.50 เมตร จากขอบทางดานทิศใต ยายไปขอบทางดานทิศเหนือ ซึ่งจะ
ทําใหมีความยาวรางระบายน้ํา เพิ่มขึ้นอีก 5.00 เมตร รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารหมายเลข 2
กองชาง ไดดําเนิน การประมาณราคาคางานกอสรางถนน ค.ส.ล. ในสว น
พื้นที่ที่จะตองลดลง จํานวน 5.00 ตารางเมตร เปนเงิน 2,523.72 บาท (สอง
พันหารอยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค) และประมาณราคารางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ในส ว นที่จ ะต องมีความยาวเพิ่มขึ้ น จํ านวน 5.00 เมตร เป น เงิ น
21,483.75 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่รอยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบหาสตางค)
ซึ่งคิดเปนเงินสวนตางของการลดและเพิ่มคางานกอสราง ที่จะตองเพิ่มขึ้น
เปนเงิน 18,960.03 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเการอยหกสิบบาทสามสตางค)
รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งจากการประชุ มของ
คณะกรรมการตรวจการจ างและผู รั บ จ างในการหาแนวทางแกไขป ญหา
ดังกลาว ผูรับ จางยิ นดีที่จะดําเนิน การตามแนวทางที่ไดเ สนอ (ขอ 1 , 2)
โดยไมคิดคาใชจายแตอยางใด
ดังนั้น อํานาจในการแกไขสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 97 สัญญาหรือขอตกลง
เปนหนังสือที่ไดลงนามแลวจะแกไขไมได เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ใหอยูใน
ดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขได
(2) ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขสัญญาหรือขอตกลง หากการแกไขนั้น
ไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียประโยชน
(3) เปนการแกไขเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐหรือประโยชนสาธารณะ
การแกไขสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หากมีความ
จํ า เป น ต อ งเพิ่ มหรื อ ลดวงเงิ น หรื อ เพิ่ ม หรื อ ลด ระยะเวลาส ง มอบหรื อ
ระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป
ในกรณี...

-5ในกรณีที่มีการแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อวงเงินตามสัญญา
หรือขอตกลงเดิม และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหมแลว หากวงเงินรวมดังกลาวมีผล
ทําใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางเปลี่ยนแปลงไป จะตองดําเนินการให
ผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ สั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ า งตามวงเงิ น รวมดั ง กล า วเป น ผู อ นุ มั ติ
การแกไขสัญญาหรือขอตกลงดวย
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลแมจัน เพื่อโปรด
พิ จารณาอนุ มั ติ แ ก ไ ขเปลี่ ย นแปลงแบบแปลนโครงการก อ สร า งตลาดสด
เทศบาลตําบลแมจัน ตามรายการดังกลาวขางตน
จึงขอเสนอญัตติดังกลาวเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติตอไป
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย

นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ผม นายมณีรัตน
วงศปนตา รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน ขอสอบถามในขอที่ 1
อยากทราบวาถนนไมมีหรือยังไง

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูอํานวยการกองชาง ชี้แจงรายละเอียด

นายอาทิตย พนภัย
ผูอํานวยการกองชาง

- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ผมนายอาทิตย
พน ภั ย ผู อํ านวยการกองช าง ขออนุ ญาตชี้ แ จงรายละเอี ย ด ในข อที่ 1
ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร เปน ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว
5.00 ตารางเมตร และในสวนนี้จะเปนการตัดออกไปเวนแนวเขตของตน
จามจุรี ซึ่งไมสามารถตัดได

นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล

- ในอนาคตรากของตนจามจุรี จะไปทําลายรางระบายน้ําหรือไม และจะทํา
อยางไรตอไป

นายอาทิตย พนภัย
ผูอํานวยการกองชาง

- ผูรับเหมาทดลองขุดไปแลว ไมไปถึงรางระบายน้ํา สามารถดําเนินการได

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- จะมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม...
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- ไม มี สมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมีมติ อนุ มัติ ให แ กไ ขเปลี่ ย นแปลงแบบ
แปลนโครงการกอสรางตลาดสดเทศบาลตําบลแมจัน ไดตามที่เสนอ 9 เสียง
งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กองคลัง)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 4 ญัตติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองคลัง) ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรี ตํ า บลแม จั น ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองคลัง)
โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
1. โอนเพิ่มตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ
1.1 ประเภทครุภัณฑสํารวจ จํานวน 2,500 บาท
รายการ เครื่องวัดระยะเลเซอร
- วัดระยะไกลสุดไมนอยกวา 60 เมตร บอกระยะหาง ความกวาง ความยาว ความสูง
- มีหนาจอ LCD ปองกันรอยขีดขวนมีระดับน้ําในตัว
- ปุมลัด สําหรับการเพิ่ม ลด ตั้งคาพื้นที่ และเสียง
- สามารถเก็บขอมูลการวัดไดไมนอยกวา 20 ครั้ง
- การปรับระยะจุดวัดอัตโนมัติ
- มาตรวัด มีหลายหนวย เมตริก/อิมพีเรียล
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 2,500 บาท (สองพันหารอยบาทถวน) โดยจัดหา
ตามราคาตลาด
1.2 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท
รายการ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก คุณลักษณะพื้นฐาน
- สําหรับกระดาษ A3 Print, A4 Scan/Copy/Fax
- ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 22/20 ipm
- FPOT/FCOT 6/10 sec
- ถาดมาตรฐาน...

-7- ถาดมาตรฐานรองรับกระดาษไมนอยกวา 250 แผน ถาดรับกระดาษ
ลางไมนอยกวา 250 แผน พรอมชองใสกระดาษอัตโนมัติ ไดไมนอยกวา
100 แผน
- 50 sheets ADF
- พิมพ/สแกน/ก็อปป แบบ 2 หนา (สูงสุดกระดาษ A4/LTR)
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) เนื่องจาก
เครื่ องพิมพดังกล าว ไมต รงกับเกณฑร าคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 จึงกําหนดคุณลักษณะ
ครุภัณฑตามความจําเปนของการใชงาน และกําหนดจัดหาในราคาตลาด
รวมโอนเพิ่ม จํานวน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)
2. โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 12,500.-บาท
รวมโอนลด 12,500.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)
เหตุผล
เทศบาลตําบลแมจัน มีความจําเปนจัดซื้อครุภัณฑสํารวจ (เครื่องวัด
ระยะเลเซอร) เนื่องจากใชเปนเครื่องมือในการวัดระยะ สําหรับการออก
สํารวจภาคสนามในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ซึ่งสามารถบอก
ระยะได แ มน ยํ า สะดวกและวั ด ระยะได อย างรวดเร็ ว โดยระบบอัต โนมั ติ
และมีความจํ าเปนจั ดซื้อครุภั ณฑคอมพิวเตอร (เครื่ องพิมพแบบฉีดหมึก)
สําหรับพิมพแผนที่แมบทในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใน
เขตเทศบาลตําบลแมจัน จึงขออนุมัติซื้อครุภัณฑดังกลาว เพื่อใชในราชการ
ของเทศบาลตําบลแมจัน และเพื่อรองรับการใหบริการประชาชน
ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล
ตําบลแมจัน เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการดั ง กล า วข า งต น และเพื่ อ ให ก าร
ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทําให
ลักษณะ...

-8ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิน่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- จะมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- ไมมีสมาชิ กทานใดอภิ ปรายและมีมติ อนุมัติ ให โ อนงบประมาณรายจ าย
ประจําป พ.ศ. 2561 ไดตามที่เสนอ 9 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขณะนี้อยูวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเรื่องอื่น ๆ หรือไม

นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ผมนายมณีรัตน
วงศปน ตา รองประธานสภาเทศบาลตํ าบลแมจัน ขอสอบถามเกี่ย วกับ
โครงการศึกษาดูงาน ป 2561 เทศบาลยังไมไดจัดใหมีการศึกษาดูงานนอก
สถานที่

นายสงวน ตุนหนิ้ว
ปลัดเทศบาลตําบลแมจัน
เลขานุการสภาเทศบาล

- ขอสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาดูงานกลุมเปาหมายเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานทั้งหมด

นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล

- ทั้งผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบลแมจัน

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่น มีทานใดตองการเสนออีกหรือไม

นางปณิดา อุนศิริ
- เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจันทุกทาน
รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา ดิฉัน นางปณิดา อุนศิริ หัวหนาฝายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองการศึกษา ขออนุ ญาตประชาสั มพัน ธ ขอเชิ ญชวนร ว ม
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต ในวันที่ 13 เมษายน 2561 โดยมีกิจกรรม
สรงน้ําพระพุทธรูป รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ การแสดงของชุมชน ๆ ละ 1 ชุด
และการแสดงของเทศบาลตํ าบลแมจั น จํ าวน 1 ชุ ด รายละเอีย ดตาม
หนังสือที่ไดแจงใหทราบแลว
นายธีรศักดิ.์ ..
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ประธานสภาเทศบาล

- ขณะนี้อยูวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม
- หากไมมสี มาชิกทานอื่นเสนอ ขอปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน

เลิกประชุมเวลา 11.15 น.
(ลงชื่อ)

มยุรี แกวปญโย
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวมยุรี แกวปญโย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

สงวน ตุนหนิ้ว
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายสงวน ตุนหนิ้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจําเทศบาลตําบลแมจัน
ตรวจถูกตองแลว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

(ลงชื่อ)

สวย รินนายรักษ
ประธานกรรมการ
(นายสวย รินนายรักษ)

(ลงชื่อ)

บุญชม คิ้วดวงตา กรรมการ
(นายบุญชม คิ้วดวงตา)

(ลงชื่อ)

วาสนา ธิขวัญ กรรมการ/เลขานุการ
(นางวาสนา ธิขวัญ)

