
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  คร้ังท่ี ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๕๙   เวลา  ๐9.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน 

…………………………………. 

ผูม้าประชุม 

 ๑.  นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ประธานสภาเทศบาล 

 ๒.  นายประชา คันธวณิช รองประธานสภาเทศบาล 

 ๓.  นายอาทิตย์ เสนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๔.  นายบุญเลิศ จันทอน สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๕.  นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๖. นายประพันธ์ กระจา่งโฉม สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๗. นายอุทัย สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๘. นายวิรัตน์  ผัดเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๙. นางพยอม มณีรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๐.นายทองอินทร์    กันธะ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๑. นายจุมพล ศรวีิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๒. นายสวัสดิ์ ฤาชา สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๓. นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๔. นายชูชาติ ค าฟู สมาชิกสภาเทศบาล  

 ๑๕. นายสุเทพ จันทิมา สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๖. นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๗. นายธ ารงค์ ปันอิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๘. นายชินวุฒิ สุวรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๙. นายชาตรี กันทวี เลขานุการสภาเทศบาล  

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

๑. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรี 

๒. นายสงวน แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายดวงจันทร์ ไชยยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๕. นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล 

๖. นายนรินทร์ หลวงปา รองปลัดเทศบาล 

๗. นางบุณยนุช บุญตาล ท้องถิ่นอ าเภอแมแ่ตง 

๘. นายไตรณรงค์ บุญชูศลิป์ ผูอ้ านวยการกองช่าง 

/๙.นางกุหลาบ... 
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๙. นางกุหลาบ ไชยมิ่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง 

๑๐. นายฐิติ อินทะพันธุ์ หัวหนา้ส านักปลัด 

๑๑. นางสาวเยาวเรศ  กิติลังการ์ ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 

๑3. นางวิภาดา วังหลัง หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

๑๔. นางสาวชนิสรา พิทักษ ์ รักษาการผอ.กองสวัสดิการสังคม 

1๕. นางดารณี         พุทธวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

๑๖. นางสาวกุลรัสมิ์ พุทธิมา   เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

1๗. นายศุภกิตติ์   อินนันชัย   นิตกิรปฏิบัติการ 

๑๘. นายจิรวัฒน์ บุตรศรีพงศ์  พนักงานจา้งเหมา 

๑๙. นายบรรจง        ขันทอง   พนักงานจา้งเหมา 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐9.3๐ น. 

นายชาตร ี กันทวี  เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์   ทุกท่าน 

 ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ 

 สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล     

 ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึน้     

  ประกาศสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓   

 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 

  ตามที่สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕9  

 ไปแล้วนัน้ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติ

 เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จงึประกาศ เ รี ย ก

 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9  ตั้งแต่วันที่  ๑  

 สิงหาคม  ๒๕๕9 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕9  นายสิงห์แก้ว   

 นาธรรมเจริญ   ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  ต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ

การประชุมตอ่ไป  

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม บัดนี ้

ประธานสภาเทศบาล  ได้เวลาการประชุมแลว้ วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล มาประชุม ๑๗ ท่าน ซึ่งที่ประชุม

 ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา    

 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9       

 

/ระเบียบวาระ... 
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  ระเบียบวาระการประชุม  ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจง้ให้ที่

 ประชุมทราบ  

  ก่อนอื่นต้องขอตอ้นรับ คุณบุณยนุช บุญตาล ท้องถิ่นอ าเภอแม่แตง ที่เข้าร่วม

สังเกตการณ์ในการประชุมสภาครั้งนี้ ในนามของสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๗ มิถุนายน  

 ๒๕๕๙   

  รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

   พร้อมหนังสอืเชญิประชุม 

  มีท่านผู้ใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าของท่านประการใดหรอืไม่  โปรดเสนอ 

  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใดแล้ว  ผมจะขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   

 สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   

 โปรดยกมอืขึน้  มีผู้ยกมือ 17 ท่าน  งดออกเสียง 1 ท่าน 

  มติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีมติรับรองรายงาน        

 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 

 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๙   

  ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  วาระที่ ๑ 

เชญิ นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา  

นายจรัส  ไชยยา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

นายกเทศมนตรี เมอืงแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

 ญัตติ ที่ ชม 54701/728 เรื่อง  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

  กระผม นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาขอเสนอร่าง 

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้มาเพื่อ

 โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ในการประชุมสมัย

 สามัญ  สมัยที่ 3  รายละเอียดดังนี ้
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             ค าแถลงงบประมาณ 

                 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จะได้เสนอร่าง    

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาอีก

 ครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จึงขอชี้แจง

 ให้ท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านได้ทราบถึง

 สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ  

 พ.ศ.2560  ดังตอ่ไปนี ้

 1.  สถานะการคลัง 

  1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ณ  วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.2559   

 เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  มีสถานะการเงนิดังนี้ 

 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิน้       60,367,168.88   บาท 

 ๑.๑.๒ เงินสะสม                       46,794,654.80   บาท 

                  ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม          16,753,969.11    บาท 

                                 1.1.4  เงินกู้คงค้าง   9,927,952.70     บาท 

 2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2558 

 (1)  รายรับจริง  ทั้งสิ้นจ านวน       66,190,975.46   บาท  

  ประกอบด้วย 

  หมวดภาษีอากร                  723,248.85      บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต         

   742,679.50       บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 447,696.12       บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 127,860.00       บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร 39,403,819.99   บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          24,745,671.00  บาท 

 (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                  

   29,805,698.16   บาท   

 (๓)  รายจ่ายจริง  จ านวน    55,210,365.27   บาท  

  ประกอบด้วย 

 งบกลาง 3,885,268.05     บาท 

 

 

/งบบุคลากร... 
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 งบบุคลากร(หมวดเงินเดอืน  ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)     

  24,566,994.38   บาท 

 งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ   และค่าสาธารณูปโภค) 

  20,874,517.39  บาท 

 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง)                           

  4,773,085.45    บาท 

 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอ่ืน)               0.00    บาท 

 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 

  1,110,500.00    บาท 

 (๔)  รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอดุหนนุที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค ์

                                      จ านวน  24,581,210.00  บาท 

   3. หลักการและเหตุผล 

  โดยที่ เป็นการสมควรตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ                   

 พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา  65 จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น  

 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓     

 ข้อ ๒๓  วรรคสอง  คณะผู้บริหารเทศบาล  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

 รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในการบริหารงานเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา  ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาที่ได้

 แถลงต่อสภาเทศบาล  และตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.2560 – พ.ศ.

 2562) ซึ่งในการจัดท างบประมาณของเทศบาลเป็นการจัดท างบประมาณแบบ

 สมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) รายละเอียด  ดังนี้ 

 3.1  ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   110,000,000.00  บาท  (หน่ึงร้อยสิบล้านบาทถ้วน)   

แยกรายละเอียดตามหมวดรายรับดังน้ี 

           1. รายได้จัดเก็บเอง                         จ านวน     3,160,800.00 บาท รายละเอียดดังน้ี 

                - หมวดภาษีอากร                           880,000.00      บาท 

                - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                           976,800.00      บาท 

                - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                        1,076,000.00      บาท 

                - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                           228,000.00      บาท 

            2. รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  จ านวน  46,756,000.00 บาท  

                รายละเอียดดังนี้ 
 
 

/- หมวดภาษี... 



 3.2  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   110,000,000.00  บาท  (หน่ึงร้อยสิบล้านบาทถ้วน)  

แยกรายละเอียดตามลักษณะรายจ่ายดังน้ี 

1.รายจ่ายงบกลาง 

   - งบกลาง 33,060,300.00บาท 

2.รายจ่ายตามแผนงาน 

   - งบบุคลากร (หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว) 35,281,860.00  บาท 
   - งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ และหมวดคา่สาธารณูปโภค) 28,651,340.00  บาท 
   - งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดนิและสิง่ก่อสร้าง) 11,000,000.00  บาท 

   - งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,966,500.00  บาท  
   - งบรายจ่ายอื่น (หมาดรายจ่ายอื่น) 40,000.00  บาท 

 

             เทศบัญญัติ     

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

  
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  อาศัยอ านาจ 

ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา  และโดยความเห็นชอบของผูว้่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
ข้อ 1. เทศบัญญัติ  นีเ้รียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

 
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2559  เป็นต้นไป 

 

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้        

         110,000,000   บาท 

  

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ            

         หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  110,000,000  บาท  โดยแยก 

         รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

 

 

/แผนงาน... 
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                - หมวดภาษีจัดสรร                         46,756,000.00     บาท 

            3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  60,083,200.00  บาท        

                รายละเอียดดังนี้ 

                -  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                        60,083,200.00      บาท 
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แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,046,260 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,434,710 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศกึษา 25,922,810 

  แผนงานสาธารณสุข 4,155,700 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 450,560 

  แผนงานเคหะและชุมชน 15,503,410 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,975,440 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,463,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,054,530 

  แผนงานการเกษตร 715,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 218,280 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 33,060,300 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 110,000,000 

 

 

ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

         ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงนิของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรเีมืองเมอืงแกนพัฒนามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

     จงึเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล       ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  วาระที่ ๑ 

 ท่านผู้ใดเห็นสมควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  วาระที่ ๑  

 โปรดยกมอืขึน้  มีผู้ยกมือ ๑๗ ท่าน   งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

 

/มตทิี่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติรับหลักการแห่ง      

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วาระที่  ๑          

ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง    

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 

พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ญัตติร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ

ที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่น 

มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมจะต้อง

ก าหนดเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

วาระที่ ๒ เป็นระยะเวลาเท่าใดเสนอได้ครับ   

 เชญินายอานนท์  พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายอานนท์  พงษ์เจรญิลาภ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอานนท์ พงษ์เจรญิลาภ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ขอเสนอ

 ระยะเวลาการแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 ถึงวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา  ๑๐.๐๐ น.  

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะเสนออีกหรอืไม่  

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอผูร้ับรอง   

  ท่านผูใ้ดรับรอง  (๑. นายวิรัตน์  ผัดเจริญ   ๒.นายจุมพล  ศรีวชัิย) 

  มีสมาชิกสภาเทศบาล  รับรองถูกต้อง        

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรให้ก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่  ๑๑ 

 สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.  

 โปรดยกมอืขึน้  มีผู้ยกมือ ๑๗ ท่าน   งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติก าหนดระยะเวลาการ

แปรญัตติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม   

๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

 ระยะเวลาการแปรญัตติ 

นายชาตร ีกันทวี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายชาตรี กันทวี

เลขานุการสภาฯ เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๗ 

 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ การแปรญัตติรา่งขอ้บัญญัติ งบประมาณ 

 จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและ

 ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติค าแปรญัตติให้เสนอ

 ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน ระยะเวลาที่                 

  

/สภาท้องถิ่น... 
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 สภาท้องถิ่นก าหนด คือ วันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.ถึงวันที่  

 ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ตามที่ท่านเสนอไป และระเบียบฯ ข้อ ๖๐  

 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ

 ประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแตจ่ะได้ค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ

 ค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ และข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติ     

 ในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีขอ้ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้ 

๑. ดอกเบีย้และเงนิส่งใช้ตน้เงินกู้ 

๒. รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

 หากสมาชิกท่านใดต้องการแปรญัตติให้เสนอค าแปรญัตติตามแบบขอเสนอแปรญัตติ  

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ขอเพิ่มเติมจากท่านเลขานุการสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ภายในเวลาที่สภาเทศบาลก าหนด คณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่านผู้ใดเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็น

หนังสือต่อคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาเทศบาลได้แต่งตั้งไปแล้ว ในกรณีที่สมาชิก

สภาเทศบาลเป็นผู้ขอแปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภารับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล คอื คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

ซึ่งประกอบด้วย 

๑. นายอิ่นค า  ฟองสมุทร์ 

๒. นายทองอนิทร์  กันธะ 

๓. นายบุญเลิศ  จันทอน 

 โดยคณะกรรมการทั้ง ๓ ท่าน จะนั่งประชุมหารือและรับหนังสือค าเสนอ แปรญัตติ   

ในห้องประชุมสภา จึงแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ และกระผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  ในวันที่ ๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ ระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาเทศบาล เชญิ นายสงวน แก้วตาติ๊บ  รองนายกเทศมนตรเีมืองเมืองแกนพัฒนา  

นายสงวน แก้วตาติ๊บ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

รองนายกเทศมนตรี เมอืงแกนพัฒนาทกุท่าน กระผม นายสงวน แกว้ตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  ญัตติ ที่ ชม 54702 / 730 เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณไปตั้ง 

    จา่ยเป็นรายการใหม่ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

                       ด้วย เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความประสงค์ ขออนุมัติโอนเงิน

 งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ไปตั้งจ่ายเป็น

 รายการใหม่เพื่อจัดหาครุภัณฑส์ านักงาน รายการเก้าอี้ส านักงานจ านวน  3  ตัว เพื่อใช้

 ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  

/หลักการ... 
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                   หลักการ 

           อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปีปัจจุบัน  หมวด 4 

 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่

 ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น

 อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล  

                     เนื่องจาก เก้าอี้ภายในส านักงานของกองคลังช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้การได ้ 

 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้     

 ดังนัน้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงขอ

 อนุมัติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามเทศบัญญัติ

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559  ตามรายการดังตอ่ไปนี้ 

  1. โอนลด ด้าน/แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง งบด าเนินการ 

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าวัสดุ  รายการค่าวัสดุยานพาหนะและ

 ขนส่ง งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 5,200 บาท โอนลดจ านวน 4,800 บาท  

 (งบประมาณหลังจากโอนครั้งนี ้ 400 บาท) 

  2. โอนเพิ่มเพื่อตั้ งจ่ายรายการใหม่  ด้าน/แผนงานบริหารงานทั่วไป          

 งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท       

 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว ตั้งงบประมาณไว้

 จ านวน 4,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน มีพนักแขน สีหนังด า/ขาด า 

 ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 60X 63X 98 เซนติเมตร (สอดคล้องกับ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ

 บ้านเมืองที่ด ีปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หนา้ 115)  

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปีปัจจุบัน  หมวด 4 

 ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น

 อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 เพื่อขอ

 อนุมัตแิละขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาต่อไป 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม ่เชญิ  

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี   ขอมตทิี่ประชุม  

 

/ท่านผู้ใด... 
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  ท่านผู้ใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

  โปรดยกมอืขึน้   มผีูย้กมอื 17 ท่าน  งดออกเสียง 1 ท่าน 

  มติที่ประชุม สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวาระที่ ๕  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงนิหมวดเงินอุดหนุน

ประธานสภาเทศบาล ตามมาตรา ๖๗(๘) และมาตรา ๖๗ ทวิ แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖

 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ 

  เชญิ นายประพันธ์  ชัยอินตา  รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

นายประพันธ์  ชัยอินตา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

รองนายกเทศมนตรี เมอืงแกนพัฒนาทกุท่าน กระผม นายประพันธ์  ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมอืง

 แกนพัฒนา 

  ญัตติที่ที่  ชม 54705/๗๒๙  เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินหมวดเงิน       

 อุดหนุนตามมาตรา 67 (8)และมาตรา 67 ทวิแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล       

 พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  ด้วยเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา มีประสงค์จะขอความเห็นชอบการจ่ายเงิน

 หมวดเงินอุดหนุน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 

  ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 (8) และมาตรา 67 ทวิ แห่ง

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 

 ประกอบมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13  พฤษภาคม 2552 เห็นชอบให้เด็กนักเรียนทุกคน 

 ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล-ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการสนับสนุน

 งบประมาณอาหารกลางวัน เต็ม 100% 

  เหตุผล 

   เรื่องเดิม 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตั้ง

 งบเงินอุดหนุน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กในโรงเรียนสังกัด 

 สพฐ. ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ตั้งไว้ส าหรับอุดหนุน โดยใช้ข้อมูลเด็ก 

 ณ 10 มถิุนายน 2558 ดังนี้  

  ๑. โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา จ านวน ๑๘๓ คนๆ ละ ๒๐ บาท จ านวน 100 วัน 

 เป็นเงิน ๓๖๖,๐๐๐ บาท 

  ๒. โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) จ านวน ๘๔ คนๆละ ๒๐ บาท จ านวน 

 100 วัน เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท 

 

/3. โรงเรยีน... 
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  ๓. โรงเรียนวัดหนองออน จ านวน ๕๖ คนๆละ ๒๐ บาท จ านวน 100 วัน 

 เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท 

  ๔. โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล จ านวน ๑๑๖ คนๆ ละ ๒๐ บาท จ านวน 100 วัน 

 เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐ บาท 

   รวม ๔๓๙ คน เป็นเงิน ๘๗๘,๐๐๐ บาท 

  ข้อเท็จจริง 

  (๑) กองการศึกษาได้ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล

 เมืองแกน เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลในการบริหารจัดการดา้นการศึกษาซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 10 

 มิถุนายน 2559 ปรากฏว่ามียอดนักเรียนเพิ่มขึ้นรวมสุทธิ  จ านวน 2 คน 

 รายละเอียด ดังนี้  

  1.1 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา  (ตามหนังสือที่ ศธ 04048.053/103  

 ลงวันที่ 31 มิถุนายน 2559)  จ านวน ๑๙๙ คน 

  1.2  โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) (ตามหนังสือที่ ศธ.04048.056/079  

 ลงวันที่ 17  มิถุนายน 2559)  จ านวน ๗๒ คน 

  1.3 โรงเรียนวัดหนองออน  (ตามหนังสือที่ ศธ.04048.059/051   

 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2559)  จ านวน ๕๔ คน  

   1.4 โรงเรียนชุมชนวัดชอ่แล (ตามหนังสือที่ ศธ.04048.115/025  

 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2559)   จ านวน ๑๑๖ คน 

   รวม ๔๔๑ คน  

  (2) จากข้อเท็จจริง (1) เป็นเหตุให้มียอดรวมสุทธิเพิ่ม 2 คน เมื่อพิเคราะห์

 ตามมติคณะรัฐมนตรี แล้ว หากจัดสรรตามจ านวนยอดปัจจุบัน (10 มิถุนายน 

 2559) เทศบาลต้องจัดสรรเพิ่มเติมจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ตัง้ไว้ตามเรื่องเดิมอกีจ านวน 4,000 บาท 

  (3) กองการศึกษาได้ด าเนินการขออนุมัติให้อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 

 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.โดยใช้ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559 ซึ่งคณะผู้บริหารฯ ได้

 เห็นสมควรให้อุดหนุนตามเสนอ โดยอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หมวดงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน 

 รายการเงินอุดหนุนสว่นราชการ ให้มขี้อความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง พร้อมทั้งโอน

 งบประมาณมาตั้งจา่ยเพิ่มเติมอีกจ านวน 4,000 บาท  

  ข้อพิจารณา 

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จึงขอ

 ความเห็นชอบการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติโอนมาตั้งจ่ายเพิ่มเติม 

 จ านวน 4,000 บาท โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 67 (8) และมาตรา 67 ทวิ แห่ง

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  

/ขอรับเงนิ... 
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 ขอรับเงนิสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล (จ านวน 4 แห่ง) 

 จ านวนเงิน 4,000 บาท   (สี่พันบาทถ้วน) 

  จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

 เทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.2559 

 เพื่อขออนุมัตจิากสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาต่อไป 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม ่เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบการจา่ยเงนิหมวดเงินอุดหนุนตามมาตรา 

 ๖๗(๘) และมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖และแก้ไข

 เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒โปรดยกมอืขึน้ 

  มีผู้ยกมือ  ๑๗  ท่าน   งดออกเสียง  ๑ ท่าน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให้ความเห็นชอบการ

 จ่าย เงินหมวดเงินอุดหนุนตามมาตรา ๖๗(๘) และมาตรา ๖๗ ทวิ  แห่ ง

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ 

 ด้วยคะแนนเสียง ๑๗  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณประจ าปี พ.ศ.

ประธานสภาเทศบาล ๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

  เชญิ นายประพันธ์  ชัยอินตา  รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

นายประพันธ์  ชัยอินตา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

รองนายกเทศมนตรี เมอืงแกนพัฒนาทกุท่าน กระผม นายประพันธ์  ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมอืง

 แกนพัฒนา 

  ญัตติ ที่  ชม 54706/738 เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณประจ าปี 

 พ.ศ. 2559  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา  

  ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงิน

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดหา

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  2  รายการ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา 

   หลักการ 

  ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2559 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และงานส่งเสริมและสนับสนุน

 ความเข้มแข็งชุมชนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนหมวดค่าครุภัณฑป์ระเภท 

/ค่าครุภัณฑ.์.. 
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 ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   

 จ านวน 1เครื่อง เป็นเงิน21,000.00  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และ

 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 

 16,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

   เหตุผล 

  ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค    

 ที่ใช้ในงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และงานพัฒนาชุมชนใช้การไม่ได้  ซึ่งก าลัง

 ด าเนนิการจ าหนา่ยพัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้การไม่ได้ ดังกล่าว ประกอบกับงาน

 พัฒนาชุมชนจ าเป็นต้องน าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เข้าร่วมรับการอบรมปรับปรุง

 ข้อมูลพื้นฐานเป็นประจ าทุกปี เพื่อใช้ลงโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน 

 ดังนั้น จึงขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง และ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ดังนั้น จึงขอ

 อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 ดังนี้  

   โอนลด 

 1.ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์(งานสวัสดิการสังคมฯ)    จ านวน       

   10,000.00 บาท 

 2. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์(งานบริหารทั่วไปฯ)  จ านวน        

   20,000.00 บาท 

 3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (งานบริหารทั่วไปฯ) จ านวน  

   4,900.00 บาท 

 4. โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ที่มอีายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ท างานในช่วง        

     ปิดภาคเรียนฤดูร้อน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง) จ านวน  

    2,100.00  บาท 

 รวมโอนลด 37,000.00 บาท 
 

 โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

 เข้มแข็งของชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

 คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2559 (ฉบับมีนาคม 2559)  ดังมีรายการตอ่ไปนี้ 

 1. เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้)  

     จ านวน  1  เครื่อง               จ านวน 16,000.00  บาท   

 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลจ านวน 1 เครื่อง  

 

/จ านวน... 
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            จ านวน 21,000.00 บาท 

                                    รวมโอนเพิ่ม 37,000.00 บาท 

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม  

 ฉบับที่ 2  และฉบับที่ 3  พ.ศ.2543  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 งบประมาณ  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 

 และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

 รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559  เพื่อขออนุมัติ

 และขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา  ตอ่ไป 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี   ขอมติที่ประชุม  

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรอนุมัติใหโ้อนเงนิงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  ไปตั้ง

 จา่ยเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  โปรดยกมอืขึน้   มีผู้ยกมือ 17 ท่าน  งดออกเสียง 1 ท่าน 

  มติที่ประชุม สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติอนุมัติให้ โอนเงิน        

 งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ ์

 ที่ดนิสิ่งก่อสรา้ง ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาเทศบาล  ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่   เชญิ 

  เชญิ นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง          

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา ผมมีข้อหารือและสอบถามไปยังกองสวัสดิการสังคม 

 เนื่องจากมีการมอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผมมีข้อสงสัยการมอบเบี้ยยังชีพ

 ส าหรับผูพ้ิการซึ่งมีการส่งรายชื่อเข้าไปและได้รับแจง้เรียบร้อย ปรากฏว่ามีบางรายได้รับ

 เงินทวน 1 เดือน ซึ่งได้สอบถามว่าไปลงทะเบียนเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ และบางราย

 ลงทะเบียนเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ไม่ได้เงนิทวน ซึง่มีอยู่ ๒ ราย ผมเลยมีขอ้สงสัย

 ในระเบียบข้อใดบ้างที่ระบุว่าผู้ลงทะเบียนปีพ.ศ.๒๕๕๘ จะสามารถได้รับเงินทวน

 เพิ่มอีก 1 เดือน  

นางสาวชนสิรา  พิทักษ์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง          

ผอ.กองสวัสดิการสังคม เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน ดฉิัน นางสาวชนสิรา  พิทักษ์ รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการ 

 

/สังคม... 
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 สังคม ขออธิบายเพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๙๑.๓/ว.๓๖๐๙ 

 ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ    

 ของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ อปท.ด าเนินการจ่ายเบี้ย     

 ความพิการใหค้นพิการที่ได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบีย้ความพิการเมื่อเดือน พฤศจิกายน

 ๒๕๕๘ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยให้จ่ายในส่วนของเดือน กรกฎาคม     

 ถึง กันยายน ๒๕๕๙ ก่อน ที่เหลือตกเบิกให้รอจัดสรรงบประมาณ และกรณีที่      

 คนพิการ มาขึน้ทะเบียนใหม่ให้ด าเนินการจ่ายเบีย้พิการในเดือนถัดไป ขอบคุณค่ะ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่   เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง          

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา ผมขออนุญาตเพิ่มเติมในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 

 ครั้งที่ ๑ ที่ผ่านมา ซึ่งท่านวิรัตน์ ผัดเจริญ ได้พูดคุยไว้เกี่ยวกับเรื่องมีผู้ถวายฏีกา   

 ผมมาอ่านดูแล้วที่ท่านเลขานุการสภาได้ตอบค าถาม ของท่านวิรัตน์ว่า “กระผมและ

 ท่านท้องถิ่นอ าเภอได้ประสานท่านท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านท้องถิ่นจังหวัด

 พร้อมคณะได้ลงมาไกล่เกลี่ยและชีแ้จงเรื่องดังกล่าวด้วยตนเอง เรื่องนี้ทางจังหวัดได้

 ด าเนนิการในการสรุปการไกล่เกลี่ยดังกล่าวพร้อมทั้งช้ีแจงด้วยตนเอง เรื่องนี้จึงอยู่ที่

 ทางจังหวัด” ผมอยากเน้นย้ าว่าการไกล่เกลี่ยเป็นการสร้างความเข้าใจ แต่การ

 ด าเนินคดีอาญามันยังไม่จบเพราะว่าการปลอมและใช้เอกสารปลอมเป็นความ     

 ผิดอาญาที่ไม่สามารถยอมความกันได้ โดยเฉพาะการที่ผู้ยื่นถวายฏีกาเป็นฏีกาเท็จ 

 ท าให้ระเคืองต่อใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อาจจะ     

 เข้าข่ายมาตรา ๑๑๒ ซึ่งเป็นความผิดที่ก าลังฮิต ในบ้านเราและโทษก็มีสูง สูงกว่า

 การปลอมและใช้เอกสารปลอม ซึ่งการกระท าดังกล่าวท าให้เทศบาลในฐานะ      

 นิติบุคคลนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิก         

 สภาเทศบาลได้รับความเสียหายกันถ้วนหน้าครับ ความผิดนี้ผมว่าคงไม่จบลงง่ายๆครับ 

 การด าเนินการสอบสวนต้องด าเนินการต่อไป อย่าให้เป็นมวยล้ม เป็นมวยล้มวันไหน

 เค้าจะมองเทศบาลเราว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้าหากว่าทางเทศบาลเมืองเมือง

 แกนพัฒนาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนยังทันอายุความยังไม่หมดครับ 

 คดีนี้ซึ่งเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้ ถ้าอาญายอมความได้อายุแค่ ๓ เดือนจบ   

 ผมจะยกตัวอย่างเช่นคดีอาญาที่ ผมไปฟ้องที่จังหวัดตากซึ่งเค้าแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ 

 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วส่งแฟ็กซ์ไปให้โรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งเป็นคู่สัญญาของ

 คู่ความของผม ผมได้ยื่นฟ้องต่อศาลและไต่สวนมูลฟ้อง หลังจากไต่สวนมูลฟ้อง     

 ๑ เดือน ศาลอ่านค าสั่งประทับรับฟ้อง หลังจากประทับรับฟ้องเริ่มมีการไกล่เกลี่ย

 สมานฉันท์และสันติวธิี ท าใหส้ามารถตกลงกันได้ ความผดินีเ้ป็นความผดิยอมความกันได้  

/เค้ายินยอม... 
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 เค้ายินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกความของผมและลงหนังสือพิมพ์

 ประกาศขอขมา ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจ านวนทั้งสิ้น ๗ วัน ผมรออย่างเดียว   

 ให้เค้าช าระเงินค่าเสียหายแล้วถอนฟ้องที่ศาลจังหวัดตาก การด าเนินการที่ว่าทาง

 จังหวัดสรุปการไกล่เกลี่ยผมว่าคงใชเ้วลาไม่น่าจะนาน เกินกว่า 6 เดือนตามขั้นตอน 

 เพราะทางจังหวัดก็มีนิติกรเช่นกันหรือ คณะอนุกรรมการสัญญาโตตุลาการ ก่อนที่

 ทางอ าเภอแม่แตงจะส่งเรื่องไป ไม่ทราบว่าได้มีการสอบสวนผู้ที่อ้างว่ามีรายชื่อในฏีกา

 ด้วยหรือไม่ครับ ถ้าหากว่าได้มีการสอบสวนทางผู้ที่มีชื่อในรายชื่อ ที่ถวายฎีการ่วม 

 ตัวนั้นเป็นหลักฐานช้ันดแีละตัวเค้าก็จะพ้นผิดไปด้วยเนื่องจากว่าเราสามารถอ้างเค้า

 เป็นพยานให้เรา โดยที่เราต้องการด าเนินคดีกับบุคคลเพียงกลุ่มเดียวซึ่งเป็นผู้ยื่นทั้ง

 ที่ชาวบ้านเค้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ๆจะเอาชาวบ้านไปติดร่างแหด้วย ซึ่งเป็นการ

 กระท าที่ผิด ผมอยากจะให้ทางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เร่งรัดกับทางท้องถิ่น

 จังหวัดว่าสรุปเรื่องนี้เสร็จสิ้นรึยัง ช่วยตามเรื่องด้วยนะครับ แล้วสอบถามท้องถิ่น

 จังหวัดด้วยว่าถ้าหากว่ายังไม่เสร็จสิน้สักที อีก ๖ เดือนก็ยังไม่เสร็จสิ้น เทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนาก็แจ้งความรอ้งทุกข์ได้เลยครับแจ้งที่ไหนก็ได้ แจ้งที่นี่ก็ได้แต่ทางที่ดี

 แจ้งที่แม่แตงดีกว่าครับ เพราะว่าผลกระทบมันเกิดที่เรา หรือจะแจ้งไปที่ส านัก

 พระราชวังก็แล้วแต่เป็นความผิดเกี่ยวพันกันครับ สามารถด าเนินคดีได้ที่อ าเภอ    

 แมแ่ตงครับขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่   เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายวิรัตน ์ ผัดเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายวิรัตน ์ ผัดเจริญ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง          

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายวิรัตน์  ผัดเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมือง

 แกนพัฒนา ก็คงขออนุญาตเสริมเกี่ยวกับที่ท่านเกียรติศักดิ์ ได้กล่าวเมื่อสักครู่ 

 เรื่องราวต่างๆนั้นทุกคนทราบดี เมื่อคราวที่แล้วผมก็ได้ เสนอไปครั้งหนึ่ง คิดว่าจะมี

 ฝ่ายบริหารและท่านปลัดที่อยู่ตรงนี้ได้ชี้แจงในส่วนขั้นตอนค าร้องขอเพื่อแยกเป็น 

 อบต. ตามขั้นตอนของท้องถิ่น กฎหมาย อปท.มันจบ เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่ที่

 มันตดิอยู่ ณ ตอนนี้ก็คือลายมือช่ือ แ ล ะ ร า ย ชื่ อ เ ท็ จ ก่ อ น ที่ ท้ อ ง ถิ่ น จั ง ห วั ด           

 จะพิจารณาออมชอมนั้น เรียกสอบผู้ที่มีรายชื่อไหม เท่าที่ทราบข้อมูลความจริง ณ 

 ตอนนี้ ชาวบ้านที่อยู่ต าบลช่อแลมีด้วยกัน ๖ คน รู้นะครับว่ามีใครบ้างมีชื่อและ

 ลายเซ็นทั้งที่ไม่ได้เซ็น ท่านครับฎีกาคือการถวายหนังสือถึงพระเจ้าอยู่หัว มาตรา 

 ๑๑๒ ชัดๆเลยนะครับ และเรื่องนี้ผมขออนุญาตเสริมท่านเกียรติศักดิ์  ซึ่ ง

 เกี่ยวพันกับศักดิ์ศรีของเทศบาล ผู้บริหารตั้งแต่นายก จนถึงสมาชิกสภาตลอดจน

 ข้าราชการประจ า เหตุการณ์ล่วงเลยมานาน เรื่องเงียบไปแล้วนะครับ วันนี ้           

 ผู้ที่ด าเนินการถวายฎีกาต่อพระเจ้าอยู่หัว ยังเชิดหน้าชูตาเยาะเย้ยหยามหยันอยู่ใน

 สังคมแบบไม่รู้จะพูดยังไง ผมขอฝากนิติกรของเทศบาล ทราบว่ามีต้ังหลายคนช่วย 

/แบ่งเบาตอ่จาก... 
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 แบ่งเบาต่อจากท่านปลัดและรองปลัด ช่วยท่านนายกด้วย เพราะท่านภารกิจก็มาก

 จรงิๆ ลงไปดูแลเรื่องนีใ้ห้ถึงที่สุด เพราะพวกเราก็ยังมีเวลากันอยู่ 

   ขออีกประเด็นหนึ่ง เรียนฝ่ายช่างผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคนตัดหญ้า แต่ก่อนนี้

 ตรอกซอย อะไรต่างๆเราตัดกันโล่งหมด แต่วันนี้ถนนสายที่ 2 ของผม ผมต้องไปท าเอง

 จ้างคนไปพ่นยาฆ่าหญ้าเอง ไม่ไหวแล้วครับ มันเลื้อยออกมากลางถนนแล้วตอนนี ้

 ถ้าเป็นไปได้ท่านลองจัดสรรงบประมาณมาดูแลตรงนี้หน่อย ถ้าหากว่าท่านว่าจริงไหม 

 ท่านไปหาผมแล้วผมจะพาไปดู เฉพาะบ้านผมนะครับ คนที่เข้ามาในเทศบาล สิ่งแรก   

 ที่เขาเข้ามาคือถนนและตรอกซอย ถ้าตรงนี้มันสะอาด สะอ้านไม่มีต้นไม้ แค่นี้แหละครับ

 คือหน้าตาผมขอเรียนฝากไว้ด้วย จัดสรรงบประมาณหรือว่าบุคคล บริหารยังไงก็ได้

 ช่วยดูแล อาจจะเดือนละครั้ง ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่   เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรเีมืองเมอืงแกนพัฒนา 

นายจรัส  ไชยยา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

นายกเทศมนตรี เมอืงแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทุกท่าน ที่มีความ

 หว่งใยในเรื่องของการยื่นถวายฎีกา เรื่องนี้ที่ผ่านมาได้มอบให้ทางส านักปลัดได้ดูแล

 ในเรื่องนี้ ขอกราบเรียนไว้ตรงนี้ว่าได้ก าชับให้ด าเนินการขั้นเด็ดขาด ขั้นตอนจะเกิด

 ข้อบกพร่องตรงไหนต้องได้เริ่มใหม่ เมื่อท่านปลัดและท่านรองปลัดได้อยู่ที่นี่ทั้ง 2 

 ท่าน และหัวหน้าส านักปลัด นับจากวันนี้ไป จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการติดตาม

 เรื่องนี้ชัดเจน โดยจะมอบให้ท่านรองประพันธ์ ชัยอินตา เป็นประธาน และท่าน

 ปลัดเทศบาลเป็นรองประธานและท่านรองปลัดเป็นเลขานุการ ส่วนท่านอื่นๆ เป็น

 กรรมการ โดยผมจะขออนุญาตเชิญท่านวิรัตน์ ผัดเจริญ และท่านเกียรติศักดิ ์     

 ช่อ เจริญ  เป็นคณะท างาน เราต้องด า เนินการขั้ น เด็ดขาด ส่ วนคนที่ ท า                

 จะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็มิใช่มีความตั้งใจและจงใจเพื่อที่จะท าให้เกิด ระเคืองคายใต้ 

 พระยุคลบาทซึ่งเป็นเรื่องไม่บังควรอย่างยิ่ง เรื่องนี้ ด าเนินการต่อไปนับจากวันนี้    

 จะด าเนนิการอย่างไร จะแจ้งความรอ้งทุกข์ก็ต้องเริ่มนับจากวันนี้เป็นต้นไป ส่วนเรื่อง 

 การตัดหญ้า ผมได้ก าชับท่านรองสงวน ว่าช่วงหน้าฝนมีหญ้าขึ้นค่อนข้างจะไว และเรา   

 มีการปรับเปลี่ยนเรื่องการบริหารบุคคลเนื่องจากว่า เจ้าหน้าที่พนักงานโดยเฉพาะ

 พนักงานจ้างผมได้คัดคนออกมา 20 คน เราก าลังปรับไปเรื่อยๆ ตอนนี้เราตัดกิ่งไม้

 ข้างทาง ตอนนี้น่าจะถึงแยกบ้านปง และจะกระจายทุกส่วนต่อไป สิ่งไหนที่แนะน า 

 มาเราก็จะได้ปรับปรุง ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตา อย่างเช่นตัวพนักงานไป

 ปฏิบัติงานข้างนอกผมมีการก าชับ ผู้อ านวยการกองที่รับผิดชอบ ซึ่งผมตักเตือนบ่อย

 เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาหย่อนประสิทธิภาพ อยากให้เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้นงาน

 ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี ้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอบคุณครับ 

/นายสิงหแ์ก้ว... 
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นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  คณะสงฆ์อ าเภอแมแ่ตงรว่มกับหนว่ยราชการเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาได้ 

ประธานสภาเทศบาล จัดโครงการ ข่วงเตีย้ลานบุญ ครอบครัวอบอุ่นด้วยศลี 5 ชาวประชาเป็น พระธรรมฑูตสัญจร  

 คณะสงฆ์อ าเภอแมแ่ตงประจ าปี พ.ศ.2559 มีก าหนดการดังนี้ วันที่ 26 สิงหาคม 

 วัดสันป่าตอง เริ่มเวลา 18.00น.-23.00น. วันที่ 9 กันยายน โรงเรียนบ้านปง และวันที่ 

 24 กันยายน วัดบ้านปง กองการศกึษาได้แจ้งมา ครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่   เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายอิ่นค า ฟองสมุทร์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง          

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา อยากเรียนถามเกี่ยวกับท่านคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องปีนี้ถนน     

 ลงกลางทุ่งนาตอนนี้เป็นหลุมเป็นบ่อมาก ซึ่งวันก่อนที่ไปเขื่อน ผมเห็นหินที่เขาขน

 ออกมาอยากให้ทางท่านประสานน ามาปรับปรุงถนน อย่างน้อยเมื่อถึงเดือนธันวาคม 

 ในช่วงที่ลากผลผลติออกมาอยากให้ท่านช่วยปรับปรุง ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มผีมขอปิดประชุม 

 

  เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น. 

 
  

  (ลงช่ือ)         ศุภกิตติ์  อินนันชัย ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

       (นายศุภกิตติ์  อินนันชัย) 

                       นิตกิรปฏิบัติการ 

 
 

 (ลงช่ือ)     ชาตรี  กันทวี        เลขานุการสภาเทศบาล/ตรวจรายงานฯ 

       (นายชาตรี    กันทวี) 

          รองปลัดเทศบาล 

  

 

                        (ส าเนาถูกต้อง) 

 

 

                          (นายฐิต ิ  อนิทะพันธุ์) 

                             หัวหนา้ส านักปลัด 

 

 


