
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

สมัยสามัญ   สมัยที่  4   คร้ังที่  1   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันท่ี  21  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๐9.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน 

…………………………………. 

ผูม๎าประชุม 

 ๑.  นายสิงห์แก๎ว นาธรรมเจริญ ประธานสภาเทศบาล 

 ๒.  นายประชา คันธวณิช รองประธานสภาเทศบาล 

 ๓.  นายอาทิตย์ เสนแก๎ว สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๔.  นายบุญเลิศ จันทอน สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๕.  นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๖. นายประพันธ์ กระจาํงโฉม สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๗. นายอุทัย สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๘. นายวิรัตน์  ผัดเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๙. นางพยอม มณีรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๐. นายทองอนิทร์    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 ชํอเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๗. นายธ ารง ปันอิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๘. นายชินวุฒิ สุวรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๙. นายชาตรี กันทวี เลขานุการสภาเทศบาล  

ผูเ๎ข๎ารํวมประชุม 

๑. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรี 

๒. นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายดวงจันทร์ ไชยยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๔. นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล 

๕. นายนรินทร์ หลวงปา รองปลัดเทศบาล 

๖. นางอุมาพร พัฒนารังสี ผูอ๎ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

๗. นายไตรณรงค์ บุญชูศลิป์ ผูอ๎ านวยการกองชําง 

๘. นางกุหลาบ ไชยมิ่ง ผูอ๎ านวยการกองคลัง 

/9.นายฐิติ… 
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๙. นายฐิติ อินทะพันธุ์ หัวหนา๎ส านักปลัด 

๑๐. นางสาวเยาวเรศ  กิติลังการ์ ผูอ๎ านวยการกองการศกึษา 

๑๑. นางสาวปนัดดา บัวศิริ หัวหนา๎ฝา่ยปกครอง 

12. นางวิภาดา วังหลัง หัวหนา๎ฝา่ยอ านวยการ 

13. นางสาวณัฐธยาน์ สนินัด รอง ผอ.รร.อนุบาลสานสายใยรัก 

14. นางสาวชนิสรา พิทักษ ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ 

15.  นางดารณี        พุทธวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

16. นายศุภกิตติ์   อินนันชัย   นิตกิรปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม 09.4๐ น. 

นายชาตร ี กันทวี  เรียนทํานนายกเทศมนตรี ทํานรองนายกเทศมนตรี ทํานประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาฯ ทํานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ์   ทุกทําน 

 กํอนที่จะเข๎าสูํระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ 

 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ขอเรียนเชิญทํานประธานสภาเทศบาล     

 ได๎จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญทุกทํานยืนขึน้     

  ตํอไปขอเรียนเชิญทํานประธานสภาเทศบาล ได๎ด าเนินการตามระเบียบวาระ

การประชุมตอํไป  

  ประกาศสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4   

 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 

  ตามที่สภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา ได๎ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  

 สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  ระหวํางวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕9 ไปแล๎วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรค ๔ แหํงพระราชบัญญัติ

 เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศเรียก

 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9  ตั้งแตํวันที่  ๑  

 กันยายน  ๒๕๕9 เป็นต๎นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒6 สิงหาคม ๒๕๕9  นายสิงห์แก๎ว   

 นาธรรมเจริญ   ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  ตํอไปขอเรียนเชิญทํานประธานสภาเทศบาล ได๎ด าเนินการตามระเบียบวาระ

การประชุมตอํไป  

นายสิงหแ์ก๎ว นาธรรมเจริญ  สวัสดีครับทํานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทําน และผู๎เข๎ารํวมประชุม บัดนี ้

ประธานสภาเทศบาล  ได๎เวลาการประชุมแลว๎ วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล มาประชุม ๑๗ ทําน ซึ่งที่ประชุม

 ครบองค์ประชุมแล๎ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา    

 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

 

/ระเบียบวาระ… 
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  ระเบียบวาระการประชุม  ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจง๎ใหท๎ี่ประชุมทราบ  

   - ไมํมี 

นายสิงหแ์ก๎ว นาธรรมเจริญ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  ๒๕๕9   

 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  ๒๕๕9   

  รายงานการประชุมดังกลําว ได๎สํงให๎สมาชิกสภาเทศบาลได๎ตรวจสอบ

 ลํวงหน๎าแล๎ว พร๎อมหนังสือเชิญประชุม โดยขอให๎พิจารณารายงานการประชุม      

 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  ๒๕๕9 

  มีทํานผูใ๎ดจะขอแก๎ไขเพิ่มเติมถ๎อยค าของทํานประการใดหรอืไมํ  โปรดเสนอ 

  เมื่อไมํมีผ๎ูใดขอแก๎ไขเพิ่มเติมประการใดแล๎ว  ผมจะขอมตทิี่ประชุม 

  ทํานผู๎ ใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ          

 สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  ๒๕๕9 

 โปรดยกมอืขึน้  มีผ๎ูยกมือ 1๗ ทําน  งดออกเสียง ๑ ทําน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติรับรองรายงาน     

 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 

 พ.ศ. ๒๕๕9  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  ๒๕๕9  ด๎วยคะแนนเสียง 1๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  

  ตํอไปเป็นการพิจารณารายงานการประชุม สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  ๒๕๕9   

  มีทํานผูใ๎ดจะขอแก๎ไขเพิ่มเติมถ๎อยค าของทํานประการใดหรอืไมํ  โปรดเสนอ 

  เมื่อไมํมีผ๎ูใดขอแก๎ไขเพิ่มเติมประการใดแล๎ว  ผมจะขอมตทิี่ประชุม 

  ทํานผู๎ ใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ          

 สมัยที่  3 ครั้ งที่  2 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕9  เมื่อวันที่   18  สิงหาคม  ๒๕๕9                  

  โปรดยกมอืขึน้  มีผ๎ูยกมือ 16 ทําน  งดออกเสียง 2 ทําน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติรับรองรายงาน     

 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

 พ.ศ. ๒๕๕9  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  ๒๕๕9  ด๎วยคะแนนเสียง 16 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  

นายสิงหแ์ก๎ว นาธรรมเจริญ  ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ                 

ประธานสภาเทศบาล รายจํายประจ าปี 2559 ในหมวดคําครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง  

  เชิญ นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายจรัส  ไชยยา กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

นายกเทศมนตรี เมอืงแกนพัฒนาทกุทําน กระผม นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  ญัตติที่ ชม. ๕๔๗๐1 /922 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจําย

 ประจ าปี 2559 ในหมวดคําครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง  

  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

/ด๎วยเทศบาล… 
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  ด๎วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงิน

 งบประมาณรายจํายประจ าปี ๒๕๕๙ ในหมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง      

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโลโก๎ไฟเบอร์กลาส ตราสัญลักษณ์ (ภปร.) ขนาด ๒ เมตร    

 (หนา๎เดียว) จ านวน ๒ ชุด โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจํายประจ าปี ๒๕๕๙ แผนงานเคหะและชุมชน        

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง   

 คําซํอมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จ านวน ๖๔,๐๐๐ บาท ไปแผนงาน

 บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคําวัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน   

 ๖๔,๐๐๐  บาท  

 เหตุผล 

  ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ดํวนที่สุด ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว ๒๑๔๑๕ ลงวันที่  

 ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี     

 และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา๎สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ รัฐบาลโดย

 คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้ง ๒ โอกาส จึงขอเชิญชวนให๎

 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดงานเฉลิมพระเกียรติ จงึขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณ ดังนี ้ 

  - โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

 ชุมชน หมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง คําซํอมแซมปรับปรุงที่ดินและ

 สิ่งกํอสร๎าง งบประมาณคงเหลือกํอนโอน ๕๓๘,๑๐๐ บาท โอนลด  ๖๔,๐๐๐ บาท  

 งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๗๔,๑๐๐  บาท 

  - โอนเพิ่ม  ไปตั้ งจํายในแผนงานบริหารงานทั่ วไป งานบริหารทั่วไป        

 หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน   ๖๔,๐๐๐  บาท  

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อจัดซื้อโลโก๎ไฟเบอร์กลาส ตราสัญลักษณ์ (ภปร.) ขนาด        

 ๒ เมตร (หนา๎เดียว) จ านวน ๒ ชุด  

  ดังนัน้ เพื่อใหเ๎ป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยวิธีการงบประมาณ

 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ.

 ๒๕๔๓) ข๎อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจํายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ

 สิ่งกํอสร๎างที่ท าให๎ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจํายเป็นรายการ

 ใหมํให๎เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท๎องถิ่น   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข๎าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๙ เพื่อเทศบาลฯ  

 จะได๎เสนอขออนุมัตจิากสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาตํอไป    

 

/นายสิงหแ์ก๎ว… 
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นายสิงห์แก๎ว นาธรรมเจริญ มทีํานผูใ๎ดจะอภปิรายหรอืไม ํเชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ๎าไมํมีผมขอมตทิี่ประชุม   

  ทํานผู๎ใดเห็นสมควรให๎ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจําย

 ประจ าปี 2559 ในหมวดคําครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง  

  โปรดยกมอืขึน้  มีผ๎ูยกมือ 17 ทําน งดออกเสียง 1 ทําน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให๎ความเห็นชอบ

 อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจํายประจ าปี 2559 ในหมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและ

 สิ่งกํอสร๎าง  

  ด๎วยคะแนนเสียง 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสิงหแ์ก๎ว นาธรรมเจริญ  ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจํายหมวด                

ประธานสภาเทศบาล ครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง 

  เชิญ นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายจรัส  ไชยยา กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

นายกเทศมนตรี เมอืงแกนพัฒนาทกุทําน กระผม นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  ญัตติที่ ชม. ๕๔๗๐2 /932 เรื่อง  ขออนุมัตกิันเงินรายจํายหมวดคําครุภัณฑ์

 ที่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง  

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

                       ด๎วย  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความประสงค์ ขออนุมัติกันเงิน 

 รายจํายหมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ที่ยังมิได๎กํอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติ

 ปีงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 2559 แตํมีความจ าเป็นจะต๎อง        

 ใช๎จํายเงนินั้นตํอไปอีกในปีงบประมาณ 2560  

                    หลักการ 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิก

 จํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงิน ขององค์กรปกครองสํวน

 ท๎องถิ่น พ.ศ. 2547   และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปีปัจจุบัน ข๎อ 59  “ในกรณีที่มี

 รายจํายหมวดคําครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎าง ยังมิได๎กํอหนี้ผูกพัน แตํมีความจ าเป็น

 จะต๎องใช๎จํายเงินนั้นตํอไปอีก ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรายงาน ขออนุมัติกัน

 เงินตํอสภาท๎องถิ่นได๎อกีไมํเกินระยะเวลาหน่ึงปี”  

 เหตุผล 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 2559  เทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา มีรายจํายหมวดครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง ที่ยังมิได๎กํอหนี้ผูกพัน 

 แตํมีความจ าเป็นจะต๎องใช๎จํายเงินนั้นตํอไปอีก และคาดวํา การด าเนินการด๎าน    

 การพัสดุ ไมํสามารถกํอหนีผู้กพันได๎ทันในปีงบประมาณ 2559 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

/1. แผนงาน… 
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            1. แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  งานสํงเสริมและสนับสนุนความ

 เข๎มแข็งของชุมชนงบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์

 คอมพิวเตอร์ จ านวนเงนิรวม 37,000  บาท ตามรายการดังนี้ 

              1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไมํน๎อยกวํา 18.50 นิ้ว) 

 จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 16,000 บาท 

              1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏กส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

 จ านวนเงิน 21,000 บาท   

           2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด 

 คําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประเภทคําครุภัณฑ์ จ านวนเงินรวม 73,800 บาท 

 ตามรายการดังนี้ 

    2.1 คําครุภัณฑส์ านักงาน ตู๎เก็บอุปกรณ์ จ านวน 1 ตัว จ านวนเงนิ 4,000 บาท 

     2.2 คําครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว ถังต๎มน้ าร๎อนไฟฟ้า จ านวน 1 ถัง จ านวนเงิน 

 14,000 บาท 

     2.3 คําครุภัณฑ์ยานพาหนะ  มอเตอร์ไซค์ จ านวน 1 คัน  จ านวนเงิน 

 55,800 บาท 

          3. แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 

 หมวดคําครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง ประเภทครุภัณฑ์ จ านวนเงนิรวม 71,250 บาท 

 ตามรายการดังนี้ 

     3.1 คําครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง รวมจ านวนเงิน 

 44,000 บาท 

               3.2 คําครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนพร๎อมอุปกรณ์รับสํงสัญญาณ 

 จ านวน 2 ชุด จ านวนเงิน 24,000 บาท 

     3.3 คําครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพํน-หวํานปุ๋ย จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 

 3,250 บาท 

              4. แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 

 หมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  ประเภทคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จ านวนเงิน

 รวม  299,700 บาท รายการคําปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ตามรายการดังนี้ 

                  4.1 คําปรับปรุงหลังคาอาคารเรยีน และปรับปรุงถังบ าบัดน้ าเสียอาคารเรียน

 อนุบาลสาน สายใยรักฯ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เลขที่ 

 5/2559 จ านวนเงิน 124,900 บาท 

                  4.2 คาํปรับปรุงซํอมแซมพืน้หอ๎งเรียนอาคารโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักฯ 

 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เลขที่ 10/2559   จ านวนเงิน 

 99,100 บาท 

 

/4.3 คําซํอมแซม… 
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        4.3 คําซํอมแซมตํอเติมหลังคาคลุมทางเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย    

 “ทีปังกรการุณยมิตร” กับโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักฯ ตามแบบแปลนเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา เลขที่ 6/2559 จ านวนเงิน 75,700 บาท  

              5. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

 หมวดคําครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง ประเภทคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จ านวนเงินรวม 

 870,000 บาท ตามรายการดังนี้ 

                   5.1 โครงการปรับปรุงตํอเติมอาคารส านักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เลขที่7/2559  จ านวนเงิน 

 420,000 บาท 

                   5.2 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ตามแบบแปลน

 เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา เลขที่ 8/2559 จ านวนเงิน  450,000 บาท 

   6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน งบลงทุน 

 คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค รายการขุดเจาะบํอน้ าบาดาล

 พร๎อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาล บ๎านหางดง หมูํ 6 ต าบลอินทขิล อ าเภอแมํแตง 

 จังหวัดเชียงใหมํ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เลขที่ 9/2559  

 จ านวนเงนิรวม  276,900 บาท 

            ดังนั้น  เพื่อให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน    

 การเบิกจํายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครอง

 สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก๎ไขเพิ่มเติม จนถึงปีปัจจุบัน ข๎อ 59  จึงขออนุมัติ

 กันเงินตํอสภาไปอีกหนึ่งปี ในหมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ที่ยังมิได๎กํอหนี้

 ผูกพัน แตํมีความจ าเป็นจะต๎องใช๎จํายตํอไปอีก  ตามรายการข๎างต๎น งบประมาณ

 รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,628,650 บาท (หน่ึงล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหก

 ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  เพื่อน าไปใช๎จํายในปีงบประมาณ 2560  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข๎าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 วันที่ 

 21 กันยายน 2559 เพื่อขออนุมัติกันเงินดังกลําวข๎างต๎น ตํอสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนาตอํไป 

นายสิงห์แก๎ว นาธรรมเจริญ มทีํานผูใ๎ดจะอภปิรายหรอืไม ํเชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายวิรัตน ์ผัดเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายวิรัตน ์ผัดเจรญิ  กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง          

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกทําน กระผม นายวิรัตน์ ผัดเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมือง

 แกนพัฒนา ผมขออภิปรายเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับการนับคะแนนในที่ประชุมสภาแหํงนี ้

 ทํานประธานเป็นผูอ๎าวุโส ทรงด๎วยวัยวุฒิและคุณวุฒิ และยังมีรองประธาน และเลขานุการสภาฯ

 อยูํด๎วย ในขณะที่มกีารลงคะแนน ควรที่จะเป็นหน๎าที่ของเลขานุการสภาฯ ยืนขึน้ 

/นับคะแนน … 
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     นับคะแนน และรายงานให๎ประธานสภารับทราบ นําจะถูกต๎อง และเกี่ยวกับวาระการ

 ประชุมเรารู๎วําปลายปีงบประมาณ ระบบการบริหารเทศบาลด๎วยงบประมาณอีก   

 ไมํกี่วันข๎างหน๎าก็จะหมดปีงบประมาณ ทํานนายกและคณะผู๎บริหาร ได๎ยื่นญัตติ      

 ตํอสภาแหํงนี้ เนื่องจากเป็นงบประมาณของปี 2559 แตํไมํสามารถด าเนินการได๎

 เนื่องจากเงินยังไมํมาจึงขอกันเงินไว๎ ซึ่งผมขออภิปรายให๎สภาแหํงนี้รับทราบ วําถ๎า    

 ไมํขอความเห็นชอบตํอสภาแหํงนี้ ไมํกันเงินไว๎ ญัตติตํางๆที่ จ าเป็นจะต๎องใช๎เงิน       

 จะตกไปทันที สมัยกํอนเค๎าเรียกงบตํอเนื่อง แตํปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงภาษาทาง

 ราชการท าให๎เข๎าใจยาก ซึ่งโดยเหตุผลใด จึงต๎องกันเงิน ถ๎าหากเป็นไปได๎ อยากขอให๎

 ทางทํานเลขาฯอธิบายให๎เข๎าใจมากกวํานี ้ขอบคุณครับ  

นายสิงห์แก๎ว นาธรรมเจริญ มทีํานผูใ๎ดจะอภปิรายหรอืไม ํเชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  เชิญ นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายจรัส  ไชยยา กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

นายกเทศมนตรี เมอืงแกนพัฒนาทุกทําน กระผม นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

 ผมขอชี้แจงกรณีที่ทํานสมาชิกสภาได๎อภิปราย ในกรณีของการกันเงินนั้น เนื่องจาก

 เงินเข๎ามาช๎า ถ๎าหากเราไมํกันเงินไ ว๎ เงินจะตกเป็นเงินสะสมแคํนั้นเองครับ 

 เพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ก็จะพยายามดึง เงินไป

 สํวนกลาง  ตอนนี้ท๎องถิ่นของเราแยํมาก แม๎กระทั่งอาจารย์วุฒิสาร ตันไชย       

 เลขาพระปกเกล๎า เป็นผู๎ผลักดันท๎องถิ่นมาโดยตลอด บอกวําท๎องถิ่นเราไมํไหวแล๎ว 

 เค๎าไมํฟังเราเพราะฉะนั้นเรื่องตํางๆที่มีค าถาม ไมํวําจะเป็นข๎าราชการ 100 คน  

 จ๎างพนักงานจ๎างได๎ 25 คน อันนี้เป็นเรื่องจริง แก๎ไมํได๎ เพราะรัฐบาลเค๎าไมํฟัง     

 จึงต๎องเตรียมรับสถานการณ์ตรงนี้ ย๎อนกลับมาเรื่องงบประมาณ รัฐบาลโดยคณะ 

 คสช. ได๎ดึงเอาข๎าราชการของกระทรวงมหาดไทย เข๎าเป็นคณะท างาน เพราะฉะนั้น

 ในกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกระจายอ านาจ เค๎าพยายามที่จะกันอยูํแล๎ว        

 เค๎าไมํอยากจะกระจายอ านาจให๎ท๎องถิ่นมากนัก พอคณะกรรมการ ตํางๆที่ มี

 ข๎าราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะกรมการปกครอง ซึ่งเค๎าเคยยิ่งใหญํ

 มากํอน เค๎าจงึพยายามดึงเข๎าไปในศูนย์กลาง ผมอธิบายสืบเนื่องมาจากงบประมาณ

 ที่เข๎ามาช๎า พอเป็นแบบนี้ เค๎าให๎ความส าคัญท๎องถิ่นน๎อยลง มันเลยกลายเป็น

 ประเด็นที่ท าให๎เดอืดร๎อนเรื่องงบประมาณ ผมมีข๎อมูลให๎ทํานฟังสักเล็กน๎อยเกี่ยวกับ 

 เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ของท๎องถิ่น ซึ่งท๎องถิ่นมี 7000 กวํา แหํง ยํอมมีบ๎างที่จะมี

 การทุจริตคอรัปช่ัน แตํยังน๎อยกวําหนํวยงานอื่นๆ ผลการด าเนินงานของ ป.ป.ช.     

 มีดังนี้ มูลคําความเสียหายจากการทุจริต ตั้งแตํปี พ.ศ.2556 – ปี พ.ศ.2558     

 ที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญาและร่ ารวยผิดปกติ ประเมินมูลคําความเสียหาย

 ทั้งสิน้ 525,117.28 ล๎านบาท แบํงได๎ดังนี้ สํวนราชการ 403,764.83ล๎านบาท  

 

/เทํากับ… 
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 เทํากับ 76.89 % รัฐวิสาหกิจ 121,183.63 ล๎านบาท เทํากับ  23.07 %    

 สํวนท๎องถิ่น มีความเสียหาย 168.82 ล๎านบาท เทํากับ  0.04 % นี่คือข๎อเท็จจริง

 ที่เกิดขึน้ สบืเนื่องจากงบประมาณและการพิจารณากันเงนิในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก๎ว นาธรรมเจริญ มทีํานผูใ๎ดจะอภปิรายหรอืไม ํเชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ๎าไมํมีผมขอมตทิี่ประชุม   

  ทํานผู๎ ใด เห็นสมควรให๎ความเห็นชอบอนุมัติ กัน เ งินรายจํ ายหมวด              

 ครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง  

  โปรดยกมอืขึน้  มีผ๎ูยกมือ 17 ทําน งดออกเสียง 1 ทําน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให๎ความเห็นชอบ

 อนุมัตกิันเงนิรายจํายหมวดครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งกํอสรา๎ง  

  ด๎วยคะแนนเสียง 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสิงหแ์ก๎ว นาธรรมเจริญ  ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ                

ประธานสภาเทศบาล รายจํายหมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย

 ประจ าปี 2559 

  เชิญ นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายประพันธ์ ชัยอินตา กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

รองนายกเทศมนตรี เมืองแกนพัฒนาทุกทําน กระผม นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรเีมือง

 เมืองแกนพัฒนา 

  ญัตติที่  ชม 54705/903 เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจาํยหมวด

 คําครุภัณฑ ์ที่ดิน และ สิ่งกํอสร๎าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี 

 พ.ศ. 2559 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

  ด๎วย  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงิน

 งบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ.2559 ในหมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  ประเภท 

 คําปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง เนื่องจากตั้งงบประมาณในหมวดดังกลําวไว๎ไมํเพียงพอ 

 หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจํายประจ าปี 2559 ด๎านการศึกษา 

 แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน คําที่ดินและ

 สิ่งกํอสร๎างเพื่อตัง้จํายเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการ

 งบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 

 และ3) ข๎อ 27  

 เหตุผล 

  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความจ าเป็นที่จะต๎องปรับปรุงอาคารเรียน 

 เพื่อให๎เอือ้ตํอการจัดการเรยีนการสอน ของโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักฯ ดังนี้ 

/1.ปรับปรุง… 
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  1.ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปรับปรุงถังบ าบัดน้ าเสีย อาคารอนุบาล 

 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ที่ 5/2559  จ านวน 124,900 บาท  

  2.ซํอมแซมตํอเติมหลังคาคลุมทางเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย “ทีปังกร

 การุณยมิตร” กับโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมือง

 แกนพัฒนา ที่ 6/2559  จ านวน 75,700 บาท 

  3.ปรับปรุงซํอมแซมพื้นห๎องเรียน อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลสาน

 สายใยรักฯ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ที่ 10/2559  จ านวน 

 99,100 บาท 

  4.ติดตั้งกันสาดหลังคา อาคารเรียน 4 ช้ัน โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก 

 ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา ที่ 11/2559  จ านวน 78,000 บาท 

  5.ทาสีอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห๎องเรียน โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ตาม

 ประมาณราคา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  จ านวน 309,000 บาท 

  ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว๎ไมํเพียงพอ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

 เพิ่มเติม ดังนี้ 

  ก.โอนลด รวมจ านวนทั้งสิน้ 4 รายการ รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 208,200 บาท ดังนี ้ 

  (1) แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน   

 คําที่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง รายการคําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง (1) 

 คําใช๎จํายในการปรับปรุง อาคารเรยีนและอาคารประกอบ  ตัง้ไว๎ 200,000 บาท 

  คําใช๎จํายในการปรับปรุงอาคารเรยีนและอาคารประกอบ 

  (คงเหลือกํอนโอน)      จ านวน   98,750.- บาท   

   โอนลด                                  เป็นเงิน  98,750.- บาท 

   คงเหลือ (หลังการโอน)               เป็นเงิน       0.-     บาท 

         (2 )  แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัย เ รี ยนและประถมศึกษา               

 งบด าเนินงาน คําวัสดุ รายการวัสดุอาหารเสริม(นม)  ตั้งไว๎ 1,760,000.-บาท 

                          วัสดุอาหารเสริมนม (คงเหลือกํอนโอน)     จ านวน    344,075.78.- บาท   

           โอนลด                           เป็นเงิน        74,800.-   บาท 

   คงเหลือ (หลังการโอน)                เป็นเงิน   269,275.78.- บาท 

       (3) แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษางบด าเนินงาน    

 คําใช๎สอยรายการคําบ ารุงรักษาและซํอมแซม  ตั้งไว๎ 20,000.-บาท 

        คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม (คงเหลือกํอนโอน)    จ านวน 20,000.-   บาท   

                       โอนลด                                          เป็นเงิน       20,000.-   บาท 

                       คงเหลือ (หลังการโอน)                           เป็นเงิน                0.-   บาท 

    (4) แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา งบด าเนนิงาน   

 คําวัสดุ รายการวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว๎ 20,000.-บาท 

/วัสดุคอม… 
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       วัสดุคอมพิวเตอร์ (คงเหลอืกํอนโอน)          จ านวน       35,530.-   บาท   

                       โอนลด                                         เป็นเงิน      14,650.-     บาท 

                                            คงเหลอื (หลังการโอน)                          เป็นเงิน      20,880.-     บาท 

 ข.โอนเพิ่มรวมจ านวนทั้งสิน้ 1 รายการ รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 208,200 บาท ดังนี ้

                       แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน คําที่ดิน

 และสิ่งกํอสร๎าง  รายการคําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง (2)       

 คําปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  ตั้งไว๎ 500,000.-บาท 

                    คําปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง (คงเหลือกํอนโอน)   จ านวน 478,500.-   บาท  

     โอนเพิ่มครัง้นี้ (รวมทุกรายการ)         เป็นเงิน      208,200.-   บาท 

     คงเหลือ (หลังการโอนทุกรายการ)         เป็นเงิน      686,700.-   บาท 

  ดังนั้น เพื่อให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยวิธีงบประมาณ

 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)    

 ข๎อ 27 การโอนงบประมาณรายจํายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ที่ท าให๎

 ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ ให๎เป็นอ านาจ

 อนุมัตขิองสภาท๎องถิ่น 

  จงึเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา  บรรจุเขา๎ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนาตอํไป 

นายสิงห์แก๎ว นาธรรมเจริญ มทีํานผูใ๎ดจะอภปิรายหรอืไม ํเชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ๎าไมํมีผมขอมตทิี่ประชุม   

  ทํานผ๎ูใดเห็นสมควรใหค๎วามเห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจํายหมวด

 คําครุภัณฑ ์ที่ดิน และ สิ่งกํอสร๎าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี 

 พ.ศ. 2559 

  โปรดยกมอืขึน้  มีผ๎ูยกมือ 17 ทําน งดออกเสียง 1 ทําน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให๎ความเห็นชอบ

 อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจํายหมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งกํอสร๎าง       

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2559 

  ด๎วยคะแนนเสียง 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสิงหแ์ก๎ว นาธรรมเจริญ  ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจํายหมวด                

ประธานสภาเทศบาล คําครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง 

  เชิญ นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายประพันธ์ ชัยอินตา กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

รองนายกเทศมนตรี เมืองแกนพัฒนาทุกทําน กระผม นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรเีมือง

 เมืองแกนพัฒนา 

/ญัตติที…่ 
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  ญัตติที่  ชม 54705/912 เรื่อง ขออนุมัตกิันเงนิรายจํายหมวดคําครุภัณฑ์

 ที่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

  ด๎วย  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 

 รายจํายหมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ที่ยังมิได๎กํอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติ

 ปีงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แตํมีความจ าเป็นจะต๎องใช๎

 จาํยเงนินั้นตํอไปอีกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 หลักการ 

  อาศัยตามอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิก

 จํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงิน ขององค์กรปกครองสํวน

 ท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปีปัจจุบัน ข๎อ 59 “ในกรณีที่มีรายจําย

 หมวดคําครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎าง ยังมิได๎กํอหนี้ผูกพัน แตํมีความจ าเป็นจะต๎องใช๎

 จํายเงินนั้นตํอไปอีก ให๎องค์กรปกครองท๎องถิ่นรายงาน ขออนุมัติกันเงินตํอสภา

 ท๎องถิ่นได๎อกีไมํเกินระยะเวลาหน่ึงปี” 

  เหตุผล 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีรายจํายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง         

 ที่ยังมิได๎กํอหนี้ผูกพัน แตํมีความจ าเป็นจะต๎องใช๎จํายเงินนั้นตํอไปอีกและคาดวํา   

 การด าเนินการด๎านการพัสดุ ไมํสามารถกํอหนี้ผูกพันได๎ทันในปีงบประมาณ 2559 

 ตามรายละเอียดดังนี้ 

  แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด

 คําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งกํอสร๎าง  ประเภทคําที่ดินและสิ่ งกํอสร๎ าง รายการ           

 คําปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  รวมเป็นเงิน 387,000 บาท 

  1. คําทาสีอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห๎องเรียน โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตามประมาณราคา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

 จ านวนเงิน 309,000 บาท 

   2. คําติดตัง้กันสาดหลังคา อาคารเรียน 4 ช้ัน โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก 

  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ที่ 11/2559  จ านวน 78,000 บาท 

  ดังนั้น เพื่อให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน        

 การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครอง

 สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และแก๎ไขเพิ่มเติม จนถึงปีปัจจุบัน ข๎อ 59 จึงขออนุมัติ   

 กันเงินตํอสภาไปอีกหนึ่งปี ในหมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ที่ยังมิได๎กํอหนี้

 ผูกพัน แตํมีความจ าเป็นจะต๎องใช๎จํายเงินตํอไปอีก ตามรายการข๎างต๎น งบประมาณ

 รวมทั้งสิน้ 387,000 บาท  (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ๎วน) เพื่อน าไปใช๎จําย 

         /ในปีงบ… 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บรรจุเข๎าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 

 21 กันยายน พ.ศ.2559 เพื่อขออนุมัตกิันเงนิดังกลําวข๎างตน๎ ตํอสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนาตอํไป 

นายสิงห์แก๎ว นาธรรมเจริญ มทีํานผูใ๎ดจะอภปิรายหรอืไม ํเชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ๎าไมํมีผมขอมตทิี่ประชุม   

  ทํานผู๎ ใด เห็นสมควรให๎ความเห็นชอบอนุมัติ กัน เ งินรายจํ ายหมวด              

 คําครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง  

  โปรดยกมอืขึน้  มีผ๎ูยกมือ 17 ทําน งดออกเสียง 1 ทําน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให๎ความเห็นชอบ

 อนุมัตกิันเงนิรายจํายหมวดคําครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง  

  ด๎วยคะแนนเสียง 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

  ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่น ๆ    

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่  เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายบุญเลิศ จันทอน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายบุญเลิศ จันทอน  กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง          

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกทําน กระผม นายบุญเลิศ จันทอน  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา ผมดีใจที่มีวาระการประชุมเกี่ยวกับการท าถนน ภาคการเกษตร

 เนื่องจากชํวงนี้ฝนตก ถนนที่ออกไปท าการเกษตรอาจจะทรุดโทรม ดังนั้นทําน

 สมาชิกสภาเทศบาลทุกทําน ก็คงจะมีความรู๎สึกเหมือนผม เมื่อกํอนเราไปหาเสียง 

 จะมีการแจกแผํนพับให๎พี่น๎องประชาชน วําจะมีการพัฒนาสูํภาคการเกษตร        

 ผมอยากจะให๎เพิ่มงบประมาณเกี่ยวกับภาคการเกษตรให๎มากขึ้น ชํวงนี้เกษตรกร

 บางทํานได๎บํนวําสมาชิกสภาเข๎าไปท าหน๎าที่อะไร ไมํเห็นผลเป็นรูปธรรม อันนี้เป็น

 เรื่องส าคัญเนื่องจากภาคการเกษตรรวมแล๎ว 70 % ที่สนับสนุนให๎สมาชิกสภาทุกทําน

 เข๎ามานั่งเป็นตัวแทน ผมจึงอยากน าเรียนในที่ประชุมสภาแหํงนี้เพื่อพิจารณาเรื่อง

 งบประมาณ ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่  เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายอิ่นค า ฟองสมุทร์  กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง          

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกทําน กระผม นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา ตํอเนื่องจากทําน บุญเลิศ จันทอน เรื่องงบประมาณจ านวนเงิน  

 450,000 บาท ที่เราจะน าไปปรับปรุงถนนเรื่องการเกษตร อยากให๎คณะผู๎บริหาร

 ท าเสร็จกํอนที่จะมีการขนพืชผลทางการเกษตร  ขณะนีถ้นนทุกสายเละเทะหมดแล๎ว 

/ขอให๎ชํวยปรับปรุง… 
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  ขอให๎ชํวยปรับปรุงทั้ง 3 เขตใหเ๎สร็จกํอนจะขนย๎ายข๎าวในปีนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่  เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายชาตร ี กันทวี เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายชาตร ี กันทวี  กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง  

เลขานุการสภาฯ เมืองแกนพัฒนาทุกทําน กระผมนายชาตรี  กันทวี เลขานุการสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา ขอชี้แจงกรณีถูกพาดพิง เรื่องหน๎าที่ของเลขานุการสภาฯ ที่ให๎ผม

 ลุกขึ้นนับคะแนน ซึ่งตามระเบียบการประชุมสภานั้นไมํมี  ซึ่งตามหน๎าที่ชํวยเหลือ

 ประธานสภาฯควบคุมการนับคะแนน ซึ่งอ านาจทั้งหมดอยูํที่ทํานประธานสภาฯ 

 ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่  เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 

 

  เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๔๐ น. 

 
 

  (ลงช่ือ)            ผูบ๎ันทึกรายงานการประชุม 

       (นายศุภกิตติ์  อินนันชัย) 

                       นิตกิรปฏิบัติการ 

 
 

 (ลงช่ือ)              เลขานุการสภาเทศบาล/ตรวจรายงานฯ 

       (นายชาตรี    กันทวี) 

          รองปลัดเทศบาล 

  

 

                     

 
 
 
 


