
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

สมัยสามัญประจ าปี 2559 สมัยที่ 4  คร้ังท่ี 1   

เมื่อวันท่ี  15  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

******************* 

รายชื่อผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาล 

2 นายบุญดี  เกษตรสุขใจ รองประธานสภาเทศบาล 

3 นายบุญชว่ย  สุธนะ เลขานุการสภาเทศบาล 

4 นายทนง  ศรียอดพิรุณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

5 นายสุวรรณ์  ชูเจรญิสัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

6 นายเลื่อน  สุปินนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

7 นายเชษฐ์  กัลยาณพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

8 นายชติ  นันต๊ะโส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

9 นายสิทธิสิน  ด ารงศฤงคาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

10 นายพรชัย  เสรีดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

11 นายบิยา  สงวนไพรวัลย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

12 นายบรรจง  มหรรณพนทีไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

จ านวนผูล้าประชุม  -  คน   

จ านวนผูข้าดประชุม  -   คน 

รายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล     ต าแหนง่ 

1. นายสาวิตร์  นยิมยอดคีรี นายกเทศมนตรี 

2. นายสมบูรณ์  ชูเจรญิสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี 

3. นายสุพจน์  ตั้งใจเจรญิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 

4. นายทศพร เด่นนภาคุณากร ที่ปรึกษานายกฯ 

5. นายสุค า     วรกิจ ปลัดเทศบาล 
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6. ว่าที ่ร.ต.พิทยา  เรือนน้อย รองปลัดเทศบาล 

7. นายวงศิกร  ใจค า จพง.ป้องกันฯ 

8. น.ส.เยาวดี    กันยานันท์ ผอ.กองช่าง 

9. นางธัญญาลักษณ์ สุพรรณ ผอ.กองการศกึษา 

10. นางพวงแก้ว  แสงบุญเรอืง ผอ.กองคลัง 

11. น.ส วภิาวี  นันตติา นักจัดการงานทั่วไป 

 

เปิดประชุมเวลา   09.40 น. 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายบุญช่วย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือชื่อครบองค์ประชุมแล้ว      

  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

  ว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ . 2547 ข้อ 25 โดยมีนายศรีบุญ             

  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล  

  สมัยสามัญประจ าปี 2559 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรบีุญ ศรีจันตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   กล่าวเปิดประชุม  และแจง้ระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ 

 ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมวันที ่5 ธันวาคม ที่ผ่านมา 

ประธานฯ  เชญินายกฯ 

- แจ้งให้ สมาชิกได้รับทราบช่วงนี้ใกล้เข้สู่ภัยหนาวและหมอกควันไฟป่า ขอให้

ทาง สท.ได้เตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบ และ

ขอรับงบประมาณจากเทศบาล เมื่อมีงบประมาณในการด าเนินการ 

- งานฝ้าฝา้ยปีนี้ทางอ าเภอจอมทองแจ้งขอกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน 

- งานฤดูหนาวและงานกาชาดปีนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.59- 8 ม.ค. 

60 ณ หลังศาลากลางจังหวัดเชยีงใหม่ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี 2559 

   สมัยที่ 3  คร้ังที่ 3  เมื่อวันท่ี  30 สิงหาคม  2559 

ประธานสภาฯ   ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่  3 ครั้งที่ 

  3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  2559 ว่ามีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงาน

  การประชุมหรือไม่ อย่างไรขอเชญิสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับ 
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ประธานสภาฯ หากไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอใหท้ี่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่  3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  

2559 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมอืขึน้  

ที่ประชุม  มีมติจ านวน  12  เสียง  รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 นีเ้รื่องกระทู้ถาม มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามทางฝา่ยบริหาร

ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีผมขอพิจารณาวาระที่ 4 ตอ่ไป 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว

เสร็จเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 คร้ังที่ 3 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 

2559 

1. ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ ตั้งจา่ยรายการใหม่ โครงการ

ขยายผวิจราจร คสล.ช่วงสะพานผาลาด ถึง ทางแยก อล.8 ขนาดกว้าง 1.50 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  240 เมตร พรอ้มรางระบายน้ า คสล.ยาว 140 

เมตร วงเงิน 270,000 บาท ตามแบบเทศบาลดอยแก้ว ที่ 37/2559  

ประธานสภาฯ  เชญินายกฯ 

  ตามที่สภาได้ให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณ ตั้งจา่ยรายการใหม่ โครงการขยาย

 ผิวจราจร คสล.ช่วงสะพานผาลาด ถึง ทางแยก อล.8 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 

 หนา 0.15 เมตร ยาว  240 เมตร พร้อมรางระบายน้ า คสล.ยาว 140 เมตร 

 วงเงิน 270,000 บาท เมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านมานั้น ทางฝ่ายบริหารได้

 ด าเนินการโครงการดังกล่าวตามระเบียบพัสดุฯ และได้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็น

 ที่เรยีบร้อย 

ประธานสภาฯ  ขณะนีเ้วลา 12.05 น. เห็นสมควรพักการประชุม และนัดประชุมอีกครั้งในเวลา 

13.30 น. เพื่อพิจารณา ในวาระต่อไป 
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เริ่มประชุม 13.38 น. (ช่วงบ่าย) 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ตามโครงการวางท่อ

 ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้านหินเหล็กไฟ) วงเงิน 168,000บาท 

 ตามแบบเทศบาลดอยแก้ว โดยขออนุมัติโอนลดงบประมาณแผนงานงบกลาง งบ

 ส ารองจ่าย โดยขออนุมัติโอนลด จ านวน 168 ,000บาท เพื่อตั้งจ่ายรายการ

 ใหม่ตามโครงการวางท่อ ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 4 (บ้านหนิเหล็กไฟ) 

 

ประธานสภาฯ ขอเชญิท่านนายกสาวติร์ 

นายกฯ เรียนประธานสภาสมาชิกสภาฯหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่มีประชาชน ได้

ประสบปัญหาการใช้ถนนสายบ้านหินเหล็กไฟ เชื่อมไปยังบ้านอมลาน ต าบลกอง

แขก ช่วงก่อนถึงหน้าวัดหินเหล็กไฟ ช่วงถนนสายดังกล่าวมีท่อลอดเพื่อระบายน้ า

ซึ่งเป็นช่วงที่แคบและอันตราย ประกอบช่วงที่ผ่านได้เกิดเหตุสาธารณภัยที่ผ่านมา

ได้เกิดน้ ากัดเซาะท าให้ผนังกันดินทรุดแนวท่อระบายน้ าได้ได้เกิดการเปลี่ยน

ทิ ศท างท า ให้ ระบ ายน้ า ได้ ช้ า  ห าก ไม่ ได้ รั บ ก ารแก้ ไขปัญ ห าดั งกล่ าว                                  

จะท าให้การสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนจะเกิดความไม่ปลอดภัย  ทางฝ่ายบริหารจึง

มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการแก้ไข ปัญหาถนนจุดดังกล่าว   โดยขออนุมัติ

สภาฯโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ตามโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้านหินเหล็กไฟ) วงเงิน 168,000บาท ตามแบบเทศบาล

ดอยแก้ว โดยขออนุมัติโอนลดงบประมาณแผนงานงบกลาง งบส ารองจ่าย โดยขอ

อนุมัติโอนลด จ านวน 168,000บาทตามโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้านหินเหล็กไฟ) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน 

จงึเรียนมาเพื่อให้สภาได้โปรดพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯได้ชีแจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอความเห็นชอบโอน

งบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ตามโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 4 (บ้านหินเหล็กไฟ) วงเงนิ 168,000บาทโดยขออนุมัติโอนลดงบประมาณ

แผนงานงบกลาง งบส ารองจ่าย โดยขออนุมัติโอนลด จ านวน 168,000บาทตาม

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้านหินเหล็กไฟ)เพื่อ

บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะกับทางฝ่ายบริหาร ขอยกมอืสอบถามฝา่ยบริหาร 
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ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่  5 .1 สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโอน

งบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ตามโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  4  (บ้ านหินเหล็กไฟ) วงเงิน 168 ,000บาท  โดยขออนุมัติ โอนลด

งบประมาณแผนงานงบกลาง งบส ารองจ่าย โดยขออนุมัติโอนลด จ านวน 

168,000บาท  ตามโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้าน

หนิเหล็กไฟ)เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนโปรดยกมือขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสยีง   

 

5.2 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ตามโครงการวางท่อ

 ระบายน้ าวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองมะม้า หมู่ที่ 2 วงเงิน 

 197,000บาท ตามแบบเทศบาลดอยแก้ว โดยขออนุมัติโอนลด ง บ ป ร ะ ม าณ

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางบด าเนินงาน ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 วงเงิน 300,000บาท ขออนุมัติโอนลด จ านวน 198 ,000บาท เพื่อตั้งจ่าย

 รายการใหม่ตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมือง 

 มะม้า  จ านวน 197,000 บาท ตามแบบเทศบาลดอยแก้ว 

ประธานสภาฯ ขอเชญิท่านนายกสาวติร์ 

นายกฯ เรียนประธานสภาสมาชิกสภาฯหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่มี

 ประชาชน ได้ประสบปัญหาการใช้ถนนสายบ้านท่ามณี หมู่ที่ 2  ช่วงถนนสาย

 ดังกล่าวมีท่อลอดเพื่อระบายน้ าซึ่งเป็นช่วงที่แคบและอันตราย ประกอบช่วงที่ผ่าน

 ได้มีการก่อสร้างถนน คสล. โดย งบประมาณ อบจ.เชยีงใหม่ท าใหถ้นนช่วงบริเวณ

 ดังกล่าวแคบ และในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดเหตุสาธารณภัยได้เกิดน้ ากัดเซาะท าให้

 ผนังกันดินทรุดแนวท่อระบายน้ าได้ได้เกิดการเปลี่ยนทิศทางท าให้ระบายน้ า

 ได้ช้า หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะท าให้การสัญจรของผู้ใช้รถใช้

 ถนนจะเกิดความไม่ปลอดภัย  ทางฝ่ายบริหารจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง

 ด าเนนิการแก้ไข ปัญหาถนนจุดดังกล่าว   โดยขออนุมัติสภาฯโอน ง บ ป ร ะ ม าณ 

 โอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ตามโครงการวางท่อ ระบายน้ าวางท่อลอด

 เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองมะม้า หมู่ที่  2 วงเงิน 197 ,000บาท 

 ตามแบบเทศบาลดอยแก้ว โดยขออนุมัติโอนลดงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรม

 และการโยธางบด าเนินงาน ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วงเงิน 300 ,000บาท 

 ขออนุมัติโอนลด จ านวน 198,000บาท เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ตามโครงการ

 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองมะม้า จ านวน 197 ,000 
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 บาท ตามแบบ เทศบาลดอยแก้วเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน จึง

 เรียนมาเพื่อให้สภาได้โปรดพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯได้ชีแจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอความเห็นชอบโอน

งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต

เสริมเหล็กล าเหมืองมะม้า จ านวน 197,000 บาท   เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน

ของประชาชนสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับทางฝ่ายบริหาร 

ขอยกมอืสอบถามฝ่ายบริหาร 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่ 5 .2 สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโอน

งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ตามโครงการวางท่อระบายน้ าวางท่อลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองมะม้า หมู่ที่ 2 วงเงิน 197,000บาท ตามแบบ

เทศบาลดอยแก้ว โดยขออนุมัติโอนลดงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธางบด าเนินงาน ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วงเงิน 300 ,000บาท ขออนุมัติ

โอนลด จ านวน 198,000บาท  เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนโปรดยก

มอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสยีง   

 

ประธานสภาฯ  5.3 ญัตตพิิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบ

 ดิจติอล ยี่ห้อ Toshiba รุ่น  e – Studio 2309 A จ านวน 1 เครื่อง(กองช่าง) 

 และยี่หอ้ Cannon รุ่น ir – 330 จ านวน  1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง จาก หจก.

 นอร์เทินรน์ โอ.เอ.มาร์เก็ตติ่ง (ส านักปลัด) 

ประธานสภาฯ ขอเชญิท่านนายกสาวติร์ 

 ตามที่ หจก.นอรเ์ทิรน์ โอ.เอ.มาร์เก็ตติง้ได้บริจาคเครื่องถ่ายเอกสารใหแ้ก่เทศบาล

ต าบลดอยแก้วเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ นั้น ขอให้ทางรองปลัดได้ชี้แจงระเบียบ

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สภาฯได้พิจารณารับทราบ 

รองปลัดฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ค าว่าพัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ 

และในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้

สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมี
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เงื่อนไขหรอืมีภาระติดพันหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรอืสิทธินั้นๆได้

ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ตามที่รองปลัดฯได้ชี้แจงมีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อชักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อ

   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพัสดุหรือไม่อย่างไร ขอให้สมาชิกสภาฯได้สอบถาม 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่ 5 .3 สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโอนรับโอน

   ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Toshiba รุ่น  e – Studio 2309 A 

   จ านวน 1 เครื่อง(กองช่าง) และยี่ห้อ Cannon รุ่น ir – 330 จ านวน 1 เครื่อง 

   รวม 2 เครื่อง จาก หจก.นอรเ์ทินร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ่ง (ส านักปลัด)โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสยีง   

 

ประธานสภาฯ  ในญัตติ 5.4และ 5.5  เป็นเรื่องเดียวกันขอให้ที่ประชุม ได้พิจารณาไปพร้อมกัน 

 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของ

 ส านักปลัด จ านวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานของกระทรวง ICT วันที่ 11 

 มี น าคม  2559  วงเงิน  16 ,000 บาท  โอนตั้ งจ่ าย รายการใหม่  เป็ น

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักปลัด จ านวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐาน

 ของกระทรวง ICT วันที่  11 มีนาคม 2559 วงเงิน  16 ,000 บาท และ

 เครื่อ งพิ มพ์ แบบฉีดหมึก  จ านวน 4 ,300บาท  และญั ตติพิ จารณ าโอน

 งบประมาณครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จ านวน 1 

 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานของกระทรวง ICT วันที่ 11 มีนาคม 2559 วงเงิน 

 16,000 บาท  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองช่าง 

 จ านวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานของกระทรวง ICTวันที่ 11 มีนาคม  2559 

 วงเงิน 16,000 บาทและเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึกจ านวน 4,300บาท 

ประธานสภาฯ ขอเชญิท่านนายกสาวติร์ 

นายกฯ ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงาน

บริหารงานทั่วไปของส านักปลัด และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ของกอง

ช่าง  งบลงทุนครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมจ านวน 2 เครื่องวงเงิน 

32,000 บาท และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก จ านวน 2 เครื่อง วงเงิน

รวม 8,600 บาท นั้นงบประมาณดังกล่าวตั้งอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ส านักงาน ขอ

ความเห็นชอบโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของส านักปลัด 

จ านวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานของกระทรวง ICT วันที่ 11 มีนาคม 2559 

วงเงิน 16,000 บาท และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 4,300บาท และของ
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กองช่างจ านวนจ านวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานของกระทรวง ICT วันที่ 11 

มีนาคม 2559 วงเงิน 16 ,000 บาท และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 

4,300บาท 

ระเบียบ ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จนถึงที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 

   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้ เป็น

   อ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น กระผมจงึเสนอญัตติให้สภาฯได้พิจารณาต่อไป 

   ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านายกฯได้ช้ีแจงถึงเหตุผลในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในญัตติ 5.4และ 

   5.5 มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อชักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   หรอืไม่อย่างไร ขอให้สมาชิกสภาฯได้สอบถาม 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่ 5 .4 และ 5.5 สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของส านักปลัด จ านวน 1 

เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานของกระทรวง ICT วันที่ 11 มีนาคม 2559 วงเงิน 

16,000 บาท และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 4,300บาท และของกอง

ช่างจ านวนจ านวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานของกระทรวง ICT วันที่ 11 

มีนาคม 2559 วงเงิน 16 ,000 บาท และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 

4,300บาท โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสยีง   

 

ประธานสภาฯ  ญัตติ 5.6 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่

   ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการเทศบาลต าบลดอยแก้วตาม

   แบบ ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 15/2560  งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 490,000 

    บาท (-สีแ่สนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)   

ประธานสภาฯ ขอเชญิท่านนายกสาวติร์ 

  ด้วยในปัจจุบันเทศบาลต าบลดอยแก้วได้ตัง้ส านักงานอยู่ในอาคารชมรมผู้สูงอายุ

   ต าบลดอยแก้ว ซึ่งเป็นอาคารของโรงพยาบาลจอมทอง โดยได้รับความอนุเคราะห์

   ให้ใชอ้าคารสถานที่ เพื่อเป็นสถานที่บริการประชาชนในการตดิต่อราชการ ทั้งนี้

   เมื่อปี พ.ศ.2554เทศบาลต าบลดอยแก้วได้รอ้งขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
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   ทะเบียนที่ ชม.1363  ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่เนื้อที่ 

   13-0-84 ไร่ และอาคารราชพัสดุจ านวน 4 หลังเพื่อเป็นอาคารศูนย์ราชการ

   ต าบลดอยแก้ว เนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการซ่อม

   บ ารุงจึงยังไม่มกีารย้ายอาคารส านักงานไปยังศูนย์ราชการฯในพืน้ที่ราชพัสดุที่รอ้ง

   ขอไว้ เทศบาลต าบลดอยแก้วจงึการดูแลโดยการน าเอกสารที่ไม่เป็นปัจจุบันไป

   จัดเก็บ และปัจจุบัน สภาวะปัจจุบันขนาดขององค์กรได้ขยายขึน้ สถานที่ส าหรับ

   ปฏิบัติราชการในขณะนี(้อาคารผู้สูงอายุ รพ.จอมทอง) มีสถานที่คับแคบไม่มทีี่

   จัดเก็บเอกสารและบริการประชาชน คณะผูบ้ริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการได้

   หารอืถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มสีถานที่ปฏิบัติราชการ โดยค านึงถึงความประหยัด

   งบประมาณและสามารถบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นสรุปใหก้องช่าง

   ด าเนนิการส ารวจอาคารในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ชม.1363 (อาคาร

   เรียนเดิม)เพื่อปรับปรุงใชเ้ป็นอาคารส านักงานส าหรับบริการประชาชนต่อไป    

   บัดนี้กองชา่ง ได้ด าเนินการส ารวจ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการ

   เทศบาลต าบลดอยแก้ว ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 15/2560 งบประมาณการ

   ปรับปรุงรวมทั้งสิน้ 490,000 บาท (-สีแ่สนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) โดยขออนุมัติ

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี ้โอนลดงบประมาณในเทศบัญญัติ พ.ศ.2560 

   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการงบด าเนินงาน 

   1. โครงการแขง่ขันกีฬาประชาชนต าบลดอยแก้ว จ านวน 200,000บาท 

  2. โครงการแขง่ขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์จอมทองสัมพันธ์ จ านวน 

   70,000 บาท แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการและงบอุดหนุน 

  3. โครงการฝ้าฝ้ายทอมอืของดจีอมทอง จ านวน 50,000 บาท 

  4. โครงการมหกรรมฝ้าฝา้ยทอมอืของดจีอมทอง จ านวน 100,000บาท 

  5. และงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษางบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย

   เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 70,000บาท รวมงบประมาณที่ขออนุมัติ จ านวน 

   490,000บาท   
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  ระเบียบ ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จนถึงที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 

  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็น

   อ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสถานที่ท างานเพื่อบริการ

   ประชาชน จึงเสนอญัตติให้สภาฯได้พิจารณาผ่านท่านประธานสภาได้พิจารณา

   ต่อไป ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านายกฯได้ชีแ้จงถึงเหตุผลในการโอนตั้งจา่ยรายการใหม่โครงการ ในญัตติ 

   5.6โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการเทศบาลต าบลดอยแก้ว        

   มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อชักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

   อย่างไร ขอให้สมาชิกสภาฯได้สอบถาม 

สท.ทนง ตามที่นายกได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุง โรงเรียนเป็น

ส านักงานเทศบาล กระผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เทศบาลจะได้มรส านักงานเป็นของ

ตนเองเพื่อบริการพี่น้องประชาชน ในวันข้างหน้าหากเทศบาลมีงบประมาณมาก

พอ ก็สามารถก่อสร้างอาคารที่ท าการแหง่ใหม่เพิ่มเติมได้ กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง

ที่จะด าเนนิการปรับปรุงเป็นส านักงานเทศบาลครับ 

สท.ชิต กระผมเห็นด้วยกับ นายกฯและสท.ทนง ที่ควรด าเนินการปรับปรุงเป็นส านักงาน

เทศบาลครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด

สอบถาม ในวาระ ที่ 5 .6 สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

โครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการหรือส านักงาน เทศบาล

ต าบลดอยแก้ว งบประมาณการปรับปรุง  

รวมทั้งสิน้ 490,000 บาท   

 โปรดยกมอืขึน้      

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสยีง   
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

นายกฯ   - การเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯในช่วงวันที่ 23 ธันวาคม 

   2559 โดยเสด็จมาเปิดอาคารที่ รพ.จอมทอง จึงขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมรับเสด็จ

   โดยพร้อมเพรียงกัน 

  

ประธานสภาฯ  ในวาระอื่น  ๆมีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม อีกหรือไม่อย่างไร หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่าน  

 ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันนี ้ ขอปิดการประชุมครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ปิดประชุมเวลา  15.10 น. 

 

   (ลงช่ือ)     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

            (นายบุญชว่ย  สุธนะ) 

                    เลขานุการสภาเทศบาล 

 

(ลงช่ือ)    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

    (นายทนง  ศรียอดพิรุณ) 

           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

(ลงช่ือ)     ผูต้รวจรายงานการประชุม 

               (นายชติ  นันตะ๊โส) 

           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

(ลงช่ือ)     ผูต้รวจรายงานการประชุม 

               (นายเลื่อน  สุปินนะ) 

           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

 

(ลงช่ือ)    ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

           (นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา) 

ประธานสภาเทศบาล 


