รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
*****************
ผูมาประชุม
๑. นางอรอนงค
๒. นายธนานันท
๓. นางศศิวรรณ
๔. นายสมอาจ
๕. นางสุภาภรณ
๖. ร.อ.ประเสริฐ
๗. นางสาวพรรณอร
๘. นางกิ่งแกว
๙. นางลัดดา
๑๐. ร.ต.วิเชียร
๑๑. นางสมพร
๑๒. นายธนากิจ
๑๓. นายสงา
๑๔. นายอํานวย
๑๕. นายบริสุทธิ์
๑๖. นายสุวิทย
๑๗. นายอินถา
๑๘. นายชัยวัฒน
ผูไมมาประชุม
๑. นายสมนึก
ผูเขารวมประชุม
๑. นายบุญสง
๒. นายสมบูรณ
๓. นางกนกวรรณ
๔. นายประยูร
๕. ร.ต.ต.สังเวียน
๖. นายธัชนะ
๗. นางวาสนา
๘. นางนิดา
๙. นายธานินทร
๑๐. นายธนบดี
๑๑. นางสาวศิริกร
๑๒. นายศักดินนท
๑๓. นายจตุพร
๑๔. นางสาวลัดดาวัลย
๑๕. นางสาวปุณญิสา
๑๖. นายวรกมล
๑๗. นายโอฬาร
ผูไมเขารวมประชุม
๑. นายอาทิตย
๒. นายเดช

ทองอะคราว
เที่ยงฟู
ซื่อตระกูล
สีเสน
ไทยวงศ
เพิ่มพูล
สารสืบ
แสงรุง
จันทราช
ฝนมณีวรรณ
ชัยสงคราม
แปลกปลาด
กันทะ
เสนาวรรณ
ราชาตัน
ปติ
ปนตาติบ๊
นันตะกูล

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

ตันชุม

สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)

สมพงษ
สายฟู
สมานวงศ
เตชะปน
นาคยิ้ม
โตวิยานนท
มงคลสิทธิ์
นันตะกูล
ปญญาดี
ศิริมังฆศรี
ธรรมสิทธิ์
ขัดเชียงแสน
สุวรรณแพร
ปนทะโชติ
สุขเรือง
ตันบุตร
ศิลปสนธยานนท

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชยั
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชยั
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หน.ฝายปกครอง
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายสวัสดิการสังคม
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทวไป
นิติกร
ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ

ออนหวาน
วังโว

รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชยั (ลาปวย)
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย (ประชุมจังหวัด)

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายชัยวัฒน นันตะกูล- เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
เลขานุการสภาฯ
วันนีเ้ ปนวันประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประธานสภาฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. มีสมาชิกสภาเทศบาล
ขอลากิจ ๑ ทาน คือ นายสมนึก ตันชุม ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดมาประชุม
ครบองคประชุมแลว จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
- เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ประกาศสภาเทศบาลเมืองพิชัย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
ตามที่ สภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ครั้งแรก ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ กําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัย
แรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
ฉะนั้น อาศัยอํ านาจความในมาตรา ๒๕ แห ง พระราชบั ญญั ติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
ที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน
๓๐ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ) อรอนงค ทองอะคราว
(นางอรอนงค ทองอะคราว)
ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นางอรอนงค ทองอะคราว
- เรื่อง การติดตามและประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัด
ประธานสภาฯ
และคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบล รอบที่ ๓
คณะกรรมการประเมินตนเอง ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลพรอมกับ
ตรวจสอบขอมูลแตละดานเรียบรอยแลว และไดนําเสนอตอคณะผูบริหารเทศบาล
เมืองพิชัยรับทราบ พรอมทั้งแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรายงานผลการประเมินตนเองใหสภา
เทศบาลเมืองพิชัยรับทราบและดําเนินการแจงผลการประเมินตนเองใหประชาชน
รับทราบ ตอไป
มติที่ประชุม

- ที่ประชุมรับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่
ประจําป ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการพิจารณา
ประธานสภาฯ
ตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
สมาชิกสภาฯ
ดวยในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองพิชัย จํานวน ๑ ฉบับ คือ การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
เห็นวารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยทีส่ ี่
ประจําป ๒๕๕๘ เปนการถูกตอง จึงมีมติใหนําเสนอตอทีป่ ระชุมสภาเทศบาล
เพื่อใหสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๓๓ ตอไป
นางอรอนงค ทองอะคราว
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดเสนอรายงานการประชุมของ
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว จะมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม
หรือไม
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว
- หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม ขอมติจากที่
ประธานสภาฯ
ประชุมทานใดใหความเห็นชอบรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป ๒๕๕๘ ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- เห็นชอบรับรองเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๕๙ ระยะเวลาเริ่มตน
ประชุม สมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๕๙ ของแตละสมัยและวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๐

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฃฯ

- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบทีเ่ กี่ยวของ

นายชัยวัฒน นันตะกูล - เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ตาม
เลขานุการสภาฯ
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๒๔ กําหนดใหในปหนึ่ง ใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครัง้
แรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด และวรรค ๔
กําหนดใหสมัยประชุมสามัญสมัยหนี่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะ

-๔ขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรบั อนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๑(๒)
สําหรับเทศบาลใหสมาชิกสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละ
สมัยในปนั้น จะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับใหกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําป สมัยแรกของปถัดไป และมีกําหนดกี่วัน
นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล เสนอตอสภาเทศบาลในการกําหนดใหมี
ประธานสภาฯ
สมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๕๙ จํานวนกี่สมัย และวันเริม่ สมัยประชุมสามัญ
ประจําป ๒๕๕๙ ควรจะเปนวันใด ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอ
รอ.ประเสริฐ เพิม่ พูล
สมาชิกสภาฯ

- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูท รงเกียรติ
ขาพเจา รอ.ประเสริฐ เพิ่มพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชยั ขอเสนอให
มีกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๕๙ มีจํานวน ๔ สมัย ดังนี้
สมัยทีส่ อง
เริ่มประชุมตั้งแต วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
สมัยทีส่ าม
เริ่มประชุมตั้งแต วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
สมัยทีส่ ี่
เริ่มประชุมตั้งแต วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน

นางอรอนงค ทองอะคราว - มีสมาชิกสภา ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม
ประธานสภาฯ
-หากไมมี จึงขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบใหมีการประชุมสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๕๙ มีจํานวน ๔ สมัย ดังนี้
สมัยทีส่ อง
เริ่มประชุมตั้งแต วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
สมัยทีส่ าม
เริ่มประชุมตั้งแต วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
สมัยทีส่ ี่
เริ่มประชุมตั้งแต วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
มติที่ประชุม

- เห็นชอบเปนเอกฉันท

นางอรอนงค ทองอะคราว - ตอไป ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล เสนอตอสภาเทศบาล ในการกําหนด
ประธานสภาฯ
วันเริ่มและระยะเวลา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอ
นายสงา กันทะ
สมาชิกสภาฯ

- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ขาพเจา นายสงา กันทะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอใหกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต
วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วัน

-๕นางอรอนงค ทองอะคราว - มีสมาชิกสภา ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม
ประธานสภาฯ
-หากไมมี จึงขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบใหกําหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสภาเทศบาล
เมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๐ ตั้งแต วันที่ ๖ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วัน
มติที่ประชุม

- เห็นชอบเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาทองถิ่น
นางอรอนงค ทองอะคราว - ตอไปเปนการแตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาทองถิ่น ขอเชิญเลขานุการ
ประธานสภาฯ
สภาชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบทีเ่ กี่ยวของ ขอเรียนเชิญ
นายชัยวัฒน นันตะกูล - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
เลขานุการสภาฯ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ คณะกรรมการสภาทองถิ่น ขอ ๑๐๓,ขอ๑๐๔,ขอ๑๐๕ และ
ขอ ๑๐๗ กําหนดใหคณะกรรมการสภาทองถิ่น มี ๒ ประเภท คือ
๑. คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวน
ไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน
๒. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน
โดยคณะกรรมการสภาทองถิ่นมีหนาที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ
อันอยูในกิจการสภาทองถิ่นแลวรายงานตอสภาทองถิ่น และสภาทองถิ่นมีอํานาจเลือก
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิน่ เปนคณะกรรมการสภา
ทองถิ่นชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกจิ การในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณีในกรณีที่
สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเ สนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน
สวนกรณีทผี่ ูบริหารทองถิ่นเปนผูเ สนอไมตองมีผรู ับรอง
การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น
และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยกําหนดใหสมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือผูบ ริหารทองถิ่นแตละคนมีสทิ ธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรใหเปน ผูดาํ รงตําแหนง และให
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียน
ชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอคนละหนึง่ ชื่อ
เมื่อตรวจนับแลวใหประธานสภาประกาศคะแนนตอทีป่ ระชุมสภาทองถิ่น
ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรบั เลือก ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหม
เฉพาะคนที่ไดคะแนนเทากันโดยใชวิธีเดิม แตถาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับ
ฉลาก และตามขอ ๑๔ กําหนดวาถามีการเสนอชื่อผูส มควรไดรับการแตงตั้งเพียง
ตําแหนงละหนึ่งคนใหถือวาผูนั้นไดรบั เลือก

-๖นางอรอนงค ทองอะคราว - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทานไดรับทราบระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
ประธานสภาฯ
การเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นแลว ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
วาจะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ จํานวนกี่คน
รต.วิเชียร ฝนมณีวรรณ
- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูท รงเกียรติ
สมาชิกสภาฯ
ขาพเจา รต.วิเชียร ฝนมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอ
ใหมีจํานวนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ รวมจํานวน ๓ คน
นางอรอนงค ทองอะคราว - ขอผูรบั รอง
ประธานสภาฯ - มีผูรับรองเปนการถูกตอง ไดแก สท.บริสทุ ธิ์ ราชาตัน,สท.ศศิวรรณ ซื่อตระกูล และ
สท.ธนานันท เที่ยงฟู เปนผูรบั รอง
- มีทานใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เปนอยางอื่นหรือไม
ขอเรียนเชิญ
- เมื่อไมมี ทานใดเสนอเปนอยางอื่นแลว จึงมีมติใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ มีจํานวนรวมทัง้ หมด จํานวน ๓ คน
- ตอไปขอเรียนเชิญ ทานสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูทเี่ ห็นสมควรเปนคณะกรรมการสภาฯ
ในสวนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ คนที่ ๑
นายธนานันท เที่ยงฟู
สมาชิกสภาฯ

- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ขาพเจา นายธนานันท เที่ยงฟู สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คนที่ ๑ คือ นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางอรอนงค ทองอะคราว - ขอผูรับรอง
ประธานสภาฯ
- มีผูรบั รองเปนการถูกตอง ไดแก สท.ประเสริฐ เพิม่ พูล, สท.สงา กันทะ และ
สท. สุวิทย ปติ เปนผูรบั รอง
- มีทานใดจะเสนอทานอื่น เปนคณะกรรมการฯ คนที่ ๑ อีกหรือไม ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีทานใดจะเสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงาน คนที่ ๑ เพิ่มเติมอีก
ประธานสภาฯฯ
- เปนอันวาทีป่ ระชุมมีมติให นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล เปนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ คนที่ ๑
- ตอไป ขอเรียนเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อผูท ี่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการสภา
เทศบาลเมืองพิชัย ในสวนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
คนที่ ๒ ขอเรียนเชิญ
นายอํานวย เสนาวรรณ - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาฯ
ขาพเจา นายอํานวย เสนาวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตัง้ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คนที่ ๒ คือ รอ.ประเสริฐ เพิม่ พูล ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลฯ

-๗นางอรอนงค ทองอะคราว - ขอผูรับรอง
ประธานสภาฯ
- มีผูรบั รองเปนการถูกตอง ไดแก สท.อินถา ปนตาติ๊บ, สท.พรรณอร สารสืบ
และ สท.สมอาจ สีเสน เปนผูรบั รอง
- มีทานใดจะเสนอทานอื่น เปนคณะกรรมการฯ คนที่ ๒ อีกหรือไม ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีทานใดจะเสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานฯ คนที่ ๒ เพิ่มเติมอีก
ประธานสภาฯ
เปนอันวาทีป่ ระชุมมีมติให รอ.ประเสริฐ เพิ่มพูล เปนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ คนที่ ๒
- ตอไป เรียนเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อผูท ี่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการสภา
เทศบาลเมืองพิชัย ในสวนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
คนที่ ๓ ขอเรียนเชิญ
นายธนากิจ แปลกปลาด - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาฯ
ขาพเจา นายธนากิจ แปลกปลาด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คนที่ ๓ คือ นายอินถา ปนตาติ๊บ ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นางอรอนงค ทองอะคราว - ขอผูรับรอง
ประธานสภาฯ
- มีผูรบั รองเปนการถูกตอง ไดแก สท. อํานวย เสนาวรรณ , สท.สุวิทย ปติ
สท.ลัดดา จันทราช และ สท. สุภาภรณ ไทยวงศ เปนผูรบั รอง
- มีทานใดจะเสนอทานอื่น เปนคณะกรรมการฯ คนที่ ๓ อีกหรือไม ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีทานใดจะเสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานฯ คนที่ ๓ เพิ่มเติมอีก
ประธานสภาฯ
- เปนอันวาที่ประชุมมีมติให นายอินถา ปนตาติ๊บ เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาฯ คนที่ ๓
- เมื่อไมมีทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ เพิ่มอีก จึงขอสรุปผลการคัดเลือก ดังนี้
๑. นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย
๒. ร.อ.ประเสริฐ เพิ่มพูล
ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย
๓. นายอินถา ปนตาติ๊บ
ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ตอไป
มติที่ประชุม

- เห็นชอบเปนเอกฉันท

-๘ระเบียบวาระที่ ๕

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจายรายการใหม และการจายเงิน
หมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนสวนราชการ) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนยอํานวยการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(กองสาธารณสุข)
- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอที่ประชุมสภาเทศบาล

นางกนกวรรณ สมานวงศ
- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ ขาพเจา นางกนกวรรณ สมานวงศ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในนาม
ของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปนผูเสนอญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณตั้งจายรายการใหมและการจายเงิน หมวดเงินอุดหนุน
(เงินอุดหนุนสวนราชการ) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักการ
เพื่อขอใหสภาเทศบาลเมืองพิชัย เห็นชอบโอนเงินงบประมาณตั้งจายรายการใหมและการจายเงิน
หมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนสวนราชการ) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดของศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เหตุผล
ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๔/ว ๒๘๓๑๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
จังหวัดลําปาง ไดจัดทําโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ
ศูน ยอํ า นวยการป อ งกั น และแก ไขป ญ หายาเสพติด จั ง หวัด ลํ าปาง ประจํ า ป ง บประมาณ ๒๕๕๙ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่ อแกไขป ญหายาเสพติด ตามนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล ที่ใหทุก ภาคสวนในสังคม
จะตองรวมกันดําเนินการใหประสบความสําเร็จโดยเร็ว ใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในทุกพื้นที่
จังหวัดลําปาง สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดไดขอสนับสนุนงบประมาณ
เป นเงิ นทั้ ง สิ้น จํ านวน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่ง แสนสองหมื่ นบาทถวน-) โดยไดผ านความเห็ นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น อนุมัติในการตั้งงบประมาณ
อุดหนุน ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/๒๑๙๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ แตเนื่องจาก
เทศบาลเมืองพิชัย ยังไมไดตั้งงบประมาณในการอุดหนุนไว ผูบริหารจึงพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปน
รายการใหมตามรายละเอียด ดังนี้
- ตั้งจายรายการใหม หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
(๑) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ
ศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจาย
เปนคาดําเนินการฝกอบรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดสําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่จังหวัด
ลําปาง
ตั้งไว ๑๒๐,๐๐๐ บาท

-๙ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) หนา ๘๘ ขอ ๙ แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เปนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
โดยขอโอนลด จาก
(๑) งบประมาณ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เปนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย
- หมวดคาใชสอย โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เปนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
มียอดคงเหลือ ๑๒๘,๗๐๗.๕๐ บาท ขอโอนลด ๑๒๐,๐๐๐ บาท
รวมรายการโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม เปนเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท และโอนลดงบประมาณ เปน
เงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท
ทั้งนี้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพิ่ มเติม(ฉบับ ที่ ๒ และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่ ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น แต
เนื่องจาก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ สวนที่ ๕ การคลังและทรัพยสินของเทศบาล มาตรา ๖๗
เทศบาลอาจมีรายจายเงินอุดหนุน และมาตรา ๖๗ ทวิ การจายเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๖๗(๘) เทศบาล จะ
กระทําไดเมื่อไดรับการเห็นชอบจากสภาเทศบาลและไดรับการอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด
จึงเรียนมาเพื่อไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเสนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอขอบคุณ ทานรองกนกวรรณ สมานวงศ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลฯ
ประธานสภาฯ
ที่ไดเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตัง้ จายรายการใหมและการ
จายเงิน หมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนสวนราชการ) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนยอํานวยการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ วา
ประธานสภาฯ
เห็นชอบใหการขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ ตั้งจายรายการใหมและการ
จายเงินหมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนสวนราชการ) โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนยอํานวยการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท

-๑๐ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด จะเสนอเรื่องอื่นใด อีกหรือไม
- เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด เสนอเรือ่ งอื่นอีก
ดิฉัน ขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๕๙
ณ บัดนี้ และขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจาหนาที่และผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ที่เขารวมประชุมสภาในวันนี้

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวลัดดาวัลย ปนทะโชติ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิ าร ๕

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยวัฒน นันตะกูล)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัย

สมาชิกสภาฯ

- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ขาพเจานายอินถา ปนตาติ๊บ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอใหกําหนด
สมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๕๘ ดังนี้
สมัยทีส่ อง
เริ่มประชุมตั้งแต วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
สมัยทีส่ าม
เริ่มประชุมตั้งแต วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
สมัยทีส่ ี่
เริ่มประชุมตั้งแต วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน

สมาชิกสภาฯ

- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ขาพเจา นายอํานวย เสนาวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลเพือ่ แตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประกอบดวย
๑. นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๒. รอ.ประเสริฐ ฝนมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
๓. นายสมนึก ตันชุม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

