รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕7
วันจันทร์ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕7 เวลา ๑3 . 3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
ผู้มาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกฤษ
๒. นายศรีทุน
3. นายชาย
4. น.ส.อรชุน
5. นายถนอม
6. นายจารัส
7. นายภูมิชาย
8. นายณรงค์
9. นายอาณัฐ
10.นายมอญคา
11.นายสมพงษ์
๑2. น.ส.พัชรียา
๑3. นายสมบัติ

ไชยดวงจินดา
ปัญญา
ศรีสุข
คงศรีเจริญ
ปันชาติ
หลวงเป็ง
แปงชุมภู
ศรีวรรัตน์
คงด้วง
คาพิระ
สมภักดี
ใจหล้า
อัมฤทธิ์

ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สาย

ศรีสมุทร
สุริยะโชติ
ชุมภูรักษ์
ธาตุอินจันทร์
สวยงาม
สงแจ้ง
บุญยี่
จันทร์เงิน
คาวาง
เสนรังสี
ใจจิตร
ไชยมณเฑียร
อึ้งอภิธรรม
นาอินทร์
มณีวรรณ
ทิจินะ
บุญเรือง
สุดตะนา
ศรีขาว

นายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สาย
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 2
หัวหน้าศูนย์เด็กฯ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

๑.นายไศลยนต์
2.นายสาคร
3.นายสุคนธ์
4.นายสมพล
5.นายเจริญ
6. นางวิศัลยา
7.นางทับทิม
8.นางอาไพ
9.นายสุภาพ
10.นายประเทือง
11นางอัมพร
12.นายศราวุธ
13.นางวิสุทธิกาญจน์
14.นางเบญจสิริ
15.น.ส.วันเพ็ญ
65.นางกุลนิตย์
17.น.ส.รสลิน
18.น.ส.วรรณปกรณ์
19.นางจิรอร

-2เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.-เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลได้เชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วนั่งประจาที่ในที่ประชุมต่อไป
เลขานุการสภาเทศบาล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา ผู้มีเกียรติทุกท่าน
นายสมบัติ อัมฤทธิ์ ขณะนี้สมาชิกสภา ได้มาพร้อมแล้วและถึงกาหนดเวลาที่จะเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕๕7 ผมขออนุญาตเรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาล ได้
โปรด จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็น สิริมงคลของที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้
และต่อจากนั้นขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้โปรดนั่งประจาที่ประธาน เพื่อดาเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ต่อไป
นายกฤษ ไชยดวงจินดา - สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สายและ
ประธานสภาเทศบาล ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาลได้กาหนดนัดประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตามประกาศ อาเภอแม่สาย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7
ลงวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภาเทศบาลได้จัดส่ง
ประกาศดังกล่าวพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมที่อยู่ในวงงานของสภาเทศบาลไปให้ท่านทราบ
เป็นการล่วงหน้าแล้ว และในวันนี้มีท่านสมาชิกสภามาเข้าร่วม ประชุม จานวน......12.....ท่าน
ครบองค์ประชุม
-กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕7 ณ บัดนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

-เรื่องที่ประธานสภาเทศบาล จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558
ในวาระที่สอง และวาระที่สาม

นายกฤษ ไชยดวงจินดา- ผมขอเริ่มการประชุมเพื่อ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.2558 ในวาระที่สอง และวาระที่สาม ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
แถลงรายงานและบันทึกความเห็นต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ
นายณรงค์ ศรีวรรัตน์ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ประธานฯแปรญัตติ กระผมนายณรงค์ ศรีวรรัตน์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานการแปรญัตติซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาเสนอคาแปรญัตติและตรวจร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา
10.00 น. ผลการพิจารณาการแปรญัตติและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะกรรมการมีความเห็นและพิจารณาสรุปได้ดังนี้
1.ในระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติ สมาชิกสภาเทศบาลขอแปรญัตติ โดยมีผู้บริหารให้การรับรอง
ดังรายการต่อไปนี้
/1.1.แผนงานฯ.................

มติที่ประชุม

-31.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว มหกรรมชาติพันธ์
ครั้งที่ 3 หน้า 82 งบประมาณตั้งไว้ 7,000,000 บาท ขอปรับลดงบประมาณ
คงเหลือ 5,000,000 บาท
1.2.แผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หน้า 83
งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เป็น โครงการอบรม
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ให้คงไว้ซึ่งงบประมาณเดิม
1.3.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องเสียง พร้อมลาโพง หน้า 110 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ครุภัณฑ์ตามแนบท้าย งบประมาณตั้งไว้ 350,000 บาท ขอปรับลดงบประมาณ
คงเหลือ 260,000 บาท
1.4.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าอาหารเช้าสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล หน้า 102 งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท ขอตัดงบประมาณออกทั้งจานวน
1.5.งบดาเนินการค่าใช้สอย โครงการคูคลองสะอาดสดใส หน้า 133 จากเดิมตั้งไว้
300,000 บาท ขอเพิ่มเติมรายจ่ายเป็น 1,300,000 บาท
1.6.ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน หน้า 146 จากเดิมตั้งไว้ 300,000 บาท ขอเพิ่มเติม
รายจ่ายเป็น 1,300,000 บาท
1.7.งบกลาง สารองจ่าย แผนงานงบกลาง งานงบกลาง และแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ.2558-2560) หน้า 150 จากเดิมตั้งไว้ 1,071,830 บาท ขอเพิ่มเติม
รายจ่ายเป็น 1,461,830 บาท
2.คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้วเห็นว่าการ
แปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องและมีรายการที่แปรญัตติถูกต้องตามข้อ
60 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมสภาฯ มีผู้บริหารให้การรับรองถูกต้องจึงพิจารณาลงมติ
-เห็นชอบ- 1.ชื่อเทศบัญญัติ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ร่างเดิม
2.ร่างเทศบัญญัติ มีผู้ขอแปรญัตติ จานวน 7 โครงการ
-ขอตัดงบประมาณทั้งจานวนของกองการศึกษาออก 1 โครงการ
-ขอปรับลดงบประมาณของสานักปลัด/กองการศึกษา จานวน 2 โครงการ
-ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการของสานักปลัด 1 โครงการ
-ขอเพิ่มเติมรายจ่าย จานวน 3 รายการ
-คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาเห็นสมควรเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.
2558 ที่ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วและที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เพื่อพิจารณาต่อไป

/นายกฤษฯ................

-4นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ตามทีค่ ณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงานและบันทึกความเห็นดังกล่าวให้ท่านสมาขิกสภา
ประธานสภาเทศบาล ได้ทราบแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 ข้อ 51 กาหนดว่า”ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวาระที่สอง ให้ที่ปรึกษา
เรียงลาดับเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น”จากที่คณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงรายงานและ
บันทึกความเห็น และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พร้อมกับมีมติเห็นชอบ ดังที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เรียน
ให้สมาชิกสภาทราบ มีสมาชิกสภาท่านใด จะขออภิปราย ก็ขอเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯขอรับความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยคะแนนเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
-ตามข้อ 52 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
พ.ศ.2547 ได้กาหนดว่า” ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย
-ถ้าไม่มีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติหรือไม่
-ดังนั้น ผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบ ว่าสมควรตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ซึ่งผมจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าวไปยังนายอาเภอแม่สาย
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบอานาจให้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย และส่งกลับมาให้นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้บังคับ
เป็นเทศบัญญัติต่อไป ตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉับที่ 12) พ.ศ.2546 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3
/ระเบียบฯ................

-5ระเบียบวาระ 3

ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบรถกระเช้าดับเพลิง (Sky -Arm Sigma) จากมูลนิธิ
Ibaraki International Friendship and Welfare Foundation (IIFF) ประเทศญี่ปุ่น

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอ ญัตติ ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ...
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ เสนอญัตติ
ขอรับความเห็นชอบรับมอบรถกระเช้าดับเพลิง (Sky -Arm Sigma) จากมูลนิธิ IIFF ประเทศญี่ปุ่น
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
-ตามทีเ่ ทศบาลตาบลแม่สาย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง เมืองพี่ เมืองน้อง กับเทศบาลเมืองยูกิ
จังหวัดอิบาราคิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ตามความใน
บันทึกข้อตกลงทั้งสองเมืองจะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ หลายด้าน อาทิ ด้านการศึกษา สาธารณสุข และด้านบรรเทาสาธารณภัย
เป็นต้น ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวทั้งสองเมือง ก็มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนด้านเกษตรกร ด้านสาธารณสุข
และด้านการบรรเทาสาธารณภัย มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ไปฝึกและศึกษาดู
งานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่าน มูลนิธิ Ibaraki International Friendship and Welfare
Foundation (IIFF) จากสภาพปัจจุบันเมืองแม่สายมีอาคารสูงต่างๆเพิ่มมากขึ้นและ
เป็นข้อจากัดในการบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ต่ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของ
เทศบาลที่มีอยู่ ซึ่งเทศบาลก็ได้ประสานขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนรถกระเช้าดับเพลิง
จากเทศบาลเมืองยูกิ โดยมูลนิธิ IIFF มาอย่างต่อเนื่อง บัดนี้ เทศบาลได้รับแจ้งจากมูลนิธิ
IIFF ว่าสามารถหายานพาหนะดังกล่าว ซึ่งเป็นรถกระเช้าดับเพลิง รุ่น “Sky -Arm Sigma”
และประสงค์จะบริจาคยานพาหนะนี้ให้กับเทศบาลตาบลแม่สาย ไว้ใช้ประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาคารสูงและช่วยในการบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย
เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ 9 จึงขอรับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาล รายละเอียดปรากฏตามญัตติที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาทราบล่วงหน้าแล้ว
นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ขอรับความเห็นชอบรับมอบรถกระเช้าดับเพลิง (Sky -Arm
ประธานสภาเทศบาล Sigma) จากมูลนิธิ Ibaraki International Friendship and Welfare Foundation (IIFF)
ประเทศญี่ปุ่น ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11
1

เสียง
เสียง
เสียง
/นายกฤษฯ...............

-6นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบรับมอบรถกระเช้าดับเพลิง (Sky -Arm Sigma) จากมูลนิธิ
ประธานสภาเทศบาล Ibaraki International Friendship and Welfare Foundation (IIFF) ประเทศญี่ปุ่น ต่อ
สภาท้องถิ่น ด้วยคะแนนเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4

-ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิกจ่ายตัดปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ต่อสภาท้องถิ่น

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอ ญัตติ ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ...
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ เสนอญัตติ ขอ
อนุมัติกันเงินเบิกจ่ายตัดปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาล ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุฯ และมีความจาเป็นที่จะต้องจ่ายเงินงบประมาณเพื่อการนั้น รวมจานวน 17 รายการ ดังนี้
-หมวดค่าครุภัณฑ์ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จานวน 9 รายการ เป็นเงิน 270,100 บาท
-หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จานวน 8 รายการ เป็นเงิน 2,076,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามญัตติที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาทราบล่วงหน้าแล้ว
นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ขอรับความเห็นชอบอนุมัติกันเงิน งบประมาณประจาปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.2557 รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ต่อสภาเทศบาล ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ต่อสภาท้องถิ่น
ด้วยคะแนนเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระ 5

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
เทศบาลตาบลแม่สาย(เลขที่ 782/6-7 )เป็นห้องทางานของกองสวัสดิการสังคม
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในหมวดที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
/นายกฤษฯ....................

-7นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอ ญัตติ ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ...
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ เสนอญัตติ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เทศบาลตาบลแม่สาย
(เลขที่ 782/6-7 เป็นห้องทางานของกองสวัสดิการสังคมตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ในหมวดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ด้วยหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กองสวัสดิการสังคมดาเนินการปรับปรุง
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เทศบาลตาบลแม่สาย (เลขที่ 782/6-7) เป็นห้องทางานของ
กองสวัสดิการสังคม ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่
เพื่อใช้ปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลตาบลแม่สายและอาคารดับเพลิงเทศบาลตาบลแม่สาย
ใช้งบประมาณดาเนินการ จานวน 400,000 บาท ซึ่งกองสวัสดิการ ได้รับการประสานจาก
กองช่างที่เข้าสารวจพื้นที่ในการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงรายการในการ
ขอปรับปรุงอาคารฯเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพและ
คุ้มค่าของงบประมาณ ทั้งนี้ในการขอเปลี่ยนแปลงรายการปรับปรุงอาคาร ไม่กระทบกับ
วงเงินที่ขออนุมัติแต่อย่างไร รายละเอียดในการขอปรับปรุงอาคารปรากฏตามญัตติที่ได้
แจ้งให้สมาชิกสภาทราบล่วงหน้าแล้ว
นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารพาณิชย์
ประธานสภาเทศบาล 3 ชั้น เทศบาลตาบลแม่สาย(เลขที่ 782/6-7) เป็นห้องทางานของกองสวัสดิการสังคม
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในหมวดที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย
ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงรายการปรับปรุงอาคาร
ประธานสภาเทศบาล พาณิชย์ 3 ชั้น เทศบาลตาบลแม่สาย(เลขที่ 782/6-7) เป็นห้องทางานของกองสวัสดิการสังคม
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในหมวดที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่น ด้วยคะแนนเห็นชอบ 11 เสียง ไม่
เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6
/ระเบียบวาระฯ..................

ระเบียบวาระ 6

-8ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่และกันเงิน
เบิกจ่ายตัดปีในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอ ญัตติ ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ...
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ เสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จานวน 3,296,000 บาท เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ของกองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้ง
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดและกันเงินเบิกจ่ายตัดปีในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างใน
รายการ ดังกล่าว โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ(คสช.) นโยบายเร่งด่วนสาคัญ ประการหนึ่ง คือ การดูแลประชาชนให้มีความสงบเรียบร้อย
และเกิดความมั่นคงภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
พร้อมทั้งควบคุมสถานการณ์ภายในสังคมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข งานสาคัญที่ทาให้
เกิดความสงบเรียบร้อย ได้แก่ การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน
เทศบาลตาบลแม่สาย มีพื้นที่แนวชายติดกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ และเป็นหนึ่งอาเภอสาคัญที่
ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อการค้าระหว่างประเทศ(R3A) ทาให้ แต่ละปีมีนักธุรกิจ ตลอดจน
ประชาชนทั้งในและต่างประเทศเข้าท่องเที่ยวและอยู่อาศัย เป็นจานวนมาก จนทาให้เกิด
ปัญหาอาชญากรรมต่างๆขึ้น เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ตลอดจนนักท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่
ที่ดี ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กอปรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเทศบาลตาบลแม่สายเป็นเทศบาลเมืองแม่สายและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) ในปีพ.ศ.
2558 ที่เทศบาลจักต้องเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และรองรับความเจริญเติบโตและการพัฒนาเมืองแม่สายในอนาคต จึงขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่และกันเงินเบิกจ่ายตัดปีในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามญัตติที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาทราบล่วงหน้าแล้ว
นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จานวน 3,296,000 บาท
ประธานสภาเทศบาล เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดและกันเงินเบิกจ่ายตัดปี
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในรายการ ดังกล่าว ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มี
สมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11
1

เสียง
เสียง
เสียง
/นายกฤษฯ..............

-9นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจานวน 3,296,000 บาท
ประธานสภาเทศบาล เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่และกันเงินเบิกจ่ายตัดปีในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่อสภาท้องถิ่น ด้วยคะแนนเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายกฤษ ไชยดวงจินดา- มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะผู้บริหาร
ประธานสภาเทศบาล ก็ขอเชิญเสนอได้ครับ เชิญนายกเทศมนตรี ครับ
นายไศลยนต์ ศรีส มุทร -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
เนื่องจากปีนี้เราได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 2 ครั้งแรกวันที่ 6 กันยายน 2557 และ
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2557 ในส่วนของผู้บริหารต้องขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านทั้งผู้บริหารและท่านรองนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่าน ท่านเลขานุการฯและ
ท่านที่ปรึกษาฯ โดยเฉพาะข้าราชการพนักงานเทศบาล ที่มีจิตอาสาและเข้ามาร่วมกัน
ช่วยงานด้วยความตั้งใจ จะเห็นภาพว่าบางคนฟอร์มดีแต่เวลาทางานใช้งานไม่ค่อยได้ ในมุม
กลับกันบางคนฟอร์มไม่ดีแต่เวลาทางานกลับตั้งใจทางาน คือคนที่ทางานการแก้ปัญหาทุกข์สุข
ของประชาชนท่านก็จะกรรมดีไว้กับตัวท่าน ส่วนคนที่ไม่ทาอะไรเลยท่านก็ใช้กรรมของท่าน
ไปให้หมดในชาตินี้ ไม่ต้องมีไว้ในชาติหน้าเพราะอย่างน้อยๆเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการร้องขอ มัน
เป็นจิตสานึกของคนทางานในส่วนของการบริการประชาชน การทางานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ
ด้วยดีจากกองกาลัง ฉก.ม.3 กองกาลังซึ่งมีหมวดย่อย หมวดชลประทาน หมวดป่าซางงาม
หมวดเวียงหอม เข้ามาช่วยเราด้วยความเต็มใจ กองกาลังอาสาสมัครของอาเภอได้เข้ามา
ช่วยถ้าวันไหนนายอาเภอมากองกาลังอาสาสมัครก็ทางานกันอย่างเต็มที่ก็ขอขอบคุณ ส่วน
ตารวจก็จะมีชุดจราจรที่มาช่วยเหลือเป็นครั้งคราว ส่วนอื่นๆที่จะมีรถน้าจาก อบจ.เชียงราย
มาช่วยด้วย และที่สาคัญก็คือเลือดเนื้อเชื้อไขของท้องถิ่นด้วย ซึ่งเป็นท้องถิ่นข้างเคียงที่มี
น้าใจเข้ามาช่วยเหลือประสานงานในการทางานมาโดยตลอด ขอขอบคุณกลุ่มพัฒนาสตรีที่
เข้ามาช่วยในการทาอาหารกล่องช่วยเหลือในการแจกจ่ายให้กับชุมชนต่างๆ แม้ว่าจะเป็น
การทาแล้วได้รับค่าจ้างก็ตาม การทาอะไรที่เป็นเหตุฉุกเฉินค่อนข้างจะเห็นน้าใจซึ่งกันและกัน
ก็ต้องขอขอบคุณ สท.ภูมิชายฯ ที่ส่งรถเข้ามาช่วยเหลือ เพราะว่ารถที่เรามีอยู่ทางานได้ไม่
เต็มร้อย ขอบคุณพ่อหลวงศรียนต์ฯ บ้านป่ายาง หมู่ 6 ต.แม่สาย และในวันสุดท้ายของการ
ทาความสะอาดก็มีรถน้าจากคุณรายิดฯ เข้ามาช่วยเหลือ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่
ไม่ได้เอ่ยและที่ได้เข้าให้การช่วย ในส่วนเรื่องของชาวบ้านที่ได้ตาหนิเรามันเป็นเรื่องปกติ
ของมนุษย์ คนที่จะได้รับการการช่วยจะต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจริงๆและ
มีฐานะค่อนข้างลาบาก เขาจะรู้บุญคุณของข้าวกล่องและน้าดื่มที่เราได้ไปแจกจ่ายให้การช่วยเหลือ
ส่วนคนที่มีฐานะดีและน้ายังไม่ได้เข้าท่วมไปบ้านก็พูดจากตาหนิติเตียนในความช่วยเหลือของเรา
เป็นธรรมดาของมนุษย์ครับ ขอฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดระเบียบร้านค้าบนถนนพหลโยธิน
นายกเทศมนตรีไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับใคร ซึ่งทาง คสช.หลังจากที่เข้ามาทางาน ท่านก็ทาทุกเมือง
เมืองไหนที่มีอิทธิพลท่านก็ปราบปรามหมด แม้แต่เรื่องการบุกรุกทาลายป่า บุกรุกที่สาธารณะ
/เพราะในเรื่องฯ..................

-10เพราะในเรื่องการจัดระเบียบบนถนนพหลโยธินเทศบาลตาบลแม่สายเราเป็นเพียง
ส่วนประกอบในการจัดหาข้อมูลในการทางาน ส่วนเรื่องถนนสายลมจอย วัดดอยเวา
ตลาดไม้ลุงขน ที่มีข่าวว่าจะย้าย ช่วยบอกต่อกันไม่ได้เป็นเรื่องจริง ด้วยว่าคนที่พูดอาจจะ
ไม่ได้ชั่งใจพูดด้วยความสะใจ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา-บัดนี้ เราก็ได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลมาครบตามระเบียบวาระการ
ประธานสภาเทศบาล ประชุมแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕๕7
ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้เป็นอย่างสูง ผมขอ
ปิดการประชุมครับ สวัสดีครับ

*******************
เวลา

ปิดการประชุม
14.10

น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(น.ส.วันเพ็ญ มณีวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการ ๖

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ ไชยมณเฑียร)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๕7
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ สมภักดี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายศรีทุน ปัญญา)

-11(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอาณัฐ คงด้วง)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ
(น.ส.พัชรียา ใจหล้า)

สภาเทศบาลตาบลแม่สายได้รับรองรายงานการประชุมเทศบาลตาบลแม่สาย
สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๕7

(นายกฤษ ไชยดวงจินดา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๕7

