รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕7
วันศุกร์ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕7 เวลา ๑๐ . ๐๐ 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
คาโอภาส
สุริยะโชติ
ชุมภูรักษ์
ธาตุอินจันทร์
สวยงาม
สงแจ้ง
บุญยี่
จันทร์เงิน
สมสุนันท์
ไชยมณเฑียร
อึ้งอภิธรรม
นาอินทร์
มณีวรรณ
เติมสมบูรณ์
ทิจินะ
ปงลังกา
บุญเรือง
สุดตะนา
ศรีขาว

นายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สาย
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
รักษาการหัวหน้าศูนย์เด็กฯ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้างานธุรการ
ประธานชุมชน หมู่ 7 เกาะทราย
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รองผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

๑.นายไศลยนต์
2.นายเอนก
3.นายสาคร
4.นายสุคนธ์
5.นายสมพล
6.นายเจริญ
7. นางวิศัลยา
8.นางทับทิม
9.นางอาไพ
10.นางสุทธินันท์
11.นายศราวุธ
12.นางวิสุทธิกาญจน์
13.นางเบญจสิริ
14.น.ส.วันเพ็ญ
15.นายครรชิต
16.นางกุลนิตย์
17.นางอินทิรา
18.น.ส.รสลิน
19.น.ส.วรรณปกรณ์
20.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 1 ประจาปี ๒๕๕7 ผมขออนุญาตเรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาล ได้
โปรด จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็น สิริมงคลของที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้
และต่อจากนั้นขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้โปรดนั่งประจาที่ประธาน เพื่อดาเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ต่อไป
นายกฤษ ไชยดวงจินดา - สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สายและ
ประธานสภาเทศบาล ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาลได้กาหนดนัดประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตามประกาศ อาเภอแม่สาย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7
ลงวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภาเทศบาลได้จัดส่ง
ประกาศดังกล่าวพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมที่อยู่ในวงงานของสภาเทศบาลไปให้ท่านทราบ
เป็นการล่วงหน้าแล้ว และในวันนี้มีท่านสมาชิกสภามาเข้าร่วม ประชุม จานวน......11.....ท่าน
ครบองค์ประชุม ลา 1 ท่าน
-กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕7 ณ บัดนี้ และขอให้เลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาอาเภอแม่สาย
ให้ท่านสมาชิกสภา ทราบอีกครั้ง ครับ
นายสมบัติ อัมฤทธิ์ - (อ่านประกาศฯ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
เลขานุการสภาเทศบาล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ให้ที่ประชุมฟัง)
ประกาศอาเภอแม่สาย เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สายสมัยวิสามัญสมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ด้วยสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ได้ยื่นขออนุญาตต่อนายอาเภอแม่สาย
เพื่อเปิดการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2557 เพื่อพิจารณา เรื่อง
เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2558 ของสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 36(2) ประกอบกับคาสั่งจังหวัด
เชียงรายที่ 3853/2555 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 นายอาเภอแม่สาย
จึงอนุญาตให้เปิดการประชุมสภาเทศบาลประจาปี พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกินสิบห้าวัน ตามที่ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ร้องขอ จึง
ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 ลงชื่อ
นายสมชัย รุ่งสาคร นายอาเภอแม่สาย

/นายฯ..................

-3นายกฤษ ไชยดวงจินดา- ท่านสมาชิกสภา ทุกท่านก็ได้ทราบประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ตามประกาศอาเภอแม่สาย
ประธานสภาเทศบาล ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านให้ฟังแล้วนะครับต่อไปนี้ผมจะขอดาเนินการประชุมสภา
เทศบาลตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑

-เรื่องที่ประธานสภาเทศบาล จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ขอขอบคุณทีมงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/งานที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
ประธานสภาเทศบาล น้าท่วมที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสาม
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7

นายกฤษ ไชยดวงจินดา- ตามที่เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล ได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมที่ คณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแล้ว ไปให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้ทราบ
ล่วงหน้าแล้วนั้น ผมจึงขอเรียนถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าตามผลการตรวจของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จะมีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไข ถ้อยคาที่เป็นสาระ
ในรายงานการประชุมหรือไม่
-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอขอแก้ไขกระผมจึงขอมติจากที่ประชุมว่ามี สมาชิกสภาท่านใด
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

10
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่า สภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสาม ประจาปี ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7ด้วย
คะแนนเสียงเห็นชอบ 10 เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบโครงการ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของกองช่าง ในหมวดที่ต้องได้รับ
การอนุมัติจากสภาเทศบาล

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ..........
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบโครงการ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของกองช่าง ในหมวดที่ต้องได้รับการ
อนุมัติจากสภาเทศบาล ตามที่กองช่างได้ดาเนินการสารวจโครงการในส่วนของ แผนงานอุตสาหกรรม
/และโยธาฯ......................

-4และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(หน้า ๑๑๒) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ พร้อมแจ้ง
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบ เหตุผล และความจาเป็นในการขอรับการอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ และบันทึกข้อความ กองช่าง เทศบาลตาบลแม่สาย ที่ ชร ๕๒๓๐๓/๓๔๑ ลงวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ และเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน ขอให้ดาเนินการแก้ไขแบบแปลนโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
เนื่องจากถนนต้องรับน้าหนักของรถบรรทุก รายละเอียดในการขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประกอบโครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ปรากฎตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าแล้วครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบ
ประธานสภาเทศบาล โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของกองช่าง
ในหมวดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่าน
ใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

10
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบโครางการ
ประธานสภาเทศบาล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของกองช่าง ในหมวด
ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล ด้วยคะแนนเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4

-ญัตติ เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 ของเทศบาลตาบลแม่สาย
(ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอ ญัตติ ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ...
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ
เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 ของเทศบาลตาบลแม่สาย
(ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
-บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตาบลแม่สาย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
/รายจ่ายฯ......................

-5รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สาย อีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารของเทศบาลตาบลแม่สาย จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา
เทศบาลตาบลแม่สายและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สายทุกท่าน ได้ทราบถึงหลักการ
และแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
-การจัดทางบประมาณของเทศบาลตาบลแม่สาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
ประมาณการรายรับไว้ จานวน 147,244,360 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยในส่วนของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง มีการ
ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นาไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้ในอนาคต และ
ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ประมาณการไว้ จานวน 147,244,360 บาท (หนึ่ง
ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งเทศบาลจะสามารถ
นาเงินงบประมาณดังกล่าวไปดาเนินการในภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด และภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาล และเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหน้าที่อย่างสมบูรณ์ การจัดทางบประมาณ
ของเทศบาลตาบลแม่สายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการจัดทางบประมาณแบบสมดุล
(รายจ่ายเท่ากับรายรับ) รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารร่างเทศบัญญัติที่ได้เสนอมา
พร้อมญัตติ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรับหลักการต่อไปครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
ประธานสภาเทศบาล 2558 ของเทศบาลตาบลแม่สายของฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ให้สมาชิกสภาทราบแล้ว
นั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา
ประธานสภาเทศบาล

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
ว่าตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวาระหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว มีสมาชิกท่านใด
เห็นชอบรับหลักการ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
10
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลตาบลแม่สาย ด้วยคะแนนเห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
-การดาเนินการต่อไปก่อนที่จะทาการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นตอนการแปรญัตติหรือขอ
เสนอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ ที่ประชุมสภาเทศบาลจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ
โดยระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ตามข้อ 45 วรรค 3 ของ
ระเบียบฯนับแต่ที่ประชุมสภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น
กระผมจึงขอปรึกษาที่ประชุมสภาเพื่อที่จะกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติก่อนที่จะทา
การพิจารณาต่อในวาระที่สอง ท่านสมาชิกสภามีความเห็นว่าจะกาหนดระยะเวลาเสนอคา
/แปรญัตติฯ..................

-6แปรญัตติเป็นเมื่อใด ขอเชิญเสนอได้ครับ
น.ส.พัชรียา ใจหล้า
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ดิฉัน น.ส.พัชรียา ใจหล้า สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
ขอกาหนดระยะเวลาให้เสนอคาแปรญัตติ ส่งได้ภายในวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.
2557 เวลาไม่เกิน 10.00 น.

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ตามที่คุณพัชรียา ใจหล้า
ประธานสภาเทศบาล
นายชาย ศรีสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

เสนอขอผู้รับรองสองท่านครับ เชิญ

-เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิสภาเทศบาลทุกท่าน
กระผมนายชาย ศรีสุข สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ขอรับรองครับ

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอผู้รับรองอีกหนึ่งท่านครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอาณัฐ คงด้วง
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนรองประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิสภาเทศบาลทุกท่าน
กระผมนายอาณัฐ คงด้วง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ขอรับรองครับ

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่..ถ้าไม่มีผมก็จะได้ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล แห่งนี้ว่าเห็นชอบการกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ โดยให้เสนอคาแปรญัตติ ได้ ส่ง
ได้ภายในวันที่ 16 เดือน กันยายน 2557 ไม่เกินเวลา 10.00 น. สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

10
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลให้การรับรองการกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ซึ่งต่อไปกระผมก็จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ที่สภาเทศบาลได้ลงมติให้ความเห็นชอบรับหลักการแล้ว ไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดหากมีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอคา
แปรญัตติก็ให้เสนอเป็นหนังสือล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยนาเรียนถึงประธาน
กรรมการแปรญัตติแล้วส่งได้ที่คุณวันเพ็ญ มณีวรรณ หัวหน้างานธุรการ ที่รับผิดชอบเรื่อง
นี้อยู่นะครับ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก็คงจะได้ทาการประชุมพิจารณากันในวันที่ 16
เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5

/ระเบียบฯ.....................

-7ระเบียบวาระที่ 5

- เรื่องอื่น ๆ

นายกฤษ ไชยดวงจินดา- มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะผู้บริหาร
ประธานสภาเทศบาล ก็ขอเชิญเสนอได้ครับ เชิญ คุณภูมิชาย แปงชุมภู ครับ
นายภูมิชาย แปงชุมภู -เรียนรองประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิสภาเทศบาลทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเรียนผ่านท่านผู้บริหารไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องโครงการปรับปรุงลาน
เอนกประสงค์ หน้าวัดป่ายาง หมู่ 6 1.ไม่ได้ฉาก 2.ไม่ได้ระดับ ขอฝากให้
คณะกรรมการที่เซ็นต์รับมอบงานช่วยพิจารณาก่อน ขอขอบคุณ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา- ทางฝ่ายผู้บริหาร มีอะไรเพิ่มเติม เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร -เรียนรองประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิสภาเทศบาลทุกท่าน
นายเทศมนตรี
ขอขอบคุณมาที่ท่านสมาชิสภาได้ท้วงติง ก็ขอฝากคณะกรรมการตรวจการจ้างให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านสมาชิกสภา ได้กล่าวไว้ด้วย มีอีกเรื่องที่ขออนุญาตชี้แจง
เกี่ยวกับเรื่องของน้าท่วมเมืองแม่สายเมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
น้าป่าไหลหลากที่หัวแม่น้าสาย เทือกเขาผาหมี เขากูเตงนาโหยง วันนั้นน้าป่าไหลทะลุ
ออกจากบ้านผาแตกและที่ข้างร้านเวียงพานทวีภัณฑ์เก่า ไหลออกมาทางหลังตลาด
นายบุญยืน มีทั้งน้าป่าและโคลนเวลาประมาณ 08.30-09.00 น. และงานป้องกันฯก็
ได้ออกเอากระสอบทรายไปกั้นบริเวณใต้ร้านสายชลและได้บล็อกน้าเอาไว้ได้ ในขณะที่
เราได้บล็อกน้าใต้สะพานฝาผนังใต้ร้ านสายชลที่รุกล้าลาน้าสายออกไปตามแนวและ
ขยับออกไปประมาณ 1.50 ซม. และเฉียงออกไปรับน้า ก็พังทลายลงมาประมาณ 2 ช่อง
ทาให้น้าไหลทะลักเข้าไปในเขตบ้านสายลมจอย บางส่วนและไม้ลุงเป็นบางส่วน บ้าน
เหมืองแดง(บ้านผามควาย)เป็นบางส่วน น้าค่อนข้างมากและแรงด้วย ทั้งน้าและโคลน
ค่อนข้างมาก เช้าวันที่ 6 ก.ย.57 หลังจากได้รับแจ้งจากท่านนายอาเภอฯว่ าบน
สะพานลาน้าสายมีเศษซุงกับเศษไม้ไปติดอยู่ใต้สะพาน นายอาเภอร่วมกับ สภ.แม่สาย
มีผบ.กองกาลังจากพม่าเข้ามาบัญชาการร่วมด้วย และได้ประสานขอรถแม็คโคร ไป
ช่วยเอาเศษไม้และเศษขยะออกจากบนสะพาน ถ้าไม่เอาออกอาจจะทาให้สะพานหลุด
ไปตามน้า เศษซุงเวลาไปติดอยู่ขอบสะพานก็จะถู กน้าดันขึ้นเป็นระยะ ท่อนซุงที่ติดอยู่
ก็จะเหมือนกับแม่แรงไปงัดสะพานทาให้สะพานโก่งทาให้น้าไม่สามารถไหลผ่านได้
เนื่องจากคานด้านหนึ่งของสะพานอัดติดกัน ก็ช่วยกันทางานจนเสร็จเวลาประมาณ
บ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมง และทาการล้างสะพานและถนนทางเข้าเป็นที่เรียบร้อยใน
บางส่วน และในคืนนั้นก็ได้รับการร้องขอจากบ้านสายลมจอย ว่าน้าประปาไม่ไหลและ
ได้สั่งการให้นาเอาน้าไปช่วยล้างและเก็บเศษขยะในเบื้องต้นเป็นบางส่วน ในวันเสาร์
เราได้ช่วยเหลือกันทั้งวัน และวันที่ 7 กันยายน 2557 เราพยายามที่กู้ถนนแถวสาย
ลมจอยเพราะที่ร่องระบายน้าเต็มไปด้วยโคลนเราก็ทาล้างชะล้างไปเป็นบ่างส่วน และ
วันจันทร์เราไปทาซ้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะทาให้รถวิ่งได้ ตลอดเวลาสามวัน หลังจากที่
/เราได้ทาฯ......................

-8เราได้ทาให้แถวสายลมจอยแล้วเราก็ไปทาให้ตามชุนชมต่างๆ เช้าวันที่ 8 กันยายน 2557 เรา
ได้ไปล้างตลาดไม้ลุ งขน และชุมชนได้ต่อว่าเราทาไมมาช้าเนื่องว่ากาลังของเรามีน้อย
และเราก็ได้ช่วยกันทางานตั้งแต่เช้ายันเย็น และก็ได้ทราบข่าวมาว่าเจ้าหน้าที่งานป้องกันหลายๆ
ท่านเท้าเจ็บระบมกัน แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ ของเรา เราปิดศูนย์กู้ถนน
เมื่อวานเย็น ตั้งแต่วันนี้เราก็จะได้เปิดรับแจ้งเหตุแล้วแต่ว่าจะมีใครมาร้องขอ และกาลังหลักที่มา
ช่วยเหลือเราก็มี ฉก.ม.พัน 3 ส่งกาลังมาช่วย ในปีนี้มีกองกาลังจาก อส.จาก สภ.แม่สาย มาช่วยเรา
ส่วน อปพร.ผมเห็นมีลุงหมูคนเดียวที่เข้ามาช่วย ตอนนี้ใต้ถุนร้านสายชล ซึ่งเป็นปัญหาทาให้น้าท่วม
3 หมู่บ้าน เราทาการก่อฉาบเรียบร้อยแล้ว และก็ยืนยันให้ร้านสายชลว่าต้องตัดฝาผนังเข้ามา
1.50 ซม. ซึ่งทางร้านสายชลก็ยืนยันจะตัดออก เราก็จะได้ติดตามและตรวจสอบต่อไป
ส่วนหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือก็มีจากธนาคารออมสินมอบถุงยังชีพ จานวน 500 ถุง และได้
ทาการมอบให้กับชุมชนเรียนร้อยแล้ว ที่หอประชุมเหมืองแดง และศูนย์สอนภาษาญี่ปุ่นซูมารุ
มอบเครื่องดื่มชูกาลัง ห้างแม็คโครแม่สายมอบน้าดื่ม ธนาคารกรุงไทยมอบน้าดื่ม มนต์เมือง
เหนือรีสอร์ท มอบวุ้นกะทิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน บริษัทวสันต์มอบเงินช่วยเหลือจานวน
20,000 บาท ครัวสุโขทัยมอบเงินช่วยเหลือจานวน 2,000 บาท ห้างหงษ์ฟ้าพลาซ่าประกาศขอ
ความช่วยเหลือจากชาวบ้านก็ได้ของช่วยเหลือมาบางส่วนได้ให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการฯจัดทาเป็น
ถุงยังชีพเพิ่มเติม ส่วนท้องถิ่นที่มาช่วยเหลือ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ท่านผจญ ปรัชสกุล
ได้ติดตามความเคลื่อนไหวและท่านนายอาเภอฯ ก็ได้ประสานงานและปรึกษากันที่ใต้ถุน
อาคารดับเพลิง และสั่งการให้ อบต.ข้างเคียงมาช่วยเหลือก็มี อบต.บ้านด้าย เทศบาลตาบล
แม่สายมิตรภาพ อบต.โป่งผา เทศบาลตาบลห้วยไคร้ เทศบาลตาบลแม่จัน และอบจ.เชียงราย
ได้นารถน้ามาช่วยโดยเฉพาะ อบจ.เชียงรายอยู่ช่วยเราถึงวันพุธ มาช่วยตั้งแต่วันอาทิตย์ มีรถ
น้ามาช่วย 2 คัน ส่วนรถเกรดเราได้รับการช่วยเหลือจาก สจ.ไชยยนต์ ศรีสมุทร มาช่วย 1 วัน รถ
ตักเป็นรถขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการทางาน และ สท.ภูมิชาย แปงชุมภู ได้นารถตัดขนาด
เล็กมาช่วยเรา ส่วนรถไถเราได้ทางานจ้างเหมา และเราได้ตั้งศูนย์รับแจ้งการร้องขอความ
ช่วยเหลือ และในการรับแจ้งเราก็จะทาการนาส่งเรื่องไปตามขั้นตอนที่เรามีอยู่ ก็ขอแจ้งให้ผู้
ทรงเกียรติทุกท่านได้ทราบ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมาและทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ประธานสภาเทศบาล ร่วมใจกันช่วยกันแก้ไขปัญหา บัดนี้ เราก็ได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลมาครบตาม
ระเบียบวาระการ ประชุมแล้ว การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณก็ได้พิจารณาวาระ
แรกไปแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕7
และจะขอบอกนัดล่วงหน้า ในที่ประชุมเพื่อที่เราได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติต่อกันในวาระที่สอง
และวาระที่สาม โดยขอนัดการประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2557
เวลา 10.00 น. นะครับ ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ถ้าไม่มี
เรื่องอื่นแล้วผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้เป็น
อย่างสูง ผมขอปิดการประชุมครับ สวัสดีครับ
**********************
เวลา

ปิดการประชุม
10.37

น.
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(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(น.ส.วันเพ็ญ มณีวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการ ๖

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ ไชยมณเฑียร)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

-8คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๕7
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ สมภักดี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายศรีทุน ปัญญา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอาณัฐ คงด้วง)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ
(น.ส.พัชรียา ใจหล้า)

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

(นายกฤษ ไชยดวงจินดา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๕7

