รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕7
วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือน ธันวาคม 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
สุริยะโชติ
ชุมภูรักษ์
ธาตุอินจันทร์
บุญถม
สวยงาม
สงแจ้ง
บุญยี่
จันทร์เงิน
วรรณรส
อึ้งอภิธรรม
นาอินทร์
มณีวรรณ
เติมสมบูรณ์
ทิจินะ
ใจพิภักดิ์
ศรีขาว

นายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สาย
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สาย
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้างานธุรการ
ประธานชุมชน หมู่ 7 เกาะทราย
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นิตกร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

๑.นายไศลยนต์
2.นายสาคร
3.นายสุคนธ์
4.นายสมพล
5.นายอมรินทร์
6.นายเจริญ
7. นางวิศัลยา
8.นางทับทิม
9.นางอาไพ
10.นายวีระเชษฐ์
11.นางวิสุทธิกาญจน์
12.นางเบญจสิริ
13.น.ส.วันเพ็ญ
14.นายครรชิต
15.นางกุลนิตย์
16.น.ส.วันวิสาข์
17.นางจิรอร

-2เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.-เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลได้เชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วนั่งประจาที่ในที่ประชุมต่อไป
นายสมบัติ อัมฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา ผู้มีเกียรติทุกท่ าน
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกสภา ได้มาพร้อมแล้วและถึงกาหนดเวลาที่จะเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕๕7 ผมขออนุญาตเรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาล ได้โปรด
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็น สิริมงคลของที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้ และ
ต่อจากนั้นขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้โปรดนั่งประจาที่ประธาน เพื่อ
ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ต่อไป
นายกฤษ ไชยดวงจินดา - สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สายและ
ประธานสภาเทศบาล ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาลได้กาหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตามประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย เรื่อง
เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ลงวันที่ 18
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภาเทศบาลได้จัดส่งประกาศดังกล่าว
พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมที่อยู่ในวงงานของสภาเทศบาลไปให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้า
แล้ว และในวันนี้มีท่านสมาชิกสภามาเข้าร่วม ประชุม จานวน.....12.....ท่าน ครบองค์ประชุม
-กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕7 ณ บัดนี้ และขอให้เลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
ให้ท่านสมาชิกสภา ทราบอีกครั้ง ครับ
นายสมบัติ อัมฤทธิ์ - ประกาศเทศบาลตาบลแม่สาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยทีส่ ี่
เลขานุการสภาเทศบาล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรกเมื่อ
วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7 ได้กาหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยทีส่ ี่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕7 เริ่มต้นระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันที่ 30
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7 มีกาหนด ๓๐ วัน นั้น
-อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕7
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ลงชื่อ นายกฤษ ไชยดวงจินดา ประธานสภา
เทศบาลตาบลแม่สาย
นายกฤษ ไชยดวงจินดา - ท่านสมาชิกสภา ทุกท่านก็ได้ทราบประกาศเรียกประชุมของสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
ประธานสภาเทศบาล ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านให้ฟังแล้วนะครับต่อไปนี้ผมจะขอดาเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

-เรื่องที่ประธานสภาเทศบาล จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
-ไม่มีเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 12และ,22 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕7
/นายกฤษฯ...................

-3นายกฤษ ไชยดวงจินดา - ตามที่เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล ได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุม สมัยวิสามัญสมัยที่ 1
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 12 และ 22 เดือน กันยายน 2557ที่คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแล้ว ไปให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้ทราบ
ล่วงหน้าแล้วนั้น ผมจึงขอเรียนถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าตามผลการตรวจของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จะมีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไข ถ้อยคาที่เป็นสาระ
ในรายงานการประชุมหรือไม่
-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอขอแก้ไขกระผมจึงขอมติจากที่ประชุมว่ามี สมาชิกสภาท่านใด
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เป็นอันว่า สภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 12 และ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕7 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓

-ญัตติ เรื่อง แจ้งประกาศแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่
1/2558 แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ 2557

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ..........
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
กระผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย ในระเบียบวาระนี้
ผมขอเสนอญัตติ แจ้งประกาศแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่
1/2558 แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ 2557 มาเพื่อแจ้งให้ สมาชิกสภา
เทศบาลได้รับทราบ

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง แจ้งประกาศแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.
ประธานสภาเทศบาล 2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2558 แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 และรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ
2557เป็ น การแจ้ ง ให้ ส ภาเทศบาลรั บ ทราบนะครั บ ส่ ว นรายงานผลการติ ด ตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 นั้น เป็นการเสนอ
สภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาฯ ข้อ ๒๙ (๓) นะ
ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย ก็จะได้ให้ทางฝ่ายบริหารตอบคาถามหรือรับทราบ
หรือรับไปดาเนินการนะครับ ขอเรียนเชิญครับ
/นายกฤษฯ........................

นายกฤษ ไชยดวงจินดา
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 4

-4-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปรายแล้ว เป็นอันว่าที่ประชุมฯรับทราบต่อไปเป็น
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการเช่าที่ดินวัดพรหมวิหาร

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ..........
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการเช่าที่วัดพรหมวิหาร ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้
ตามที่ เทศบาลตาบลแม่สาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน 1,524,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) ในการดาเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เทศบาลตาบลแม่สายมีความจาเป็นที่จะต้องเช่าที่ดิน
ของวัดพรหมวิหารเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้าง การดาเนิ นการเช่าที่ดินดังกล่ าว กองการศึกษาได้
ดาเนินการจัดทาเวทีประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบในการเช่าที่ดินฯ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก
เล็กฯ จากประชาชนในชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ 10 ต.เวียงพางคา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557
เวลา 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชาคม จานวน 120 คน ผลการพิจารณาที่ประชุมประชาคมมีมติ
เห็นชอบ ให้เทศบาลตาบลแม่สายทาสัญญาเช่าที่ดินฯสาหรับก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดพรหม
วิหารเป็นสัญญาแบบนานปี(ไม่เกิน 30 ปี) และเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงสัญญาเดิมจากแบบธรรมดา
(ไม่เกิน 3 ปี) สถานที่ตั้งโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมวิหารเป็นสั ญญาแบบนานปี (ไม่เกิน 30 ปี) ด้วย
คะแนนเสียงเห็นชอบ 118 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ตามเอกสารสรปุรายงานการประชุม
ประชาคมที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอรับความเห็ นชอบจากสภาเทศบาลเพื่อประกอบการ
ดาเนิ นเรื่องขอเช่าที่ดินต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้
สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าแล้วครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการเช่าที่ดินวัดพรหมวิหาร
ประธานสภาเทศบาล ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้เช่าที่ดินของวัดพรหมวิหารทั้งสองรายการเป็นสัญญาเช่า
แบบนานปี(ไม่เกิน 30 ปี)ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็ นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบเห็นชอบในการเช่าที่ดินวัดพรหมวิหาร
ประธานสภาเทศบาล ด้วยคะแนนเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5
/ระเบียบวาระฯ...............

-5ระเบียบวาระที่ 5

-ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 ในหมวดเงินค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอ ญัตติ ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ...
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอเสนอ ญัตติ เรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 ในหมวดเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากตามที่เทศบาลได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
การก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กวัดพรหมวิหาร จานวน 1,524,000 บาท และจังหวัดเชียงราย ได้
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบแปลนก่อสร้างวงเงินประมาณ 6,250,000 บาท โดยกองการศึกษา
อ้างถึงหนังสือที่ ชร 0023.19 / 3363 ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 เพื่อสมทบเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กที่ได้รับจัดสรรจากกรมฯ จึงขอโอนลดงบประมาณ
ค่าจ้างเหมาบุคลภายนอกตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 50,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่
โครงการก่อสร้างและสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดพรมวิหาร จานวน50,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่แนบมาพร้อมนี้
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
ประธานสภาเทศบาล 2558 ในหมวดเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้สมาชิกสภา
ทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
11 เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง
นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในหมวดเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในหมวดเงินอุดหนุน เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอ ญัตติ ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ...
ประธานสภาเทศบาล
/นายไศลยนต์ฯ................

-6นายไศลยนต์ ศรีสมุทร -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอเสนอ ญัตติ เรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 ในหมวดเงินอุดหนุน เพื่อตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ด้วยหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 0210.2814 /
764 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2557 เรื่อง ขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแม่สาย เสนอโครงการจัดทาศูนย์อาเชียนศึกษาห้องสมุด
ประชาชนอาเภอแม่สาย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการจากเทศบาลตาบล
แม่สาย จานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) เพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด ตลอดจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ กองการศึกษา จึงขอรับ
การอนุมัติโอนเงินงบประมาณฯหมวดเงินอุดหนุน เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รายละเอียดการ
โอนลดและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดเงินอุดหนุน ปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้

แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าแล้วครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามทีน่ ายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
ประธานสภาเทศบาล 2558 ในหมวดเงินอุดหนุน เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิก
สภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
11 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง
นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในหมวดเงินอุดหนุนเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ด้วยคะแนน
เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในหมวดเงินอุดหนุน เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอ ญัตติ ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ...
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอเสนอ ญัตติ เรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 ในหมวดเงินอุดหนุน เพื่อตั้ง
จ่ ายรายการใหม่ ด้วยหลั กการและเหตุผลดั งต่อไปนี้ อ้างถึงหนัง สื อที่ ชร 0023.3 /
29082 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เรื่องการพิจารณาสนับสนุนโครงการการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 และโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน
/คนพิการ................

-7คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ทวิ การจ่ า ยเงิ น ตามมาตรา 67 (8) ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา
67 ทวิ การจ่ ายเงินตามมาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน
เทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ ว่าราชการจังหวัด
อนุ มัติแล้ว เนื่ องจากโครงการดังกล่ าวข้างต้น ได้รับการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบจาก
คณะอนุ ก รรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่เ ทศบาลต าบลแม่ส าย มิไ ด้ตั้ งงบประมาณดั งกล่ า วไว้ใ นเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2558 เพื่อ ให้ เ กิด ประโยชน์ ในการบริ ห ารจัด การด้ า น
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเพื่อให้บรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้า หมายที่ไ ด้ก าหนดไว้ กองการศึ กษา จึง ขอรับ การอนุมั ติโ อนเงิ น
งบประมาณ เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รายละเอียดการโอนลดและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
ในหมวดเงินอุดหนุน ปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าแล้วครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
ประธานสภาเทศบาล 2558 ในหมวดเงินอุดหนุน เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิก
สภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ เชิญคุณจารัสฯครับ
นายจารัส หลวงเป็ง
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
กระผมนายจารัส หลวงเป็ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ในเรื่องการขอเสนอญัตติ
ในรายการ เงินอุดหนุนงบประมาณแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ขอให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาในการอุดหนุนฯดังกล่าวด้วย เพราะเวลาที่ สตง.ทาการการตรวจ
เข้ามาตรวจเรื่องเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการที่เราอุดหนุนเป็นโครงการระดับชาติ
เทศบาลเราเป็นเทศบาลเล็กๆจะสามารถทาการอุดหนุนงบประมาณได้หรือไม่

นายไศลยนต์ ศรีสมุทร -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุ กท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับเงินอุดหนุน
งบประมาณโครงการดังกล่าว งบประมาณเงินอุดหนุนดังกล่าวทางจังหวัดเชียงรายได้มี
หนังสือสั่งการกาชับให้อุดหนุนงบประมาณโครงการดังกล่าวมา ถ้าเราไม่ทาการอุดหนุน
โครงการดังกล่าว ขอให้เราทาหนังสือชี้แจงในการไม่สามารถอุดหนุนงบประมาณไปทาง
จังหวัดฯด้วย
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
11 เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง

/นายกฤษฯ................

-8นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในหมวดเงินอุดหนุนเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ด้วยคะแนน
เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - สียง งดออกเสียง 1 เสียง ต่อไปเป็นระเบียบ
วาระที่ 8
ระเบียบวาระที่ 8

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสานักงาน

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอ ญัตติ ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ...
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ เสนอ
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ รายละเอียดประกอบงบประมาณในการขอโอนลดและตั้งจ่ายรายการใหม่
ตามที่ฝ่ายปกครอง งานนิติการ ได้บริหารงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย ศูนย์ญาติเยี่ยมทางไกล ศูนย์ดารงธรรมฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จึงจาเป็นต้อง
ใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องสารองไฟ เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสัดส่วน
เป็นการเฉพาะ จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อ
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสานักงาน ดังรายการต่อไปนี้
1.คอมพิวเตอร์สานักงาน สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 22000 บาท
2.เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 AV โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน จานวน 1 เครื่อง
ราคา 3,000 บาท
3.เก้าอี้สานักงานระดับ 3-6 จานวน 1 ตัว ราคา 3,000 บาท
4.เก้าอี้สานักงานระดับ 7-8 จานวน 1 ตัว ราคา 3,500 บาท
รายละเอียดการโอนลดและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้
สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบล่วงหน้าแล้วครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
สานักงาน ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11
1

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

-9นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และสานักงาน
ด้วยคะแนนเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9
ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องอื่น ๆ

นายกฤษ ไชยดวงจินดา- มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะผู้บริหาร
ประธานสภาเทศบาล ก็ขอเชิญเสนอได้ครับ เชิญนายกเทศมนตรี ครับ บัดนี้ เราก็ได้ดาเนินการประชุมสภา
เทศบาลมาครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี ๒๕๕7 และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้กรุณา
สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้เป็นอย่างสูง ผมขอปิดการประชุมครับ
สวัสดีครับ
**********************
ปิดการประชุม
เวลา

10.45

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)

-10(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอาณัฐ คงด้วง)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ
(น.ส.พัชรียา ใจหล้า)

สภาเทศบาลตาบลแม่สายได้รับรองรายงานการประชุมเทศบาลตาบลแม่สาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๕7

(นายกฤษ ไชยดวงจินดา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๕7

