รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕8 เวลา ๑๐ . ๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
ผู้มาประชุม

๑. นายกฤษ
2. นายถนอม
3. น.ส.อรชุน
4. นายชาย
5. นายมอญคา
6. นายสมพงษ์
๘. นายภูมิชาย
7. นายณรงค์
8. นายจารัส
9. นายอาณัฐ
๑0. น.ส.พัชรียา
๑1. นายสมบัติ

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

ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สาย

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายศรีทุน

ปัญญา

รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สาย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายไศลยนต์
2.นายสาคร
3.นายเอนก
4. นายอมรินทร์
5. นายสมพล
6. นายเจริญ
7. นางทับทิม
8. นางวิศัลยา
9. นายศราวุธ
๑0. นางวิสุทธิ์กาญจน์
๑1. น.ส.วันเพ็ญ
12.น.ส.วรรณปกรณ์
13.น.ส.กฤตพร
14.นายกรุณ
15.นายครรชิต
16.น.ส.จันทร์หอม
18.นายอนันต์
19.นายเจษฎา

ศรีสมุทร
สุริยะโชติ
คาโอภาส
บุญถม
ธาตุอินจันทร์
สวยงาม
บุญยี่
สงแจ้ง
ไชยมณเฑียร
อึ้งอภิธรรม
มณีวรรณ
สุดตะนา
สุขสัก
แปงเมือง
เดิมสมบูรณ์
สมคา
สิทธิวงศ์
คาเครือ

นายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สาย
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สาย
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักวิชการวัฒนธรรม
สารวัตรกานัน หมู่ 10 ต.แม่สาย
ประธานชุมชน หมู่ 7 ต.แม่สาย
พยาบาลวิชาชีพ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชการประชาสัมพันธ์
/เริ่มประชุม......................

-2-

เริ่มประชุมเวลา

-๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลได้เชิญ
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วนั่งประจาที่ในที่ประชุมต่อไป

นายสมบัติ อัมฤทธิ์ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิก สภา ผู้มีเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกสภา ได้มาพร้อมแล้วและถึงกาหนดเวลาที่จะเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจาปี ๒๕๕8 ผมขออนุญาตเรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาล ได้โปรด จุดเทียน
ธูป บูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็น สิริมงคลของที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้ และต่อจากนั้นขอ
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้โปรดนั่งประจาที่ประธาน เพื่อดาเนินการประชุมสภา
เทศบาลตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ต่อไป
นายกฤษ ไชยดวงจินดา- สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สายและ
ประธานสภาเทศบาล ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาลได้กาหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 ตามประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย เรื่อง
เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 ลงวันที่ 19
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภาเทศบาลได้จัดส่ง ประกาศดังกล่าว
พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมที่อยู่ในวงงานของสภาเทศบาลไปให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว
และในวันนี้มีท่านสมาชิกสภามาเข้าร่วม ประชุม จานวน...10...ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน ครบองค์ประชุม
-กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8
ณ บัดนี้ และขอให้เลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ให้ท่านสมาชิกสภา
ทราบอีกครั้ง ครับ
นายสมบัติ อัมฤทธิ์ -อ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลแม่สาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย สมัยสามัญ
เลขานุกานสภาเทศบาล สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก
เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7 ได้กาหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๕8 เริ่มต้นระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 ถึงวันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕8 มีกาหนด ๓๐ วัน นั้น
-อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕8 ประกาศ
ณ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 ลงชื่อ นายกฤษ ไชยดวงจินดา ประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สาย
นายกฤษ ไชยดวงจินดา - ท่านสมาชิกสภา ทุกท่านก็ได้ทราบประกาศเรียกประชุมของสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
ประธานสภาเทศบาล ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านให้ฟังแล้วนะครับต่อไปนี้ผมจะขอดาเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑

-เรื่องที่ประธานสภาเทศบาล จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ขอเชิญร่วมงานกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ประธานสภาเทศบาล
-3/ระเบียบวาระที่ 2..................

ระเบียบวาระที่ ๒ -เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7
นายกฤษ ไชยดวงจินดา - ตามที่เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล ได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประธานสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแล้ว
ไปให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้ทราบล่วงหน้าแล้วนั้น ผมจึงขอเรียนถามท่านสมาชิก
สภาเทศบาลว่าตามผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จะมีสมาชิก
สภาท่านใดขอแก้ไข ถ้อยคาที่เป็นสาระในรายงานการประชุมหรือไม่
-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอขอแก้ไขกระผมจึงขอมติจากที่ประชุมว่ามี สมาชิกสภาท่านใด
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

10
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เป็นอันว่า สภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕7 ด้วย
คะแนนเสียงเห็นชอบ 10 เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓

-ญัตติ เรื่อง การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 และกาหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมบัติ อัมฤทธิ์ - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
เลขานุการสภาเทศบาล มาตรา ๒๔ วรรคแรกบัญญัติไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้ง
แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี ให้สภาเทศบาลกาหนด
-และตามความวรรคสามบัญญัติไว้ว่าสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบ
วัน แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
-และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ
๑๑ (๒) บัญญัติว่าสาหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจาปีแต่ละ
สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน
นายกฤษ ไชยดวงจินดา - กระผมจึงขอนาปรึกษาที่ประชุมสภาฯว่าการประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8
ประธานสภาเทศบาล แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใดและแต่ละสมัยจะกาหนดกี่วันพร้อมทั้งกาหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปด้วยครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอได้ครับ
/นายไศลยนต์ฯ...................
-4นายไศลยนต์ ศรีสมุทร -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพกระผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

ตาบลแม่สาย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจตามอานาจหน้าที่ทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายสภานิติ
บัญญัติ จึงขอเสนอและกาหนดวันเริ่มระยะเวลาประชุม ดังนี้
๑. สมัยสามัญ สมัยแรกประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 ได้กาหนดไว้แล้วเมื่อสมัยการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7
เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7 โดยกาหนดสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 เริ่มระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8
ถึงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 มีกาหนดประชุม ๓๐ วัน
๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 เริ่มระหว่างวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕8 ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8มีกาหนด ๓๐ วัน
๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 เริ่มระหว่างวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕8 ถึงวันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 มีกาหนด ๓๐ วัน
๔. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕8 เริ่มระหว่างวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕8 ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8 มีกาหนด ๓๐ วัน และขอเสนอ
กาหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจาปี พ.ศ.๒๕๕9
เริ่มระหว่าง วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 ถึงวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕9 มีกาหนดประชุม ๓๐ วัน

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-มีสมาชิกสภา ท่านใดรับรองบ้างครับ ขอสมาชิกรับรอง ๒ ท่านครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายชาย ศรีสุข - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายชาย ศรีสุข สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ขอรับรอง ครับ
นายณรงค์ ศรีวรรัตน์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายณรงค์ ศรีวรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ขอรับรอง ครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นบ้าง..........ขอเชิญครับเมื่อไม่มีสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีก กระผมก็จะขอมติจากที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกสภาท่านใด
เห็นสมควรกาหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8
จานวนทั้ง ๔ สมัย และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9ตามที่ได้
เสนอกาหนดวันประชุมไว้ ขอได้โปรดยกมือครับ……
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

10
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้มีมติเห็นชอบให้กาหนดวันเริ่มและระยะเวลาของสมัยประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 และวันเริ่มของสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอมา นะครับ
/ระเบียบวาระที่ 4..................................
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ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกองช่าง ในหมวดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอ ญัตติ ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ...
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกองช่าง ในหมวดที่ต้องได้รับการ
อนุมัติจากสภาเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ดังรายการต่อไปนี้
1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเลาเอ๋อ นายอุทัย มณีวงค์) ชุมชนแม่สาย หมู่ที่ ๑
ตาบลเวียงพางคา อาเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย (หน้า 149) งบประมาณตั้งไว้ 864,000 บาท
(แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการคานวณความยาว ทาให้
การตั้งงบประมาณสูงกว่าปริมาณงานที่แท้จริงจึงทาให้งบประมาณเปลี่ยนแปลง ลดลง
จานวน 197,000 บาท คงเหลืองบประมาณใหม่ จานวน 667,000 บาท
2.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอกทวีวิทย์ ๑ (ช่วงที่ ๒) ชุมชนป่ายางชุม หมู่ที่ ๖
ตาบลแม่สาย อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (หน้า 146) งบประมาณ ตั้งไว้ 420,000 บาท
(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากมีงานปรับปรุงต่อเติมบ่อพักน้า (ยกระดับบ่อพัก) และ
ฝาบ่อพักเป็นปริมาณที่เพิ่มเติมเฉพาะที่ จึงคานวณงบประมาณใหม่เป็น จานวน 453,000
บาท เพิ่มขึ้น 33,000 บาท จึงขอโอนงบประมาณอีก 33,000 บาท โดยใช้งบประมาณ
คงเหลือจากโครงการแรก ปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงตามเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกองช่าง ในหมวดที่ต้องได้รับการ
อนุมัติจากสภาเทศบาล ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

10
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงตามเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกองช่าง ในหมวดที่ต้องได้รับการ
อนุมัติจากสภาเทศบาล ด้วยคะแนนเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5
/ระเบียบวาระที่ 5.........................
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ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอ ญัตติ ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ...
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2558 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ อ้างถึงหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ชร 0023.19/3794 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่มีราคาต่อหน่วยเกินกว่าสิบล้านบาท รายการเงินอุดหนุนสาหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ รายการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม จานวน 1 หลัง งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร จานวน 10,328,000 บาท (สิบล้านสามแสน-สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
โดยเทศบาลตาบลแม่สายได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สายสามปี
(พ.ศ.2558-2560) หน้า 47 ข้อ 8 จากแบบอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของ
อาเภอแม่สาย ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหว เทศบาลตาบลแม่สาย จึงได้พิจารณา
ดาเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ดาเนินการจริง ส่งผลให้
ราคากลางการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเดิม จานวน 2,357,000 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งจาเป็นที่จะต้อง ใช้จ่ายเงินสะสมขอเทศบาลตาบลแม่สายจ่ายเป็นค่าสมทบ
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2150
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ กองการศึกษา จึงขอรับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายการดังนี้
รายการที่ขอโอนลด กองการศึกษา งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ งบดาเนินการ ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าจัดงานวันเด็ก หน้า 117
ตั้งไว้ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้ว 53,121 บาท (ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) คงเหลือ 46,879 บาท (สี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)
ขอโอนลด จานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
รายการที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ กองการศึกษา แผนงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียน
เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
รวมรายการที่ขอโอนลด
จานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
รามรายการที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จานวน 40,000 บาท (สีห่ มื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วครับ
-7/นายกฤษฯ...........................

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.2558 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้
สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
10
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558
ประธานสภาเทศบาล โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยคะแนนเห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติให้นาทรัพย์สิน (อาคารพาณิชย์) ไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอ ญัตติ ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ...
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติให้นาทรัพย์สิน(อาคารพาณิชย์)ไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
ตามที่เทศบาลตาบลแม่สาย ได้อนุมัติให้นายวีระศักดิ์ ปัญญางาม เช่าอาคารพาณิชย์ ขนาด 3 ชั้น
จานวน 2 คูหา อาคารเลขที่ 122/9-10 อาคารตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตาบลแม่สาย อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ตามสัญญาเช่าเลขที่ 2/2552 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 และมีกาหนด
ระยะเวลาการให้เช่า 20 ปี (ยี่สิบปี) โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 6 มิถุนายน 2572 นั้น
ผู้เช่าได้ยื่นคาร้องขอนาสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ อาคารเลขที่ 122/9-10 จานวน 2 คูหา
ตามสัญญาเช่า เลขที่ 2/2552 ไปให้บุคคลอื่นคือบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด
(เทสโก้-โลตัส) เช่าช่วงบางส่วนคือเฉพาะบริเวณชั้นล่าง โดยให้มีระยะเวลาการเช่าช่วงจนถึง
วันที่ 1 มีนาคม 2567 (9 ปี) ผู้เช่ายินดีปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เงื่อนไขของทาง
เทศบาลและตามมติของคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ กาหนดไว้ทุกประการ
ยินดีจ่ายค่าตอบแทนการนาไปให้เช่าช่วงคูหาละ 100,000 บาท คิดเป็นเงินค่าตอบแทน
จานวน 200,000 บาท ตามสัญญาเช่า ข้อ 10 ระบุว่าห้ามผู้เช่านาสถานที่ที่เช่าทั้งหมด
หรือบางส่วนไปให้เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า ยอมให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์อื่น
นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์การเช่าตามข้อ 1 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า
ก่อน ระเบียบ/กฎหมาย การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่า จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยราชการส่วน
/ท้องถิ่นฯ...............
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ท้องถิ่น พ.ศ.2543 หมวด 2 ข้อ 20 (1) (2) ข้อ 22 และ ข้อ 24 และให้ทาบันทึก
ต่อท้ายสัญญาเช่าเดิมแสดงความยินยอมระหว่างผู้เช่าช่วงตามแบบ จ.ส. 5 ด้วยหลักการและ
เหตุผลปรากฏตามตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ ขออนุมัติให้นาทรัพย์สิน(อาคารพาณิชย์)ไปให้บุคคลอื่น
ประธานสภาเทศบาล เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิก
สภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

10
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้นาทรัพย์สิน(อาคารพาณิชย์)ไปให้บุคคลอื่น
ประธานสภาเทศบาล เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยคะแนนเห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 7

- เรื่องอื่น ๆ

นายกฤษ ไชยดวงจินดา - มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะผู้บริหาร
ประธานสภาเทศบาล ก็ขอเชิญเสนอได้ครับ เชิญ ครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -บัดนี้ เราก็ได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลมาครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕8 และขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้เป็นอย่างสูง
ผมขอปิดการประชุมครับ
สวัสดีครับ

เวลา

ปิดการประชุม
10.30
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น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(น.ส.วันเพ็ญ มณีวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการ ๖

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ ไชยมณเฑียร)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๕8
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ สมภักดี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายศรีทุน ปัญญา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอาณัฐ คงด้วง)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ
(น.ส.พัชรียา ใจหล้า)

สภาเทศบาลตาบลแม่สายได้รับรองรายงานการประชุมเทศบาลตาบลแม่สาย
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๕8

(นายกฤษ ไชยดวงจินดา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๕8

