รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕8
วันศุกร์ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา ๑๐ . ๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
ผู้มาประชุม

๑. นายกฤษ
2.นายศรีทุน
3.นายถนอม
4. นายชาย
5. นายสมพงษ์
6. นายภูมิชาย
7. นายณรงค์
8. นายจารัส
9. น.ส.พัชรียา
10.น.ส.อรชุน
๑1. นายสมบัติ

ไชยดวงจินดา
ปัญญา
ปันชาติ
ศรีสุข
สมภักดี
แปงชุมภู
ศรีวรรัตน์
หลวงเป็ง
ใจหล้า
คงศรีเจริญ
อัมฤทธิ์

ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สาย

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายมอญคา
2.นายอาณัฐ

คาพิระ
คงด้วง

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายไศลยนต์
2.นายสาคร
3.นายเอนก
4.นายสุคนธ์
5.นายนิรันดร์
6. นายอมรินทร์
7. นายสมพล
8. นายเจริญ
9. นางทับทิม
10. นางวิศัลยา
11. นายศราวุธ
๑2. นายภวฒิ
13. นางวิสุทธิ์กาญจน์
๑4. น.ส.วันเพ็ญ
15. นายสุภาพ
16.นายประเทือง
17.นางกุลนิตย์
18.นางเบญจสิริ
19.นางกมลรัตน์
20.นายครรชิต

ศรีสมุทร
สุริยะโชติ
คาโอภาส
ชุมภูรักษ์
ภิระบรรณ์
บุญถม
ธาตุอินจันทร์
สวยงาม
บุญยี่
สงแจ้ง
ไชยมณเฑียร
วงศ์ไชย
อึ้งอภิธรรม
มณีวรรณ
คาวาง
เสนรังสี
ทิจินะ
นาอินทร์
เชียงหว่อง
เติมสมบูรณ์

นายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
ที่ปรึกษานายกเทศนมตรีตาบลแม่สาย
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สาย
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สาย
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้างานธุรการ
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 2
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ 2
ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ 7
/เริ่มประชุม......................

เริ่มประชุมเวลา

-2-๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลได้เชิญ
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วนั่งประจาที่ในที่ประชุมต่อไป

เลขานุการสภาเทศบาล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา ผู้มีเกียรติทุกท่าน
นายสมบัติ อัมฤทธิ์ ขณะนี้สมาชิกสภา ได้มาพร้อมแล้วและถึงกาหนดเวลาที่จะเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕8 ผมขออนุญาตเรียนเชิญ ท่านประธานสภา
เทศบาล ได้โปรด จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็น สิริมงคลของที่ประชุมอันทรง
เกียรติแห่งนี้ และต่อจากนั้นขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้โปรดนั่งประจาที่
ประธาน เพื่อดาเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ต่อไป
นายกฤษ ไชยดวงจินดา - สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สายและ
ประธานสภาเทศบาล ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาลได้กาหนดนัดประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 ตามประกาศ อาเภอแม่สาย
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 ลง
วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภาเทศบาลได้จัดส่งประกาศดังกล่าว
พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมที่อยู่ในวงงานของสภาเทศบาลไปให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้า
แล้ว และในวันนี้มีท่านสมาชิกสภามาเข้าร่วม ประชุม จานวน...10..ท่าน ลากิจ 2 ท่าน ครบ
องค์ประชุม
-กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕8 ณ บัดนี้ และขอให้เลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาอาเภอแม่สาย
ให้ท่านสมาชิกสภา ทราบอีกครั้ง ครับ
นายสมบัติ อัมฤทธิ์
-ประกาศอาเภอแม่สายเรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย สมัยวิสามัญ
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 ด้วยสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ได้ยื่นขออนุญาตต่อ
นายอาเภอแม่สายเพื่อเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.
2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบโดยอานาจของสภาเทศบาล แต่เนื่องจากภารกิจที่จะ
ดาเนินการ มิได้อยู่ในช่วงระยะเวลาของสมัยประชุมสภาเทศบาล อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552)
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 36(2) ประกอบกับคาสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 3853/2555
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 นายอาเภอแม่สาย จึงอนุญาตให้เปิดการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้น
ไป มีกาหนดไม่เกินสิบห้าวัน ตามที่ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ร้องขอ จึงประกาศ
มาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ลงชื่อ นาย
สมชัย รุ่งสาคร นายอาเภอแม่สาย
นายกฤษ ไชยดวงจินดา- ท่านสมาชิกสภา ทุกท่านก็ได้ทราบประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ตาม
ประธานสภาเทศบาล ประกาศอาเภอแม่สาย ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านให้ฟังแล้วนะครับต่อไปนี้ผมจะ
ขอดาเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ต่อไป
/ระเบียบฯ...............

-3ระเบียบวาระที่ ๑

-เรื่องที่ประธานสภาเทศบาล จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ 2 เรื่อง เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ผมและตัวแทน
ประธานสภาเทศบาล
ของท่านนายกฯ คือรองสาครฯ ผู้อานวยการกองคลัง/ และคุณวิสุทธิ์กาญจน์ฯ ได้ไป
ประชุมตามโครงการของ ปปช.ที่เราได้ส่งหน่วยงานของเราเข้าประกวดในเรื่อง องค์กร
โปร่งใสปลอดการทุจริต ในองค์กร และเราได้รับรางวัลให้เป็นองค์กรที่ปลอดการทุจริต
ที่นี้เราก็ต้องขยายเครือข่ายในสิ่ งที่เราได้มา ทาง ปปช.ได้ประกาศให้องค์กรของเราเป็น
องค์กรปลอดการทุจริตมีการบริหารจัดการที่ดี เราก็จะต้องรักษามาตรฐานที่เราได้ส่ง
เข้ า ไปพร้ อ มที่ จ ะพัฒ นาต่อ ยอด เพราะสภาของเราก็เ ป็ น ส่ ว นส่ ว นหนึ่ งขององค์ ก ร
เทศบาลตาบลแม่สาย อยากให้พวกเราช่วยกันให้องค์กรของเราทาประโยชน์ให้กับสังคม
ให้มากที่สุด มีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติด้วย และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่
ได้ประกาศเอาไว้ ก็ขอแจ้งให้สภาได้ทราบ อีกหนึ่ง เรื่องการอบรมพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิ ส ภา ทางท้ อ งถิ่ น ได้ มี ห นั ง สื อ มาถึ ง เทศบาลฯเชิ ญ สมาชิ ก สภาเข้ า ร่ ว มอบรม
เอกสารอยู่ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ถ้าใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมอบรมของท้องถิ่นขอให้ส่ ง
รายชื่อเข้าร่วมอบรมประมาณปลายเดือน เมษายน 2558 ผู้ที่ได้ไปอบรมมาแล้ว ก็จะมี
ผม คุณศรีทุนฯ/คุณถนอมฯ/คุณพัชรียาฯ ได้ไ ปร่วมอบรมแล้ว ที่เหลือถ้าใครยังไม่ได้ไป
อบรมขอให้ไปลงชื่อได้ เพราะเป็นนโยบาย สถานที่อบรมที่จังหวัดเชียงราย
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8

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

- มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

9
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่า สภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕8
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 9 เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓
/ระเบียบวาระฯ...................

ระเบียบวาระที่ 3

-4ญัตติ เรื่อง การชะลอการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองแม่สาย

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญนายจารัส หลวงเป็ง เสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ..........
ประธานสภาเทศบาล
นายจารัส หลวงเป็ง
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ผมนายจารัส หลวงเป็ง สมาชิกสภาตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ เสนอญัตติ เรื่อง การ
ชะลอการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองแม่สาย โดยที่ สภาเทศบาลตาบลแม่สายได้มี
มติให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองแม่สาย ในสมัยการประชุม สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2555 เนื่องจากสถานการณ์ปกครองประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในการ
ปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีผลทาให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 สิ้นสุดลงชัว่ คราว และมีการใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ชั่วคราว) พ.ศ.2557
ซึ่งกาหนดให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญ และในส่วนการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นโดยกรรมมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้เสนอให้มีการเปลี่ยนชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น องค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่น เน้นการกระจายอานาจ ส่งเสริมสมัชชาพลเมืองพร้อมเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการกาหนดเขตการปกครองท้องถิ่นให้เหมาะสม
และอาจจะสอดคล้องในเรื่องของการกาหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคตด้วย โดยสถานการณ์
การปฏิรูปการพัฒนาประเทศไทย ณ ขณะนี้ จึงอาจมีผลต่อการเสนอเรื่อง เพื่อเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลเมืองแม่สาย จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อชะลอการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง ออกไปให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
จนกว่าจะมีการกาหนดแนวทางปฎิรูปองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นที่ชัดเจนตามรัฐธรรมนูญต่อไป
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าแล้วครับ

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามที่สมาชิกสภาฯได้เสนอ ญัตติ เรื่อง การชะลอการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง
ประธานสภาเทศบาล แม่สาย ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

9
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบการชะลอการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองแม่สาย
ประธานสภาเทศบาล ด้วยคะแนนเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ต่อไป
เป็นระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4

-ญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในหมวดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

/นายฯ......................

-5นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอ ญัตติ ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ...
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ
เสนอ ขอรับการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในหมวดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ เนื่องจากรถบรรทุกหกล้อ ยี่ห้อ โตโยต้า สีเหลือง หมายเลข
ทะเบียน 80 – 9378 เชียงราย เกิดการชารุด ทรุดโทรมจากการใช้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะ
เวลานาน จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนในการซ่อมแซม จึงจาเป็นต้องโอนลดงบประมาณจาก
โครงการศึกษาดูงานตามบันทึกข้อตกลงเมืองยูกิ จานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
เพื่อโอนเพิ่มของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลักษณะค่า ครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (หน้า 145) ตั้งไว้ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขอโอนเพิ่มจานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
รายละเอียดการโอนลดโอนเพิ่มและเหตุผลความจาเป็นปรากฎตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้
แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าแล้วครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา-ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในหมวด
ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอ
อภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา
ประธานสภาเทศบาล

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
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เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศ
ประธานสภาเทศบาล บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในหมวดที่ต้องได้รับการ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบโครงการ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ..........
ประธานสภาเทศบาล
/นายฯ....................

-6นายไศลยนต์ ศรีสมุทร - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบโครงการ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
เนื่องจากกองช่างได้รับคาร้องจาก ประธานชุมชนแม่สาย ขอเปลี่ยนแปลงชนิดของ
เครื่องออกกาลังกาย (รายละเอียดตามคาร้องทั่วไป ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
ประกอบคาชี้แจงเพิ่มเติมของกองช่าง เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการคานวณราคา
กลางและภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงทาให้ราคาเครื่องออกกาลังกายลดลง สามารถจัดซื้อเครื่องออก
กาลังกายกลางแจ้งเพิ่มเติมได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประกอบงบประมาณใหม่ ดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ลักษณะค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จัดซื้อ
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง (หน้า 145) ตั้งไว้ 569,9๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้า
ร้ อยบาทถ้วน) เพื่อ จ่ า ยเป็น ค่ า จั ดซื้ อ เครื่ อ งออกก าลัง กายกลางแจ้ ง จ านวน 51
รายการ ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตาบลแม่ส ายกาหนด รายละเอียดคาชี้แจง
งบประมาณเดิมและคาชี้แจงประกอบงบประมาณใหม่ พร้อมเหตุผลความจาเป็นปรากฎตาม
เอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าแล้วครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบ
ประธานสภาเทศบาล โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
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เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบโครงการ
ประธานสภาเทศบาล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยคะแนน
เห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการก่อสร้าง
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ..........
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
/ก่อสร้างฯ......................

-7ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ เนื่องจากได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จานวน 10,328,000 บาท(สิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และได้รับ
อนุมัติให้แก้ไขปรับปรุงแบบที่สามรถรองรับความเสี่ยงภัยธรรมชาติ ทาให้งบประมาณเพิ่มขึ้น
จานวน 2,357,000 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แต่ได้ตั้งงบประมาณ
สมทบไว้แล้วในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
จานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอสาหรับการดาเนินการ
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองการศึกษา จึงขอรับความเห็นชอบ
ในการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในส่วนของงบประมาณที่ยังคงขาด จานวน 2,317,000 บาท
(สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตามแบบของเทศบาลตาบลแม่สาย รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าแล้วครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่าย
ประธานสภาเทศบาล ในการดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)
ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

9
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประธานสภาเทศบาล ดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหม
วิหาร)ด้วยคะแนนเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติดั งกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ..........
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อขอตั้งจ่ายรายการใหม่ของกองสาธารณสุข ในหมวดที่ต้องได้รับการอนุมัติ
/จากสภาฯ......................

-8จากสภาท้องถิ่น ดังนี้ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2558 ไว้ในแผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์สานักงานพัดลมโคจร จานวน
3 เครื่อง หน้า 122 ตั้ง ไว้ 6,000 บาท แต่เนื่องจากลักษณะและคุณสมบัติที่ตั้งไว้ไม่สามารถ
นามาใช้งานในพื้นที่จริงได้ จึงมีความจาเป็นต้องขอโอนลดงบประมาณเพื่อขอโอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ดังนี้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อ
จัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว จานวน 3 เครื่อง ตั้งไว้ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
รายละเอียดการโอนลดการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่และเหตุผลความจาเป็นปรากฎตามเอกสาร
ประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าแล้วครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ตามเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อ
ขอตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาทราบ
แล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

9
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจาปีพ.ศ.2558 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อขอตั้งจ่าย
รายการใหม่ ในหมวดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ด้วยคะแนนเห็นชอบ 9 เสียง ไม่
เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8
ระเบียบวาระที่ 8

ญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2558 ในหมวดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภา
เทศบาลท้องถิ่น

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ..........
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2558 ในหมวดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภา
เทศบาลท้องถิ่น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ เนื่องจากประสานตรวจสอบงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม คงเหลือ 6,034
บาท (หกพันสามสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจึงไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ ในการซ่อมแซมทรัพย์สินของสานักปลัด และ ได้มีข้อทักท้วงจากสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน(สตง.) ในการเบิกจ่ายค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จากหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ

/สิ่งก่อสร้างฯ......................

-9สิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (หน้า 86) ตั้งไว้ 200,000 บาท (สอง
แสนบาทถ้วน) ไม่ถูกต้อง จึงขอโอนลดงบประมาณ ในหมวดนี้ไปเพิ่มในหมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) รายละเอียดการโอนลดโอนเพิ่มและเหตุผลความจาเป็นปรากฎตามเอกสารประกอบ
ญัตติที่ได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าแล้วครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ตามเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในหมวดที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

9
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจาปีพ.ศ.2558 ในหมวดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ด้วยคะแนนเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9
ระเบียบวาระที่ 9

ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการเช่าที่ดินวัดป่ายาง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ..........
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการเช่าที่ดินวัดป่ายางเพื่อเป็นที่ต้ังโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดป่ายาง) ซึ่งเดิมเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 1 ปี และนาเสนอการขอทา
สัญญาเช่าที่ดินฯดังกล่าว เข้าเวทีประชาคมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 และที่ประชุม
ประชาคมเห็นชอบให้เช่าที่ดินวัดป่ายางแบบนานปี เป็นระยะเวลา 10 ปี จึงขอความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลตาบลแม่สายในการทาสัญญาเช่าที่ดินฯเป็นสัญญาแบบ นานปี (ไม่เกิน 10 ปี)
เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบ
ญัตติที่ได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าแล้วครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการเช่าที่ดินวัดป่ายาง
ประธานสภาเทศบาล ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
/มติฯ......................

มติที่ประชุม

-10- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

9
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบการ ขอรับความเห็นชอบในการเช่าที่ดินวัดป่ายาง
ประธานสภาเทศบาล ด้วยคะแนนเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง
1 เสียง
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10
ระเบียบวาระที่ 10

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดพรหมวิหาร

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ..........
ประธานสภาเทศบาล
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตาบลแม่สายในระเบียบวาระนี้ผมขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดพรหมวิหาร ด้วยหลักการและเหตุผลรายละเอียดดังนี้ ตามที่เทศบาลตาบลแม่
สาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สาหรับสนับสนุนการ
ก่อสร้างศูนย์ เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ.2556 งบประมาณ
1,524,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามแบบมาตรฐาน สถ.
ศพด.1ที่กาหนด สาหรับเด็กนักเรียน จานวน 50 คน ซึ่งข้อเท็จจริงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดพรหมวิหารมีเด็กเล็กในสังกัด จานวน 90 คน ส่งผลให้ห้องเรียนตามแบบมาตรฐานไม่
เพียงพอ เทศบาลตาบลแม่สายจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้างฯเป็นแบบของ
เทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดได้อนุมัติให้เทศบาลฯเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมกับจานวนเด็กนักเรียน จากการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างฯ ทา
ให้งบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ เปลี่ยนแปลงเป็นงบประมาณใหม่เป็นจานวน 6,250,000 บาท
(หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยได้ดาเนินการหาผู้รับจ้างตามระเบียบของทาง
ราชการไว้แล้ว ได้ราคาเสนอที่ 5,200,000 บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) และได้
โอนงบประมาณสมทบไว้แล้ว จานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในสมัยการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ยังคงขาดงบประมาณการ
ก่อสร้างอีก 3,626,000 บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงได้
ดาเนินการหาผู้รับจ้างตามระเบียบของทางราชการไว้แล้ว จึงได้ขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เพื่อขอจ่ายเงินสะสมสมทบในส่วนที่ขาดต่อไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบญัตติที่
ได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าแล้วครับ
นายกฤษ ไชยดวงจินดา -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบการก่อสร้าง
ประธานสภาเทศบาล อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร ให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
ขออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
/นายฯ.....................

-11นายกฤษ ไชยดวงจินดา -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯจะขออภิปราย........ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

9
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายกฤษ ไชยดวงจินดา-เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติเห็นชอบการ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบการก่อสร้าง
ประธานสภาเทศบาล อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร ด้วยคะแนนเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11
ระเบียบวาระที่ 11

เรื่องอื่น ๆ

นายกฤษ ไชยดวงจินดา -มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะผู้บริหารก็ขอเชิญเสนอได้
ประธานสภาเทศบาล ต้องขอขอบคุณ ทางฝ่ายเลขาที่ได้จัดส่งเอกสารให้ ทางสมาชิกสภาได้ศึกษาล่วงหน้าซึ่ง
ท าให้ ก ารประชุ ม สภารวดเร็ ว ขึ้ น มี ปั ญ หาก็ ไ ด้ ส อบถามกั น ก่ อ น ครั บ บั ด นี้ เ ราก็ ไ ด้
ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลมาครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอปิดการ
ประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่ 1 ประจ าปี ๒๕๕8 ผมต้ อ ง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้เป็นอย่างสูง
ผมขอปิดการประชุมครับ
สวัสดีครับ
**********************
ปิดการประชุม
เวลา
10.40
(ลงชื่อ)

น.
ผู้จดรายงานการประชุม

(น.ส.วันเพ็ญ มณีวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการ ๖
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ ไชยมณเฑียร)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ 1
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ สมภักดี)
-12-

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายศรีทุน ปัญญา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอาณัฐ คงด้วง)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ
(น.ส.พัชรียา ใจหล้า)

สภาเทศบาลตาบลแม่สายได้รับรองรายงานการประชุมเทศบาลตาบลแม่สาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๕8

(นายกฤษ ไชยดวงจินดา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๕8

