รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2559
วันจันทรที่ 29 กุมภาพันธ 2559 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
_______________
ผูมาประชุม
1. นายธีรศักดิ์
2. นายมณีรัตน
3. นายบุญชม
4. นายสวย
5. ส.ต.ต.จักรพงษ
6. นางวาสนา
7. นายอาทิตย
8. นายประเสริฐ
9. นางสมใจ
10. นางแสงอรุณ
11. นายกฤษนัย
12. นางสาวพัชรา
13. นายสงวน

ชูสกุลพัฒนา
วงศปนตา
คิ้วดวงตา
รินนายรักษ
โปทาวี
ธิขวัญ
เขื่อนเพชร
อุดมชาติ
ศาสตรแยม
ศรีปนตา
เยาวธานี
เหล็กกลา
ตุนหนิ้ว

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
มณีรัตน วงศปนตา
บุญชม คิ้วดวงตา
สวย รินนายรักษ
ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
วาสนา ธิขวัญ
อาทิตย เขื่อนเพชร
ประเสริฐ อุดมชาติ
สมใจ ศาสตรแยม
แสงอรุณ ศรีปนตา
กฤษนัย เยาวธานี
พัชรา เหล็กกลา
สงวน ตุนหนิ้ว

ผูไมมาประชุม
- ไมมี ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวปยนุช
2. นายเสกสรรค
3. นางอนงค
4. นายชาญชัย
5. พ.จ.อ.ภูมิรพี
6. นายอาทิตย
7. นางกิ่งกาญจน
8. นางอําภรณ
9. นางสุพัส
10. นางสาวมยุรี

ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ปยนุช ไชยกุล
จันทรถิระติกุล รองนายกเทศมนตรี
เสกสรรค จันทรถิระติกุล
วงศใหญ รองนายกเทศมนตรี
อนงค วงศใหญ
ตั้งกองเกียรติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ชาญชัย ตั้งกองเกียรติ
ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาล
พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม
พนภัย
ผูอํานวยการกองชาง
อาทิตย พนภัย
ชูสกุลพัฒนา ผูอํานวยการกองคลัง
กิ่งกาญจน ชูสกุลพัฒนา
บุญรัตน รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา อําภรณ บุญรัตน
โชติ
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ สุพัส โชติ
แกวปญโย เจาพนักงานธุรการ
มยุรี แกวปญโย

เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน มาประชุมครบองคประชุม นายสงวน ตุนหนิ้ว ปลัดเทศบาลตําบล
แมจัน เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน จุด ธูป เทียน บูชา
พระรัตนตรัยและดําเนินการเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
วาระที่ 1....

-2วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2558 เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2558

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ตอไปเปนวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญทานสมาชิกฯ ตรวจสอบ มีทั้งหมด 14 หนา มีสมาชิกทานใดจะ
แกไขหรือไม
- หากไมมีสมาชิกทานใดแกไข ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- รับรอง 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 3

เรื่องกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป 2559

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 3 เรื่อง กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป 2559
และสมัยแรก ประจําป 2560 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ
ขอกฎหมาย

นายสงวน ตุนหนิ้ว
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- วาระที่ 3 เรื่อง กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป 2559
- ชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย
1. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
มาตรา 24 วรรคแรกกําหนดไววา “ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย
สมัยประชุมครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาล
กําหนด” วรรคสี่ “สมัยประชุ มสมั ยสามัญสมัยหนึ่ ง ๆ ให มีกํ าหนดไม เกิ น
สามสิ บวั น แต ถ า จะขยายเวลาออกไปอี ก จะต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากผู ว า
ราชการจั งหวั ด” (ปจ จุ บัน ผู วาราชการมอบอํานาจให นายอําเภอปฏิ บั ติ
หนาที่แทน)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 ขอ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลา
และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกขอปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจําปสมัย แรกของแตล ะป เมื่อสภาทองถิ่นมีมติ แลวให
ประธานสภาทองถิ่นทําเปนประกาศของสภาทองถิ่น พรอมปดประกาศไวใน
ที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณีที่ไมไดกําหนด
สมัยประชุม...

-3สมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสมัย
สามัญประจําป หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปที่กําหนดไวแลว ให
ประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอื่น หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- การกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป กําหนดใหมี 4 สมัย
และให กํา หนดสมั ย ประชุ ม สมั ย แรกของป ถัด ไป ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลตําบลแมจัน เสนอการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป
2559 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2560

นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายมณีรัตน วงศปนตา รองประธานสภาเทศบาล
ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน สมัยสามัญ ประจําป
2559 และสมัยดังนี้
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2559 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2559 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
4. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2560 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560
ทุกสมัยมีระยะเวลาไมเกิน 30 วัน

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่นเสนอ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอการกําหนดสมัยประชุมอีกหรือไม หากไมมี
สมาชิ กสภาเทศบาลเสนอการกํา หนดสมั ย ประชุ มอื่น สมัย ประชุ มสภาเทศบาลตําบลแมจัน สมัยสามัญ ประจําป 2559 และสมัยแรก ประจําป
2560 ประกอบดวย
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2559 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2559 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
4. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2560 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560
ทุกสมัยมีระยะเวลาไมเกิน 30 วัน

มติที่ประชุม

- เห็ น ชอบกํ า หนดสมั ย ประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลแม จั น สมั ย สามั ญ
ประจําป 2559 และสมัยแรก ประจําป 2560 ประกอบดวย
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2559 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2559 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
4. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2560 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560
ทุกสมัยมีระยะเวลาไมเกิน 30 วัน
จํานวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน
วาระที.่ ...

-4วาระที่ 4

ญัต ติ เรื่อ ง ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณรายจา ยประจํา ปง บประมาณ พ.ศ.
2559 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุพรอมติดตั้ง (กองการศึกษา)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจั ดซื้อครุ ภัณฑไฟฟาและวิทยุ พร อมติ ด ตั้ ง
(กองการศึกษา) ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่ อ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ไ ฟฟ า และวิ ท ยุ พ ร อ มติ ด ตั้ ง
(กองการศึกษา) ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
1. โอนเพิ่มตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ(โทรทัศนวงจรปด)
จํานวน 1 รายการ
- กลองโทรทัศนวงจรปด พรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เปนราคา
รวม ทั้งสิ้น 98,000 บาท ประกอบดวย
1. กล อ งโทรทั ศ น ว งจรป ด แบบอนาล็ อ กความละเอี ย ดไมน อ ยกว า 2.0
Megapixel จํานวน 16 ตัว
2. เครื่องบันทึกขอมูล (DVR) ไมนอยกวา 16 ชอง จํานวน 1 เครื่อง
3. ฮารดดิสกไมนอยกวา 4 TB จํานวน 1 ตัว
4. เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ไมนอยกวา 1000 VA จํานวน 1 ตัว
5. จอภาพ แบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
6. สายนําสัญญาณ จํานวน 1 ชุด
7. อุปกรณติดตั้งทอรอยสายและติดตั้ง จํานวน 1 งาน
ฯลฯ
รวมโอนเพิ่ม จํานวน 98,000 บาท (เกาหมื่นแปดพันบาทถวน)
2. โอนลด
แผนงานงบกลาง (00410) หมวดงบกลาง ประเภทสํารองจาย
จํานวน 98,000 บาท
รวมโอนลด จํานวน 98,000 บาท (เกาหมื่นแปดพันบาทถวน)
เหตุผล...

-5เหตุผล
ตามที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน สังกัดกองการศึกษา เทศบาล
ตําบลแมจัน ไดดําเนินงานจัดการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัยใหกับเด็ก
อายุ 2 – 6 ป เพื่อใหบริการประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลแมจัน มี
ความจําเปน ตองการติด ตั้งกลองวงจรป ด จํ านวน 16 กลอง ในการสราง
มาตรการ ดานความปลอดภัยใหกับนักเรียน บุคลากรและทรัพยสินของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน และติดตาม การจัดการเรียนการ
สอนของครู, ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก จึงเห็นควรจัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปดพรอมอุปกรณและติดตั้งเพื่อใชในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสอดคลองตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยและ
ใหการจัด การศึกษาปฐมวั ยของศูน ยพัฒ นาเด็ กเล็ก ไดมาตรฐานและเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียนโดยตรง
ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล
ตําบลแมจัน เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายการดังกลาวขางตน และเพื่อใหการปฏิบัติ
เป น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ ายในหมวดคาครุ ภั ณฑ ที่ดิ น และ
สิ่งกอสราง ที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรื อโอนไปตั้งจ ายเป น
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณไดตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 5
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

ญัต ติ เรื่อ ง ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณรายจา ยประจํา ปง บประมาณ พ.ศ.
2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
- วาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล อม) ขอเชิ ญ
ผูบริหารเสนอญัตติ
นายเสกสรรค...

-6นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แม จั น ขอเสนอญัต ติ เรื ่อ ง ขออนุม ัต ิโ อนเงิน งบประมาณรายจา ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลตํ าบลแมจั น ขออนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ ายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจางเหมากอสรางลานอเนกประสงคและระบบ
น้ําบาดาล บริเวณบอฝงกลบมูลฝอยของเทศบาลตําบลแมจัน บานหวยเวียงหวาย
หมูที่ 6 ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โอนเพิ่ ม ตั้ ง จ า ยเป น รายการใหม แผนงานเคหะและชุ ม ชน
(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล (00244) หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางลาน
อเนกประสงคและระบบน้ําบาดาล (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลแมจัน
เลขที่ 2/2559) เปนเงินรวมทั้งสิ้น 297,300 บาท (สองแสนเกาหมื่นเจ็ดพัน
สามรอยบาทถวน) ณ บริเวณบอฝงกลบมูลฝอยของเทศบาลตําบลแมจั น
บานหวยเวียงหวาย หมูที่ 6 ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
2. โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00110) หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบล
แมจันและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน) จํานวน 297,300 บาท (สอง
แสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน)
เหตุผล
เทศบาลตําบลแมจัน ไดดําเนินการจัดเก็บขนขยะและกําจัดมูลฝอย
ของเทศบาลตํ า บลแม จั น แต เ นื่ อ งจากเทศบาลตํ า บลแม จั น ยั ง ไม มี
ลานอเนกประสงคและระบบน้ําบาดาล เพื่อใชในการลางทําความสะอาด
รถยนต ที่ ใ ช ใ นการจั ด เก็ บ ขยะ วั ส ดุ – อุ ป กรณ และครุ ภั ณ ฑ ที่ ใ ช ใ น
กระบวนการเก็บ, ขน, และกําจัดมูลฝอย ซึ่งจะเปนการลดกลิ่นเหม็น น้ําเสีย
เชื้ อโรค สิ่ งสกปรกต าง ๆ ไมให กอเหตุ รํ าคาญ ระหว างการเดิ น ทางผ าน
ชุมชน รวมทั้งยึดอายุการใชงานของวัสดุ – อุปกรณ ครุภัณฑตาง ๆ
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543) ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง...

-7สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณไดตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 6

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอความยิ น ยอมทํ า กิ จ การนอกเขต (กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม)
- วาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอความยินยอมทํากิจการนอกเขต
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แม จ ั น ขอเสนอญั ต ติ เรื ่ อ ง ขอความยิ น ยอมทํา กิ จ การนอกเขต
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลตําบลแมจัน ขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตําบลแมจัน
ทํากิจการนอกเขต เพื่อจัดทําโครงการกอสรางลานอเนกประสงคและระบบ
น้ําบาดาล บริเวณบอฝงกลบมูลฝอยของเทศบาลตําบลแมจัน บานหวยเวียงหวาย
หมูที่ 6 ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
เหตุผล
เทศบาลตําบลแมจัน มีอํานาจหนาที่ในการรักษาความสะอาดของ
ถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552) มาตรา 50 ขอ 3 และเทศบาลตําบลแมจันไดดําเนินกิจกรรมตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลมาตลอด ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2529 แต
เนื่องจากปจจุบัน เทศบาลตําบลแมจัน ยังไมมีลานอเนกประสงคและระบบ
น้ําบาดาล เพื่อใชในการลางทําความสะอาดรถยนตที่ใชในการจัดเก็บขยะ
วัสดุ...

-8วั ส ดุ – อุ ป กรณ และครุ ภั ณ ฑ ที่ ใ ช ใ นกระบวนการเก็ บ , ขน, และกํ า จั ด
มูลฝอย ซึ่งจะเปนการลดกลิ่นเหม็น น้ําเสีย เชื้อโรค สิ่งสกปรกตาง ๆ ไมให
กอเหตุรําคาญ ระหวางการเดินทางผานชุมชน รวมทั้งยึดอายุการใชงานของ
วัสดุ – อุปกรณ ครุภัณฑตาง ๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลแมจัน จึงไดจัดทํา
โครงการกอสรางลานอเนกประสงคและระบบน้ําบาดาล (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลแมจัน เลขที่ 2/2559) บริเวณบอฝงกลบมูลฝอยของ
เทศบาลตํ า บลแม จั น บ า นห ว ยเวี ย งหวาย หมู ที่ 6 ต.แม จั น อ.แม จั น
จ.เชียงราย ตามหนังสือรับรองการทําประโยชน น.ส. 3 ก. เลขที่ 215 เนื้อที่
5 ไร 3 งาน 25 ตารางวา และ น.ส.3 ก. เลขที่ 218 เนื้อที่ 4 ไร 1 งาน 56
ตารางวา ซึ่งสถานที่กอสรางดังกลาวเปนพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล
แมจัน จึงตองไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาลตําบลแมจัน ใหทํากิจการ
นอกเขต
ดั ง นั้ น จึ ง ขอเสนอญั ต ติ ดั ง กล า วเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากสภา
เทศบาลตําบลแมจันในการทํากิจการนอกเขต ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2552) มาตรา 57 ทวิ
เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่
เกี่ยวเนื่ องกับกิจการที่ดํ าเนิ นตามอํานาจหน าที่อยูภ ายในเขตของตน (2)
ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด
หรือสภาตําบลแหงทองถิ่นอื่นที่เกี่ยวของ...
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- ยินยอมใหทํากิจการนอกเขตไดตามที่เสนอ 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขณะนี้อยูวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม

นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม นายมณีรัตน วงศปนตา รองประธาน
สภาเทศบาล ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับความคืบหนาของการกอสราง
ตลาดสดเทศบาลตําบลแมจัน (ตลาดเชา) ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับ
คาใชจายในการเชาจากสํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัดเชียงราย และคาเชา
ที่ไดในแตละเดือนเทาไหร
นายธีรศักดิ.์ ..

-9นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจงที่ทานมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล
ไดสอบถามเกี่ยวกับความคืบหนาของการ
กอสรางตลาดสดเทศบาลตําบลแมจัน (ตลาดเชา) ตลอดจนรายละเอียด
เกี่ยวกับคาใชจายในการเชาจากสํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัดเชียงรายและ
คาเชาที่ไดในแตละเดือนเทาไหร นั้น ขณะนี้อยูระหวางการจางออกแบบ
อาคาร ซึ่งจะครบสัญญาในวันที่ 11 มีนาคม 2559 นี้ โดยมีอัตราคาจาง
ออกแบบ จํานวนเงิน 99,500 บาท และในส ว นของคาเช าที่ต องจ ายให
สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัดเชียงราย เดือนละ 6,005 บาท สวนรายได
จากการจัดเก็บคาเชา ไดเดือนละ 20,000 กวาบาท หากทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับคาใชจายงบประมาณในการกอสรางจากการออกแบบเรียบรอยแลว
เทศบาลตํ าบลแมจั น จะดํ าเนิ น การแจ งและขออนุ มัติ จ ากสภาเทศบาล
ตําบลแมจันในโอกาสตอไป
นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวปยนุช
ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
กระบวนการในการออกแบบและการคํ า นวณค า ใช จ า ยในการก อ สร า ง
เทศบาลตําบลแมจัน ไมมีวิศวกรดานระบบโครงสราง จึงตองจางเอกชนใน
การออกแบบ หลังจากไดรับแบบและทราบรายละเอียดดังกลาวแลว ใน
ดําเนินการในขั้นตอไปจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในระหวางนี้ทางกอง
คลัง เทศบาลตําบลแมจัน ไดดําเนินการคํานวณประมาณการรายไดที่จะ
ไดรับจากการดําเนินการตลาดสดเทศบาลตําบลแมจัน (ตลาดเชา) หากมี
ขอมูลดานแบบแปลน รายได คากอสราง หลังจากวันที่ 11 มีนาคม 2559
หากไดรับแบบแปลนแลว จะทําใหทราบเกี่ยวกับรายละเอียดคาใชจายใน
การกอสร าง ซึ่งในส ว นของแหล งเงิน ที่จ ะมากอสร าง จะไดห ารื อและขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลแมจันในโอกาสตอไป

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม

นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม นายมณีรัตน วงศปนตา รองประธาน
สภาเทศบาล ตามที่ผม ไดเสนอแนะในการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ใน
วาระที่ 6 เกี่ยวกับการปรับปรุงทําความสะอาดของหองน้ําภายในฌาปนสถาน
เทศบาลตํ า บลแม จั น ซึ่ งบริ เ วณดั งกล า วมีส าหร า ยเกาะบนพื้ น ทําให เ กิ ด
อันตรายได ตัดกิ่งไมและดินสไลดลงมา นั้น ไดดําเนินการอยางไรบาง
นายธีรศักดิ.์ ..

-10นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจงที่ทานมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล ไดสอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงทําความสะอาด
ของห องน้ํ าภายในฌาปนสถานเทศบาลตํ าบลแมจั น ซึ่ งบริ เ วณดั งกล าวมี
สาหร า ยเกาะบนพื้ น ทํ า ให เ กิ ด อั น ตรายได ตั ด กิ่ ง ไม แ ละดิ น สไลด ล งมา
ป จ จุ บั น กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม ได ดํ า เนิ น การทุ ก วั น พุ ธ ให
พนัก งานของกองสาธารณสุข ฯ ขึ้น ไปทํา ความสะอาดบริเ วณโดยรอบ
ฌาปนสถาน ตั ด แต งกิ่ง ไม และในส ว นของการทําความสะอาดห องน้ํ า
เทศบาลตําบลแมจันไดใหแมบานของเทศบาลดําเนินการทําความสะอาดทุก
ครั้งกอนที่จะมีการใชฌาปนสถาน และในพื้นที่ฟุตบาทในเขตเทศบาลตําบล
แมจัน พนักงานของเทศบาลไดเริ่มดําเนินการทําความสะอาดแลว โดยเริ่ม
จากบริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน และจะดําเนินการในพื้นที่
เทศบาลตําบลแมจัน เพื่อความสะอาด เรียบรอย เปนระเบียบในเขตพื้นที่
ของเทศบาลตําบลแมจัน
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขณะนี้อยูวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม
- หากไมมสี มาชิกทานอื่นเสนอ ขอปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน

เลิกประชุมเวลา 11.05 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวมยุรี แกวปญโย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายสงวน ตุนหนิ้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน

คณะกรรมการ...

-12คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจําเทศบาลตําบลแมจัน
ตรวจถูกตองแลว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
(ลงชื่อ) สวย รินนายรักษ ประธานกรรมการ
(นายสวย รินนายรักษ)

(ลงชื่อ)

บุญชม คิ้วดวงตา กรรมการ
(นายบุญชม คิ้วดวงตา)

(ลงชื่อ) วาสนา ธิขวัญ กรรมการ/เลขานุการ
(นางวาสนา ธิขวัญ)

