รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป 2559
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
_______________
ผูมาประชุม
1. นายธีรศักดิ์
2. นายมณีรัตน
3. นายบุญชม
4. นายสวย
5. ส.ต.ต.จักรพงษ
6. นางวาสนา
7. นายประเสริฐ
8. นางสมใจ
9. นายกฤษนัย
10. นางสาวพัชรา
11. นายสงวน

ชูสกุลพัฒนา
วงศปนตา
คิ้วดวงตา
รินนายรักษ
โปทาวี
ธิขวัญ
อุดมชาติ
ศาสตรแยม
เยาวธานี
เหล็กกลา
ตุนหนิ้ว

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

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

ผูไมมาประชุม
1. นางแสงอรุณ
2. นายอาทิตย

ศรีปนตา สมาชิกสภาเทศบาล
เขื่อนเพชร สมาชิกสภาเทศบาล

ลาปวย

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

ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ปยนุช ไชยกุล
จันทรถิระติกุล รองนายกเทศมนตรี
เสกสรรค จันทรถริ ะติกุล
วงศใหญ รองนายกเทศมนตรี
อนงค วงศใหญ
ตั้งกองเกียรติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ชาญชัย ตั้งกองเกียรติ
ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาล
พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม
พนภัย
ผูอํานวยการกองชาง
อาทิตย พนภัย
วัฒนา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ สุพิน วัฒนา
ชูสกุลพัฒนา ผูอํานวยการกองคลัง
กิ่งกาญจน ชูสกุลพัฒนา
บุญรัตน รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา อําภรณ บุญรัตน
แกวปญโย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ มยุรี แกวปญโย

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน มาประชุมครบองคประชุม นายสงวน ตุนหนิ้ว ปลัดเทศบาลตําบล
แมจัน เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน จุด ธูป เทียน บูชา
พระรัตนตรัยและดําเนินการเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
วาระ...

-2วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

วาระที่ 2

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย วิ ส ามั ญ ที่ 1 ประจํา ป 2559 เมื่ อ วั น ที่ 25
มีนาคม 2559

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
วาระที่ 3

- ตอไปเปนวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
สมั ย วิ ส ามั ญ ที่ 1 ประจํา ป 2559 เมื่ อ วั น ที่ 25 มีนาคม 2559
ขอเชิญทานสมาชิกฯ ตรวจสอบ มีทั้งหมด 12 หนา มีสมาชิกทานใดจะ
แกไขหรือไม
- หากไมมีสมาชิกทานใดแกไข ขอมติที่ประชุม
- รับรอง 9 เสียง งดออกเสียง 1 คน

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (สํานักปลัดเทศบาล)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ อ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ไ ฟฟ า และวิ ท ยุ (สํ า นั ก ปลัดเทศบาล) ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอญัต ติ เรื่อ ง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ อ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ไ ฟฟ า และวิ ท ยุ (สํ า นั ก ปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
1. โอนเพิ่มตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 237,200 บาท
- จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด ชนิดดิจิตอล ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน พรอม
อุป กรณ แ ละติ ด ตั้ ง ตามแผนผั ง การติ ด ตั้ ง ของเทศบาลตํ า บลแมจั น เลขที่
3/2559 จํานวน 5 จุด (เพิ่มเติม) เปนราคารวมทั้งสิ้น 237,200 บาท (สอง
แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)
รวมโอน...

-3รวมโอนเพิ่ม จํานวน 237,200 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองรอย
บาทถวน)
2. โอนลด
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย จํานวน 237,200 บาท
รวมโอนลด จํานวน 237,200 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองรอย
บาทถวน)
เหตุผล
เทศบาลตํ า บลแม จั น มี ค วามจํ า เป น จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ไฟฟ าและวิ ทยุ
เนื่องจากสถานที่ที่ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เดิมยังไมครอบคลุม
พื้น ที่ และเพื่อเป น การเฝ าระวังและตรวจสอบการกออาชญากรรมการลั ก
ขโมยทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ ตลอดจนสามารถตรวจสอบสาเหตุ
การเกิดสาธารณภัยหรือการกอการรายอื่น ๆ
ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล
ตําบลแมจัน เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายการดังกลาวขางตนและเพื่อใหการปฏิบัติ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ ายในหมวดค าครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น และสิ่ งก อสร าง ที่ ทํ าให ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม

นางสาวพัชรา เหล็กกลา
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวพัชรา เหล็กกลา สมาชิก
สภาเทศบาล ขอเสนอให เ ปลี่ ยนจุ ด จาก แยกถนนไชยบุรี ตั ด ถนนราชบุรี
(แยกรานเจสุนีย) ใหมาติดตั้งบริเวณแยกถนนลานนาไทยตัดกับถนนสิงหนวัติ
(แยกหลั งโรงเรี ยนบ านแมจั น (เชีย งแสนประชานุ ส าสน ) เนื่องจากบริ เ วณ
ดังกลาวเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งและไมมีหลักฐานยืนยันผูกระทําผิด

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจง

นายเสกสรรค...

-4นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายเสกสรรค จันทรถิระติกุล รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจง จุดที่ติดตั้งจํานวน 5 จุด ที่ไดขออนุมัติจาก
สภาเทศบาล เปนจุดติดตั้งเพิ่มเติมจากที่ไดดําเนินการติดตั้งในครั้งกอน
หากมีการเปลี่ยนแปลงจุดในตอนนี้ จะทําใหเกิดปญหาในดานการติดตั้ง
ระบบสายเชื่อมตอ และในสวนจุดติดตั้งบริเวณแยกถนนลานนาไทยตัดกับ
ถนนสิงหนวัติ (แยกหลังโรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) จะมี
การดําเนินการสวนของงบประมาณของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอีกชุดหนึ่งให
ครอบคลุมทั่วเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลแมจัน ในสวนของการดําเนินการ
จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- อนุมัติใหโอนงบประมาณไดตามที่เสนอ 9 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) ขอเชิญ
ผูบริหารเสนอญัตติ

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลตํ า บลแม จั น ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดซื้อถังบําบัดน้ําเสีย ขนาดไมนอยกวา 1,000
ลิตร จํานวน 1 ถัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โอนเพิ่มตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ
กอสราง เพื่อเปนคา จัดซื้อถังบําบัดน้ําเสีย ขนาดไมนอยกวา 1,000 ลิต ร
จํานวน 1 ถัง เป นเงิน รวมทั้งสิ้น 3,650.-บาท (สามพันหกร อยหาสิบบาท
ถวน)
2. โอนลด...

-52. โอนลดจาก แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (โครงการขุดลอก ทอระบายน้ําในเขตเทศบาล)
เปนเงินรวมทั้งสิ้น 3,650.-บาท (สามพันหกรอยหาสิบบาทถวน)
เหตุผล
ตามที่เทศบาลตําบลแมจัน ไดทําหนังสือขอความยินยอมใหทํากิจการ
นอกเขตเทศบาลตําบลแมจัน และในการประชุมสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลแมจัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2559 ไดมีมติใหความยินยอมใหเทศบาลฯ ทํากิจการนอกเขตได และองคการ
บริหารสวนตําบลแมจัน ไดมีขอเสนอในเรื่องปญหาน้ําเสียที่อาจเกิดขึ้นไดใน
อนาคตและใหเทศบาลตําบลแมจันกอสรางบอพักน้ําเสียที่เกิดจากการลางรถ
เพื่อเปนการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได นั้น
เทศบาลตํ า บลแม จั น จึ ง ขออนุ มั ติ ดํ าเนิ น การจั ด ซื้ อถั งบํ าบั ด น้ํ า เสี ย
ขนาดไมนอยกวา 1,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง สําหรับใชในการบําบัดน้ําเสีย น้ํา
ชะลางรถบรรทุกขยะและวัสดุ ครุภัณฑ ที่ใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อ
เป น การป อ งกั น การปนเป อ นของน้ํ า เสี ย ไปสู ร ะบบน้ํ า ใต ดิ น ณ ลาน
อเนกประสงคบริเวณบอฝงกลบมูลฝอยของเทศบาลตําบลแมจัน บานหว ย
เวียงหวาย หมูที่ 6 ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี การงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541(แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543)
ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจา ยในหมวดคา ครุภ ัณ ฑ ที่ด ิน และ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณไดตามที่เสนอ 9 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขณะนี้อยูวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม
นายเสกสรรค...

-6นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค
รองนายกเทศมนตรี
จันทรถิระติกุล รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุญาตใหนายนคร
คําเปย ตําแหนง หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ ชี้แจงเรื่องการ
แตงตั้งคณะกรรมการโครงการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย ประจําป
2559 เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และการจัดตั้ง
ศูนยเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก และโคลน
ถลม ประจําป 2559 เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- เชิญนายนคร คําเปย หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ ชี้แจง
รายละเอียด

นายนคร คําเปย
หัวหนาฝายปองกันฯ

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายนคร คําเปย
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ ชี้แจงเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการ
โครงการสงเคราะห ผู ป ระสบสาธารณภั ย ประจํ าป 2559 เทศบาลตํ าบล
แมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และการจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจปองกัน
และแกไขป ญหาอุทกภั ย น้ํ าป าไหลหลาก และโคลนถลม ประจํ าป 2559
เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชี ยงราย ซึ่งในการดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว จะตองมีตัวแทนจากบุคคลภายนอก ซึ่งขอ
ความรว มมือจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน รวมเปนคณะกรรมการ
โครงการดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัยประจําป
2559 เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยขอแตงตั้ง
ดังนี้
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ ประกอบดวย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจันทุกคน คณะกรรมการ
ใหมีหนาที่
- มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ และกํากับดูแลการชวยเหลือ
และใหการสงเคราะหผูประสบภัยอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม
2. คณะกรรมการฝ า ยรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นและตรวจสอบความเสี ย หาย
ประกอบดวย
1. สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จํานวน 1 คน
2 . สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จํานวน 1 คน
ใหมีหนาที่
- มีหนาที่ เกี่ยวกับการรับเรื่อง รองเรียนทั่วไป การตรวจสอบความเสียหาย
และดําเนินการชวยเหลือเบื้องตน รวบรวมขอมูลความเสียผูประสบภัยเพื่อให
คณะกรรมการพิจารณาใหการชวยเหลือตอไป
3. คณะกรรมการ...

-73. คณะกรรมการฝายพิจารณาการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
1. นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการ
2. นายมณีรัตน วงคปนตา รองประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการ
3. สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1 คน
เปนคณะกรรมการ
ใหมีหนาที่
- มีหนาที่พิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบภัย ตามระเบียบและหลักเกณฑ
การชวยเหลือผูประสบภัย ที่กําหนดไว อยางโปรงใส ทั่วถึงและเปนธรรม
4. คณะกรรมการฝายสงเคราะหผูประสบภัย ประกอบดวย
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2 คน เปนผูชวย
ใหมีหนาที่
- มีหนาที่จัดซื้อ จัดจาง ตามระเบียบและหลักเกณฑของทางราชการ
5. คณะกรรมการฝายตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนิ นการชวยเหลือ
ผูประสบภัย ประกอบดวย
1. นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนาประธานสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการ
2. นายมณีรัตน วงคปนตา
รองประธานสภาเทศบาล
รองประธานคณะกรรมการ
3. สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2 คน
ใหมีหนาที่
- มีหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย
อยางทั่วถึงและเปนธรรม ถูกตองตามระเบียบและหลักเกณฑกําหนด อยาง
โปรงใส
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการฯ

ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลแมจัน ขอเสนอ นางสาวพัชรา เหล็กกลา เปนคณะกรรมการ
ฝายรับเรื่องรองเรียนและตรวจสอบความเสียหาย เขต 1

นางสาวพัชรา เหล็กกลา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวพัชรา เหล็กกลา สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลแมจัน ขอเสนอ นายมณีรัตน วงศปนตา เปนคณะกรรมการ
ฝายรับเรื่องรองเรียนและตรวจสอบความเสียหาย เขต 2

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการฯ
หากไมมีทานใดเสนอทานอื่น ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการฝายรับ
เรื่องรองเรียนและตรวจสอบความเสียหาย ประกอบดวย
1. นางสาวพัชรา เหล็กกลา
2. นายมณีรัตน วงศปนตา
ขอเชิญ...

-8ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการฝาย
พิจารณาการใหความชวยเหลือผูประสบภัย จํานวน 1 คน
นางสมใจ ศาสตรแยม
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสมใจ ศาสตรแยม สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลแมจัน ขอเสนอ นายบุญชม คิ้วดวงตา เปนคณะกรรมการ
ฝายพิจารณาการใหความชวยเหลือผูประสบภัย

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการฯ
หากไม มี ท า นใดเสนอท า นอื่ น ผู ที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กเป น คณะกรรมการฝ า ย
พิจารณาการใหความชวยเหลือผูประสบภัย คือ นายบุญชม คิ้วดวงตา
ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาเทศบาล เสนอชื่ อ เพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น คณะกรรมการฝ า ย
สงเคราะหผูประสบภัย จํานวน 2 คน

ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี สมาชิกสภา
เทศบาลตํ า บลแม จั น ขอเสนอ นางสมใจ ศาสตร แ ย ม และนางวาสนา
ธิขวัญ เปนคณะกรรมการฝายสงเคราะหผูประสบภัย

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการฯ
หากไม มี ท า นใดเสนอท า นอื่ น ผู ที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กเป น คณะกรรมการฝ า ย
สงเคราะหผูประสบภัย ประกอบดวย
1. นางสมใจ ศาสตรแยม
2. นางวาสนา ธิขวัญ
ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาเทศบาล เสนอชื่ อ เพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น คณะกรรมการฝ า ย
ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย จํานวน 2 คน

นางสาวพัชรา เหล็กกลา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวพัชรา เหล็กกลา สมาชิกสภา
เทศบาลตํ า บลแม จั น ขอเสนอ นายกฤษนั ย เยาว ธ านี และ นายสวย
รินนายรักษ เปนคณะกรรมการฝายตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการ
ชวยเหลือผูประสบภัย

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการฯ
หากไม มี ท า นใดเสนอท า นอื่ น ผู ที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กเป น คณะกรรมการฝ า ย
ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย ประกอบดวย
1. นายกฤษนัย เยาวธานี
2. นายสวย รินนายรักษ

นายนคร...

-9นายนคร คําเปย
หัวหนาฝายปองกันฯ

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ในการจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจ
ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก และโคลนถล ม ประจําป
2559 เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จั งหวัดเชียงราย นั้น ขอความ
รวมมือสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานรวมเปน คณะกรรมการฝายอํานวยการ
ใหมีหนาที่

- มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ และกํากับดูแลการปองกันและ
แก ไข พร อ มทั้ งการพิจ ารณาแก ไขป ญหาป องกัน และแกไ ขป ญหาอุ ทกภั ย
น้ําปาไหลหลาก และโคลนถลม โดยเร็วและมีประสิทธิภาพ
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขณะนี้อยูวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม

นายสงวน ตุนหนิ้ว
ปลัดเทศบาลฯ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง หัวหนาฝายของคณะกรรมการฝายสงเคราะห
ผูประสบภัย จากนายสงวน ตุนหนิ้ว เปน พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม
รองปลัดเทศบาล เปนหัวหนาฝายแทน

นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล

- ตามที่มีการจัดทําโครงการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย ประจําป 2559
ขอสอบถามเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดอยางรวดเร็วกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินและความพรอมดานพาหนะและสรรพกําลัง

นายนคร คําเปย
หัวหนาฝายปองกันฯ

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายนคร คําเปย
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับหมายเลข
โทรศัพทที่สามารถติดตอไดอยางรวดเร็วกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและความพรอม
ด า นพาหนะและสรรพกํ า ลั ง ที่ ท า นรองประธานสภาเทศบาลได ส อบถาม
ในสวนของหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได หมายเลขโทรศัพทกรณีเปน
โทรศัพทบาน หมายเลข 199 และกรณีที่ติดตอทางโทรศัพทมือถือ 0-53772199 วิทยุสื่อสาร คลื่น 162.550 เมกกะเฮิรซ ศูนยบูรพา และในสวนของ
ความพร อมด านสรรพกําลั ง พนั กงานดั บ เพลิ งมีจํ านวน 6 คน พนักงาน
เทศกิจ มีจํานวน 2 คน และรถที่พรอมใชงาน มีจํานวน 3 คัน คือ รถบรรทุก
น้ําดับเพลิง คันใหม 1 คัน รถบรรทุกน้ําคันเดิม 2 คัน สวนอุปกรณประกอบ
อื่น ๆ ที่จําเปนกําลังดําเนินการจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อความพรอมในการใชงาน
ต อ ไป และการขอรั บ การสนั บ สนุ น จาก อปท.ใกล เ คี ย งสามารถประสาน
ดําเนินการใหการชวยเหลือไดในกรณีที่เกิดเหตุสาธารณภัย

นายมณีรัตน วงศปนตา
รองประธานสภาเทศบาล

- เดือนเมษายน เปนชวงเดือนที่มักเกิดพายุ ลมแรง กรณีที่เกิดความเสียหาย
เอกสาร หลักฐานที่จะขอรับการชวยเหลือมีอะไรบาง
นายนคร...

-10นายนคร คําเปย
หัวหนาฝายปองกันฯ

- กรณีที่เกิดเหตุสาธารณภัย เอกสารที่สามารถนํามายื่นขอรับความชวยเหลือ
ประกอบดวย
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. หลักฐานอื่น ๆ เชน การเปลี่ยนชื่อ – สกุล
4. อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

นายสงวน ตุนหนิ้ว
ปลัดเทศบาลฯ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- กรณีที่เกิดเหตุสาธารณภัย คณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาตาม
หนาที่ เชน การสํารวจความเสียหาย หากไดขอมูลมาแลวจะพิจารณาใหการ
ชวยเหลือตามหลักเกณฑที่กําหนด หากไมเพียงพอ ตองรายงานจังหวัดตอไป
ในการใหการชวยเหลือ

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - ชองทางในการแจงเหตุ สามารถแจงไดทุกชองทาง เชน สถานีตํารวจภูธร
รองนายกเทศมนตรี
แมจัน หมายเลข 191 หรือ 0-5377-1444 อุบัติเหตุ 1669 ผูแจงตองบอก
รายละเอียดที่ชัดเจนและครบถวน เพื่อใหการชวยเหลือไดรวดเร็ว ทันเวลา
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขณะนี้อยูวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม
- หากไมมสี มาชิกทานอื่นเสนอ ขอปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน

เลิกประชุมเวลา 11.25 น.
(ลงชื่อ)

มยุรี แกวปญโย
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวมยุรี แกวปญโย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

สงวน ตุนหนิ้ว ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายสงวน ตุนหนิ้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน

คณะกรรมการ...

-11คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจําเทศบาลตําบลแมจัน
ตรวจถูกตองแลว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
(ลงชื่อ)

สวย รินนายรักษ ประธานกรรมการ
(นายสวย รินนายรักษ)

(ลงชื่อ) บุญชม คิ้วดวงตา กรรมการ
(นายบุญชม คิ้วดวงตา)

(ลงชื่อ)

วาสนา ธิขวัญ กรรมการ/เลขานุการ
(นางวาสนา ธิขวัญ)

