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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557
วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายภคเดช วิชชโลกา
ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
2. ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ ดีมั่น ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
3. นายประนอม อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
4. นายสุรพงษ์ ดุมคา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
5. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
6. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
7. นายมนตรี บารุงกิจ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
8. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
9. นายจาลอง สินธพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
10.นายชาญวุฒิ กุลพันธ์เลิศ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
11.นายสัญญพงศ์ สินวีรุทันย
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
12. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพัลลภ หว่าละ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
2. นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
3. นายดารง วงศ์น้อย ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
4. นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
5. นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
6. นายยุทธนา คามงคล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุข ฯ
7. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
8. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
9. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
10. นางมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
11. นายกฤตธกร วิวันนา ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
12. นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร ตาแหน่ง บุคลากร
13. ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล ตาแหน่ง นิติกร
14. นางสาวกัญญา ชาติบุรุษ ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557
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15. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
16. นางนภัสรพี พรสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
17. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
18. นางราตรี เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง นักการ
19. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
20.นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
21. นายนพดล มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
22. นางสาวศกุลตรา บุญเปลี่ยน ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
23. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
24. นายวุฒิกร นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
25. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
26. นางสาวอติพร เลิศและ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
27. นางสาวจิดาภา ศรีไว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
28. นายณัฐวุฒิ กุลพันธ์เลิศ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนนายกเทศมนตรี ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ฯ ข้าราชการเทศบาล ฯ
(เลขานุการสภา ฯ)
พนักงานลูกจ้างทุกท่าน กระผม นายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ทาหน้าที่เลขานุการสภาฯ นั้น ตามที่ประธานสภาเทศบาลตาบล แม่สะเรียง ได้ประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕ 7 และได้มี
การนัดหมายการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557
ในวันนี้ และ บัดนี้ได้เวลาแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและได้
ดาเนินการประชุมต่อไป
** จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย**
นายภคเดช วิชชโลกา ตามที่สภาเทศบาลได้นัดหมายให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ขึ้นใน
(ประธานสภา ฯ) วันนี้ ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(ไม่ม)ี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภา
(ไม่ม)ี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557
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ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ
3.1 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2557
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้นาเสนอญัตติเข้าสู่ที่ประชุมสภา
(ประธานสภา ฯ)
นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรี ฯ)

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2557 จานวน 1 รายการ ดังนี้
1. รายการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีพ.ศ. 2557
1.1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน ๑ รายการ เป็ นจานวนเงิน
135,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ หมวดเงินอุดหนุน หน้า 72 ข้อ
1.4.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ ข้อ 1.4.1.1 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธาร ณสุขมูลฐานของ อสม.
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงตั้งไว้ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนาสาธารณสุขของ อสม. เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตามหนังสือสั่งการที่ มท.
0808.2/ว 2611 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 25 57 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารสุขอื่น (00223)) ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเป็น เงิน อุดหนุนค่าดาเนินการในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
ชุมชน เป็นจานวนเงิน 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามหนังสือสั่งการ
ด่วนที่สุดที่ มท.0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารสุขอื่น (00223))
รวมรายการ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2557 จานวน 1 รายการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท (หนึ่ง
แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ดังนั้น เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2557 จานวน 1 รายการ จึงขอได้
โปรดนาเสนอญัตติดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อพิจารณาต่อไป
นายภคเดช วิชชโลกา ตามญัตติที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอมานั้น ได้แนบเอกสารรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงคา
(ประธานสภา ฯ) ชี้แจงให้แก่สมาชิกสภาแล้ว ท่านสมาชิกสภา ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายในญัตตินี้ เชิญท่านรอง
ชัยพันธ์ ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตามเอกสารที่ได้ส่งจัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านนั้น ในรายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
(รองนายกเทศมนตรี ฯ) ชี้แจง ซึ่งงบประมาณดังกล่าวนั้นเป็นงบประมาณถ่ายโอนมาเพื่อจ่ายในการพัฒนางานสาธารณสุข
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557
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มูลฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการหนังสือสั่งการ และในการปฏิบัติก็ไปเป็นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 28 และให้สภา
พิจาณาเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านมนตรี ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ ตามหนังสือสั่งการ ข้อที่ 1 นั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนงบประมาณเพื่อดาเนินการ ไม่
(สมาชิกสภา ฯ) ทราบว่า งบประมาณดังกล่าวทางท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ดาเนินหรือไม่
นายภคเดช วิชชโลกา ตามหนังสือสั่งการ ข้อที่ 1 นั้น ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นความสาคัญก็สามารถจะ
(ประธานสภา ฯ) เพิ่มงบประมาณได้ จากงบประมาณที่ได้รับการโอนเข้ามายังท้องถิ่นเพื่อดาเนินการ
เชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ตามหนังสือสั่งการที่ทางท่านมนตรี ได้สอบถามมา โครงการ พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
(รองประธานสภา ฯ)
ชุมชน ทาง อสม. ชุมชนได้ทาโครงการเพื่อของบประมาณมายังเทศบาลแล้วหรือไม่ ประเด็นที่ 2
ถ้ามีการยื่นของบประมาณแล้ว โครงการใดที่ในหมวดเงินอุดหนุนที่หมดความจาเป็นในโครงการ
ต่าง ๆ มีหรือยัง ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญทางคณะผู้บริหารหรือตัวแทนได้ตอบข้อซักถาม ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ผมขออนุญาตเชิญเจ้าหน้ากองคลัง ตอบข้อซักถาม
(รองนายกเทศมนตรี ฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นางเสาวนีย์ ปัจโย ในส่วนของงบประมาณที่จะอุดหนุน อสม.เทศบาลนั้น ได้รับการโอนงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย
(นักบริหารงานการเงิน) แล้ว แต่เนื่องจากการจัดทางบประมาณรายจ่ายเราได้ตั้งงบประมาณไว้ชุมชนละ 10,000 บาท
แต่งบประมาณที่เราได้รับนั้น เป็นจานวนเงิน 15,000 บาท เราจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้ให้
ตรงกับหนังสือสั่งการ ขอบคุณค่ะ
นายภคเดช วิชชโลกา
(ประธานสภา ฯ)

ขอเชิญผู้อานวยการกองสาธารณสุข ครับ
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๕
นายยุทธนา คามงคล ในส่วนของงบประมาณที่อุดหนุน อสม. ชุมชนละ 10,000 บาท นั้น ทางอสม. ชุมชนได้จัดทา
(ผอ.กองสาธารณสุข ฯ) โครงการเพื่อของบประมาณดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนงบประมาณชุมชนละ
5,000 บาท ยังไม่มีการจัดทาโครงการเพื่อของบประมาณ ตามโครงการที่หนังสือสั่งการได้ระบุ
ไว้ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ผมขอสอบถามเพิ่มเติมในโครงการที่ทาง อสม.ชุมชน ทาโครงการเพื่อขอรับงบประมาณนั้น
(ประธานสภา ฯ) ลักษณะของโครงการเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ
นายยุทธนา คามงคล ในงบประมาณที่ได้รับนั้น ยังไม่เพียงพอในการดาเนินกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเยี่ยมบ้าน
(ผอ.กองสาธารณสุข ฯ) การส่งเสริมโภชาการ การควบคุมโรค ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการอุดหนุนจากหลักประกัน
สุขภาพ อีกส่วนหนึ่งในการดาเนินโครงการ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้ว ในการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเป็นอานาจของผู้บริหาร
(รองประธานสภา ฯ) แต่ด้วยรายการเป็นหมวดของเงินอุดหนุน ซึ่งเงินอุดหนุนเป็นประเภทของงบประมาณรายจ่าย ใน
ส่วนตัวแล้วในการที่จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเป็นอานาจของสภา ตามมาตรา 67 ทวิ
(8) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ในการลงมติ
(ประธานสภา ฯ) เห็นชอบในญัตติ
รายการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีพ.ศ. 2557 ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง
3.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างกาแพงกั้นน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนมงคล ขนาดความหนา 0.15 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 32 เมตร เป็นจานวนทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน)
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเชิญคณะผู้บริหารได้นาเสนอญัตติข้อ 3.2 เข้าสู่สภา โดยที่จะให้เสนอญัตติพร้อมกันทั้ง 2
(ประธานสภา ฯ) โครงการ แต่ในการพิจารณาจะพิจารณาทีละโครงการ เชิญครับ
นายพัลลภ หว่าละ ผมขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ในเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพื่อเป็น
(นายกเทศมนตรี ฯ) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างดังรายการดังต่อไปนี้ 1. โครงการก่อสร้างกาแพงกั้นน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนมงคลทอง ขนาดความหนา 0.15 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 32 เมตร เป็นจานวน
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๖
ทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 2. โครงการจัดทาตระแกรงเหล็ก กว้าง
0.40 เมตร ยาว 1 เมตร จานวน 77 อัน เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 92,000 บาท (เก้าหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) ด้วยเทศบาลเล็งเห็นความจาเป็นในการดาเนินการก่อสร้างตามรายการดังกล่าว
เพื่อเป็นการใช้งานในกิจการของพื้นที่ทั้งหมดและเป็นอานาจหน้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่
ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมขนและสังคม หรือ
กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัด
ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามที่กฎหมายกาหนดไว้ใน มาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ดังนั้น จึงเสนอญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง เพื่อจ่ายในกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามรายละเอียด ที่แนบ
ท้ายญัตตินี้ เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายภคเดช วิชชโลกา ตามญัตติที่คณะผู้บริหารได้นาเสนอเข้าสู่สภาในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
(ประธานสภาฯ) ในโครงการก่อสร้างกาแพงกั้นน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนมงคลทอง ขนาดความหนา 0.15
เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 32 เมตร เป็นจานวนทั้งสิ้น 150,000 บาท เชิญท่านสมาชิกสภาที่
ต้องการอภิปรายในญัตตินี้ เชิญท่านมนตรี ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ในญัตติที่ทางคณะผู้บริหารได้นาเสนอเข้าสู่สภาในญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็น
(สมาชิกสภา ฯ) ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างกาแพงกั้นน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนมงคลทอง
จานวนเงิน
150,000 บาท เพื่อโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากที่เราได้ทาไว้ ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันน้าที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่เดือน
ภาคหน้า ถ้าเราไม่ดาเนินการในช่วงฤดูน้าหลากก็จะไหลเข้าบ้านเรือนทาให้ได้รับความเสียหาย
และต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้เสนอญัตตินี้เข้าสู่สภาพิจารณา ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิฃฃโลกา เชิญท่านสมาชิกภาที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านสัญญพงศ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากกับพี่น้องในชุมชนมงคลทอง เพราะว่าอุทกภัยที่ผ่านมาความ
(สมาชิกสภา ฯ) เสียหายค่อนข้างจะมากในการให้ความช่วยเหลือ และงบประมาณในการก่อสร้างนั้นก็ไม่มาก
ขอบคุณครับ
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๗
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านนายกเมศมนตรี ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายพัลลภ หว่าละ เมื่อ 3
– 4 ปี ที่ผ่านมา เราได้ดาเนินการก่อสร้างพนังกั้นน้า โดยใช้งบประมาณ สามแสนกว่า
(นายกเทศมนตรี ฯ) บาทในการเข้าไปดาเนินการแต่ไม่ปรากฏการเกิดน้าไหลหลาก และทางกองทัพไทยได้ดาเนินการ
สร้างกาแพงทรายเพื่อป้องกันน้าท่วม โดยจะมีการก่อสร้างต่อจากจุดเดิมและทางเทศบาลมี
นโยบายที่จะสร้างจากต้นโพธิ์ไปถึงลาน้าแม่สะเรียง เพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัยในช่วงน้าหลาก
ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านสุรพงษ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายสุรพงษ์ ดุมคา ตามญัตติที่ทางฝ่ายบริหารได้ยื่นเสนอเข้ามานั้นผมเห็นด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
(สมาชิกสภา ฯ) แต่หลักการในการใช้เงินสะสมนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่เร่งด่วนจริง ๆ ในความคิดส่วนตัวแล้ว
โครงการนี้ถ้ามีความจาเป็นก็จะไม่มีอะไรเสียหาย แต่หากเราชะลอโครงการนี้ไปก่อนก็ได้ เพราะ
ได้ผ่านในช่วงของฤดูน้าหลากไปแล้ว ถ้ามีการก่อสร้างนั้นอยากให้ก่อสร้างได้ตามมาตรฐาน หากมี
การก่อสร้างก็ต้องติดตั้งประตูทองเหลือ ใส่ท่อ PVC แต่ในแบบแปลนนั้นไม่มี และผมขอฝากให้
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการก่อสร้างเข้าไปดูแลในการดาเนินการก่อสร้างด้วย เพราะจากการที่ได้สังเกต
มาในการจัดทาฝาตะแกรงเหล็ก จานวน 10 ฝา ยังไม่ทราบว่าได้ดาเนินการติดตั้งไว้ตรงจุดไหน
บ้าง เพราะโครงการต่าง ๆ จะต้องมีสถานที่ในการเข้าไปดาเนินการ โดยโครงการต่าง ๆ ที่ยื่น
เสนอขอมานั้นผมไม่ได้ขัดแต่อยากทาให้มันถูกต้อง และโครงการซ่อมแซมถนน การจัดทาฝา
ตะแกรงเหล็ก ได้มีการบรรจุไว้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2557 และได้มี
การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มเติม ไม่ทราบว่างบประมาณที่ตั้งไว้นั้นได้ดาเนินการไปหรือยัง
การจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องเป็นเรื่องที่เร่งด่วนถ้าอย่างไรแล้วช่วยคานึงถึงตรงจุดนี้ด้วย ขอบคุณ
ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในส่วนตัวผมแล้วเห็นด้วยกับท่านมนตรี ท่านสัญญพงศ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน แต่
(รองประธานสภา ฯ) จากการพิจารณาแบบสังเขป บริเวณการก่อสร้างนั้นฝั่งหนึ่งเป็นเขตของเทศบาลและอีกฝั่งหนึ่ง
น่าจะเป็นพื้นที่ของเอกชน จากการก่อสร้างพนังกั้นน้าในครั้งที่แล้วได้ขอรับการยินยอมจาก
เจ้าของนาในการเข้าไปดาเนินการอย่างถูกต้อง อยากให้มีการสารวจพื้นที่ว่าเป็นของเทศบาล
หรือไม่ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการทากิจการนอกเขต ทางฝ่ายบริหารจะยืนยันได้หรือไม่ว่าเป็นเขต
พื้นที่ของเทศบาลเพื่อประกอบการพิจารณาให้การอนุมัติไป ขอบคุณครับ
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๘
นายภคเดช วิชชโลกา จากที่ท่านพูนศักดิ์ ได้สอบถามในบริเวณเขตการก่อสร้างซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกัน และได้
(ประธานสภา ฯ) ดาเนินการในของให้ยินยอมในการเข้าไปดาเนินการ เพื่อถามถูกต้อง ขอเชิญท่านจาลอง ครับ
นายจาลอง สินธพ จากญัตติที่เสนอเข้ามานั้น เมื่อ 3
– 4 ปีก่อนได้เกิดอุทกภัยขึ้นในจุดนั้นและเราได้ดาเนินการ
(สมาชิกสภา ฯ) ก่อสร้างพนังกั้นน้าในช่วงระยะหนึ่งแต่ยังขาดไปอีกช่วงหนึ่ง ซึ่งแนวในการก่อสร้างจะติดเขตวัดใน
ช่วงหนึ่ง แต่จากการที่ผมสอบถามได้สอบถามกับคณะกรรมการวัดแล้วอนุญาตในทาการก่อสร้าง
ได้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของวัดจากเหตุน้าไหลลากได้ และในส่วนพื้นที่อื่น ๆ อยากให้
ทางคณะผู้บริหารพูดจาหรือการทาเอกสารให้ความยินยอมอีกครั้งหนึ่ง จากแบบแปลนการ
ก่อสร้างอยากให้มีการเพิ่มแนวจากหัวของพนังอีกประมาณ 4 เมตร เพราะตรงจุดนั้นเป็นจุดที่น้า
ได้ไหลทะลักเข้ามา ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายพัลลภ หว่าละ ขอบคุณท่านจาลอง ที่ได้นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนที่ที่ได้นาเสนอนั้น จากแนวเขตที่มีการ
(นายกเทศมนตรี ฯ) ก่อสร้างเดิมเป็นที่ดินของพ่อเลี้ยงพร ซึ่งได้รับอนุญาตในการเข้าไปดาเนินการ จากจุดเดิมเราจะ
ทาการก่อสร้างยาวประมาณ 32 เมตร และบริเวณประตูน้านั้นเป็นเขตของวัดซึ่งได้รับอนุญาต
จากทางวัดแล้วแต่ยังเหลือพื้นที่ต่อเนื่องซึ่งเป็นของตระกูลทองสวัสดิ์ ซึ่งน่าจะไม่มีปัญหาในการ
ติดต่อ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่เล็งเห็นผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา จากข้อซักถามของท่านพูนศักดิ์ นั้น ในส่วนตัวผมซึ่งเป็นสมาชิกสภา อยากให้มีการรับรองเป็นที่
(ประธานสภา ฯ) ขัดเจนเพื่อสะดวกในการดาเนินงานได้ถูกต้องตามระเบียบ และในพื้นที่ดังกล่าวผมก็ได้เข้าคลุกคลี
และได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องในบริเวณนั้น แต่ในกฎในระเบียบนั้นมีอยากฝากคณะ
ผู้บริหารจะมีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขให้ถูกต้อง เชิญท่านสุรพงษ์
นายสุรพงษ์ ดุมคา ผมขอเพิ่มเติมในส่วนของการก่อสร้าง อยากให้ทางสมาชิกสภา เขต 2 ได้เข้าไปดูบริเวณหลังวัด
(สมาชิกสภา ฯ) แสงทอง ซึ่งเป็นท่อน้าที่ขนาดเล็กและรางระบายน้าก็มีขนาดเล็กถ้าเกิดน้าท่วมขึ้นก็ไม่สามารถที่
จะระบายน้าได้ทัน ถ้ามีการแก้ไขให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นก็เป็นการดี ถ้ามีการจัดทาโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ ผมอยากให้มีการนาเสนอตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อที่เราจะร่วมการพิจารณาแก้ไขให้
เหมาะสม และผมขอฝากท่านสมาชิกสภาถ้ามีการดาเนินการแก้ไขหรือการก่อสร้างเพิ่มเติมซึ่ง
อาจจะดาเนินการในพื้นที่ของเอกสาร อยากให้ดาเนินการให้ถูกต้อง ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านมนตรี ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ จากข้อห่วงใยของท่านประธานสภานั้น ถ้าเราดาเนินการบริเวณที่เป็นริมขอบถนนของเราก็น่าจะ
(สมาชิกสภา ฯ) ทาได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปทาในพื้นที่ของเอกชน ขอบคุณครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๙
นายภคเดช วิชชโลกา ในข้อห่วงใยของผมนั้น จากแผนที่ที่เป็นแนวการก่อสร้างซึ่งแนวการก่อสร้างจะเป็นพื้นที่ทั้งสองฝั่ง
(ประธานสภา ฯ) ซึ่งเป็นของตระกูลทองสวัสดิ์ ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นโฉนดที่ 777 ซึ่งเป็นพื้นที่ของวัดซึ่ง
เราไม่สามารถที่จะเข้าไปดาเนินการได้ ซึ่งเป็นข้อที่ผมห่วงใยมาก เชิญท่านพูนศักดิ์
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ผมขอขอบคุณท่านมนตรี ที่ได้ให้แนวคิดที่ดีมาก จากการที่ได้หารือกับท่านสัญญพงศ์ ในการ
(รองประธานสภา ฯ) ก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้นถึงแม้จะสร้างในเขตของเรา แต่ถ้าในช่วงที่มีน้าหลากเข้ามานาที่เป็น
ของเอกสารชนก็จะได้รับผลกระทบได้ ในส่วนของท่านสมาชิกสภาทั้ง 11 ท่าน คงจะเห็นด้วย
แต่คงจะมีเพียงผมที่ต้องให้มีการพิจารณาอย่างรอบครอบ แต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเราจะทาอย่างไร
ณ เวลานี้เรากาลังจะหาทางออกร่วมกัน แต่เนื่องด้วยข้อบังคับ เงื่อนไง ก็มีอยู่ ผมของเสนอให้
โครงการดังกล่าวนี้ขอเวลาพิจารณาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทางานได้อย่าง
สบายใจเพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชน ผมขอเสนอให้เข้าไปสารวจบริเวณจุดที่จะ
ทาการก่อสร้าง ว่าเป็นพื้นที่ของใครลักษณะอย่างไร ถ้าเป็นที่ดินของเอกชนเราจะหาทางออก
อย่างไรที่จะเป็นผลดีมากกว่า ตอนนี้ผมไม่ได้กล่าวหาว่าบริหารทาไม่ถูกหรือท่านสมาชิกสภาที่
ชี้แนะโครงการทาไม่ถูกแต่มันยังไม่ชัดเจน แต่ผมไม่ต้องการความชัดเจนที่เต็มร้อย ได้ครึ่งหนึ่งก็
ยังดี ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ผมอยากให้ช่วยกันอภิปรายถึงข้อความกังวลในขณะนี้ เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายพัลลภ หว่าละ ผมไม่มีความกังวลในเรื่องนั้น แต่กังวลในเรื่องระยะเวลาโครงการนี้เราสามารถที่จะทาในครั้งอื่น
(นายกเทศมนตี ฯ) ได้แต่ว่าเรายังมีโครงการอื่นที่รอดาเนินการ และพนักงานของเราก็มีภารกิจที่มากที่จะต้อง
ดาเนินการไม่ว่าจะด้านบริการ ด้านสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ อย่างที่ท่านพูนศักดิ์ ได้เสนอมานั้น
เป็นสิ่งที่ดี จะให้นาเสนอเข้ามาให้ตามห้วงระยะที่กาหนดก็ทาได้เพื่อที่จะให้สภาพิจารณาต่อไป
ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านมนตรี ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ ตามที่ท่านพูนศักดิ์ ได้ห่วงใยของผลกระทบในพื้นที่ของเอกชนนั้น แต่ผมคิดว่าที่มีการก่อสร้าง
(สมาชิกสภา ฯ) ระยะทางยาวกว่า 100 เมตร ก็ยังเกิดน้าไหลหลากได้ แต่ในพื้นที่ของเราน้าท่วมไม่นานและไม่มี
เกิดการท่วมขังแต่ถ้าผลิตผลทางการเกษตรเสียหายก็เนื่องด้วยภัยธรรมชาติซึ่งสามารถที่เข้าไป
ช่วยเหลือได้ ถ้าไม่มีการดาเนินการในระยะเวลานี้ก็อาจจะล่าช้าไป ในส่วนที่เป็นพื้นที่ของวัดเราก็
สามารถเข้าไปดาเนินการได้โดยการทาหนังสือยินยอมเข้าไปดาเนินการก็คงไม่น่ามีปัญหา ถ้ามีใน
เรื่องของการตรวจสอบของ สตง. นั้นไม่น่าเป็นห่วง แต่ผมอยากให้ท่านประธานสภาอนุมัติไว้ก่อน
ถ้ามีปัญหาเราค่อยหยุดดาเนินการโครงการดังกล่าว ขอบคุณครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๐
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านชาญวุฒิ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ผมขอสนับสนุนโครงการนี้เพราะผมได้สัมผัสถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ผมขอฝากเรื่องนี้ด้วย
(สมาชิกสภา ฯ) เพราะความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่สาคัญ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านชัยพันธ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน จากญัตติดังกล่าวได้ผ่านความคิดเห็นของสมาชิกสภาจากการประเมินพื้นที่และความต้องการของ
(รองนายกเทศมนตรี ฯ) ประชาชนเพื่อเสนอมายังท่านนายกเทศมนตรี โดยที่เราคานึงถึงงบประมาณซึ่งเราสามารถ
ดาเนินการได้ และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เพื่อจะดาเนินการ
โดยไม่ขัดกับเงื่อนไขและระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ได้กาหนดไว้ จึงได้ยื่นเสนอญัตติเข้าสู่
สภาเพื่อที่จะให้สภาและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันคิดแก้ไขแนวทางในการดาเนินการจะให้มีการอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้ชัดเจนว่าในการดาเนินการก่อสร้างใน
พื้นที่เอกชนจะต้องได้รับการยินยอมและมอบโอนพื้นที่ดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อน ฉะนั้ นพื้นที่ดังกล่าวจึงจาเป็นต้องให้เอกชนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโอนที่ดินให้กับ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงก่อน ในการก่อสร้างครั้งนั้นท่านนายกฯ ได้ดาเนินการเข้าไปเจราจาและ
ขอรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ โดยการดาเนินการเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับเอกชนและวัด แต่
ท่านจาลอง ได้ดาเนินการพูดคุยกับทางวัดแล้ว และทางวัดก็ยินยอม ในการดาเนินอะไรทั้งสิ้น
จะต้องทาให้ถูกต้องตามระเบียบ ถ้ากระทาการพิจารณาผิดพลาดสภาก็ต้องรับผิดชอบเช่นกัน เรา
จะต้องดาเนินแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยที่เราจะต้องร่วมมือกัน โดยที่ให้สภาอนุมัติวงเงินไปก่อนต่อ
ด้วยหลักการถ้าทาไม่ได้ก็ไว้อีกเรื่องหนึ่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเราอนุมัติไป
ก่อน ในการอนุมัติเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภา ทางฝ่ายบริหารเป็นผู้ดาเนินการถ้าทาไม่ได้ก็ตกไป
ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านประนอม ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ผมยืนอยู่ข้างประชาชน สู้เพื่อประชาชน ขอบคุณครับ
(สมาชิกสภา ฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา จากการอภิปรายมานั้นเราได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชน แต่เราก็ต้องยึดถือระเบียบ
(ประธานสภา ฯ) กฎหมายนั้นด้วย ผมอยากเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ ตามข้อ 28 ของข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น ผมอยากให้พักในญัตติข้อ 3.2 นี้ไว้ก่อน เพื่อให้ทางฝ่ายบริหารได้ดาเนินการเตรียมข้อมูล
ในสิ่งที่สมาชิกสภานั้นห่วงใย โดยอยากให้คณะผู้บริหารดาเนินดังนี้ ทาหนังสือบันทึกการยินยอม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557
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๑๑
ของเจ้าของพื้นที่ หนังสือการประชาคมในพื้นที่ และ หนังสือการชี้แนวเขตของพื้นที่ และนา
เอกสารเหล่านี้กลับมาพิจารณาอีกครั้ง เชิญท่านมนตรี ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เราก็เป็นห่วงในเรื่องของกฎหมาย แต่ก็ต้องเล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนด้วย แต่ในการ
(สมาชิกสภา ฯ) ดาเนินการในวัดนั้นก็จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางวัดก่อนที่เราจะเข้าไปดาเนินการ ถ้าอย่างไร
แล้วผมอยากให้ท่านประธานสภาได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายพัลลภ หว่าละ บางอย่างที่เราอนุเคราะห์ได้ บางอย่างเป็นการแลกเปลี่ยนกัน หรือการถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งเป็นสิ่ง
(นายกเทศมนตรี ฯ) ที่ดาเนินการร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่จะได้รับกลับคือม แต่การที่เราจะให้เจ้าของ
พื้นที่เซ็นหนังสือยินยอมนั้น บางท่านอาจมองเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ครับ
(ประธานสภา ฯ)

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ผมอยากจะเสนอข้อเสนอแนะไปยังท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ให้มีการทราบ
(รองนายกเทศมนตรี ฯ) หลักการไว้ก่อนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะดาเนินการ จัดให้มีการประชาคมของผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน หลังจากนั้นเป็นกระบวนการของสภาที่จะทาการอนุมัติหรือไม่ เพราะระยะเวลา
ของสมัยประชุมสภายังไม่สิ้นสุดทางสภาก็สามารถเปิดประชุมเพื่อที่ทาการพิจารณาอนุมัติต่อไป
ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านสุรพงษ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายสุรพงษ์ ดุมคา จากการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกสภา และทางฝ่ายบริหารมานั้น ในการดาเนินการนั้นเรา
(สมาชิกสภา ฯ) สามารถที่จะทาได้แต่ขัดกับระเบียบกฎหมายที่กาหนดไว้ เรื่องงบประมาณนั้นผมไม่เป็นห่วง แต่
ผมอยากให้ทาถูกต้องตามกระบวนการถ้าจะให้พิจาณาอนุมัติในตอนนี้ก็สามารถทาได้ แต่ถ้าเกิด
การผิดพลาดขึ้นมาที่จะต้องมีการคืนเงิน ผมคนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะชดใช้ได้ ถ้าอย่างไรแล้วผม
อย่ากให้ดาเนินการให้ถูกต้องต่อไป ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
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๑๒
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น จากข้อเสนอแนะของท่านชัยพันธ์ ผมเห็นด้วย เราควรดาเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการตาม
(รองประธานสภา ฯ) ระเบียบและกฎหมาย แล้วเราค่อยนัดหมายการประชุมในครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณ
ครับ
นายพัลลภ หว่าละ บางครั้งผมรู้สึดเกร็งใจท่านสมาชิกสภาที่จะต้องเข้าร่วมการประชุมสภาเพราะบางท่านอาจจะติด
(นายกเทศมนตรี ฯ) ธุระหรือภารกิจต่าง ๆ ซึ่งทางส่วนบริหารนั้นเรามาทางานเป็นประจา ถ้าอย่างไรแล้วผมอยากให้
ท่านสมาชิกสภาได้เห็นพื้นที่จริงที่เราจะดาเนินการก่อสร้างเพื่อประกอบการพิจาณา หรือเพื่อ
ขอรับหลักการต่อไป ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านพัฒนพงษ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ประมาณ 3 – 4 ปี ที่ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
(สมาชิกสภา ฯ) ในช่วงฤดูน้าหลากซึ่งพี่น้องประชาชนตรงจุดนั้นได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ผมจึงขอ
สนับสนุนโครงการนี้ แต่อย่างไรแล้วผมก็อยากให้ทาถูกต้องตามกระบวนการ โดยอยากให้มีการ
จัดการประชาคมของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อทึ่จะได้นามาประกอบการพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ผมเห็นด้วยกับทางท่านมนตรึ ที่จะให้มีการรับหลักการก่อน แล้วค่อยนัดหมายการประชุมเพื่อ
(รองประธานสภา ฯ) พิจารณาอนุมัติต่อไป แต่ส่วนตัวผมแล้วไม่จาเป็นจะต้องมีการประชาคมแค่หนังสือยินยอมก็
เพียงพอกับการประกอบการพิจารณา แต่ถ้าจะมีเอกสารประกอบมากกว่านี้ก็ไม่มีปัญหา ขอบคุณ
ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ผมขอเพิ่มเติมต่อจากท่านพูนศักดิ์ จานวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในจุดนั้นมีประมาณสิบหลังคา
(ประธานสภา ฯ) เรือน เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายพัลลภ หว่าละ ผมไม่อยากให้มีการทาประชาคมซึ่งอาจจะเกิดความขัดแย้งภายในชุมชนได้ ผมอยากให้ผู้ที่ได้รับ
(นายกเทศมนตรี ฯ) ความเดือดร้อนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ถ้าไม่สมาขิกสภาท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายในญัตตินี้ จากการอภิปรายของท่านสมาชิกสภาที่
(ประธานสภา ฯ) ผ่านมา ผมจับประเด็นได้ 2 ประเด็นคือ ให้มีการรับหลักการก่อนแล้วค่อยนัดหมายการประชุม
สภาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และให้มีการลงมติภายในวันนี้เลย ผมจึงขอให้มีการลงมติในที่
ประชุมโดยการยกมือ โดยสามารถยกได้เพียงครั้งเดียว ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้มีการ
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๑๓
รับหลักการในญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างกาแพงกั้นน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนมงคลทอง โปรดยกมือ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับหลักการ จานวน 8 เสียง
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้มีการลงมติภายในวันนี้โปรดยกมือ
(ประธานสภา ฯ)
มติที่ประชุม เห็นชอบ 4 เสียง
มติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้มีการรับหลักการในญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างกาแพงกั้นน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนมงคลทอง ขนาดความหนา
0.15 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 32 เมตร เป็นจานวนทั้งสิ้น 150,000 บาท
นายภคเดช วิชชโลกา ผมขอมติที่ประชุมสภาในการรับหลักการของญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
(ประธานสภา ฯ) ในโครงการก่อสร้างกาแพงกั้นน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนมงคลทอง ขนาดความหนา 0.15
เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 32 เมตร เป็นจานวนทั้งสิ้น 150,000 บาท ท่านสมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบในการรับหลักการโปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา เห็นชอบ 8 เสียง
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบในหลักการ โปรดยกมือ
(ประธานสภา ฯ)
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 4 เสียง
นายภคเดช วิชชโลกา ในญัตติข้อที่ 3.2 ได้เสร็จแล้ว ถ้าอย่างไรแล้วขอให้ทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตตินี้เข้ามาใหม่ใน
(ประธานสภา ฯ) การประชุมสภาครั้งหน้า โดยผมจะทาการนัดหมายการประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งใน
ระเบียบ
วาระที่ 4 ผมขออนุญาตสอบถามในที่ประชุมแห่งนี้ว่าเราจะดาเนินการประชุมต่อในญัตติที่ 3.3
ต่อเลยหรือไม่เชิญเสนอมาได้ เชิญท่านประนอม ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ผมขอเสนอให้มีการพักการประชุมก่อน เพื่อที่จะรับประทานอาหารกลางวัน ขอบคุณครับ
(สมาชิกสภา ฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านสมาชิกสภาที่อยากเสนอเป็นอย่างอื่นเชิญครับ ถ้าไม่มีผู้ที่ต้องการเสนอ ผมขอพักการประชุม
(ประธานสภา ฯ) สภาชั่วคราว และเราจะทาการเริ่มประชุมสภาในภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ผมขอพักการประชุม
“พักการประชุมชั่วคราว”
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๑๔

เริ่มประขุมเวลา 13.00 น.
3.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทาตระแกรงเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 1 เมตร จานวน 77 อัน เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 92,000 บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
นายภคเดช วิชชโลกา ในญัตติข้อที่ 3.3 ทางคณะผู้บริหารได้นาเสนอพร้อมกับญัตติข้อที่ 3.2 ในภาคเช้าแล้ว ท่าน
(ประธานสภา ฯ) สมาชิกสภาท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายในญัตติเชิญครับ เชิญท่านประนอม ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ตามญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทาตระแกรงเหล็ก
(สมาชิกสภา ฯ) กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร จานวน 77 อัน เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 92,000 บาท โดยจะ
ดาเนินโครงการบริเวณถนนแม่สะเรียง บ้านโป่งดอยช้าง ซึ่งเราได้เสนอโครงการนี้เข้าสู่
แผนพัฒนาของเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมขออนุญาตท่านประธานสภารายงานบันทึกการ
ประชุมของชุมชนคริสเตียนแจกเอกสารประกอบการพิจารณา
นายภคเดช วิชชโลกา เอกสารที่ทางท่านประนอม ได้นามาแจกในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ผมได้ตรวจสอบเอกสารเป็นที่
(ประธานสภา ฯ) เรียบร้อยแล้วและอนุญาตในนามาแจกให้แก่สมาชิกสภา เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ผมขอให้ท่านเปิดเอกสารหน้าที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดทาตระแกรงเหล็กราง
(สมาชิกสภา ฯ) ระบายน้าหน้าบ้านคุณอนงค์ ปินตาวงค์ เนื่องจากตรงบริเวณนี้เป็นทางลงเขาทาให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งในบริเวณนี้ ผมจึงขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ยื่นเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทาตระแกรงเหล็ก เพื่อให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้พิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่ง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างดี ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านประนอม ที่ได้แจกเอกสารประกอบญัตตินี้ ซึ่งเป็นเอกสารการประชาคมของชุมชน
(ประธานสภา ฯ) คริสเตียนในการเข้าสู่แผนพัฒนา 3 ปี ถึงโครงการที่ชุมชนมีความต้องการ เชิญท่านวุฒิไกร ครับ

นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ผมขอสนับสนุนญัตตินี้ เนื่องจากชาวบ้านในบริเวณนั้นจะต้องเดินข้ามทางรางระบายน้า ซึ่งบาง
(สมาชิกสภา ฯ) บ้านก็ใช้ไม้พาดเดิน หรือนาดินมาถมทับรางระบายน้าซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้รางระบายน้าอุดอัน
ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านสมพงษ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ โครงการเป็นโครงการที่ดีและชาวบ้านได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ขอบคุณครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๕
(สมาชิกสภา ฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ผมขออนุญาตสอบถามทางคณะผู้บริหารในการจัดทาฝาตระแกรงเหล็กนั้น ตามลักษณะของพื้นที่
(ประธานสภา ฯ)
จะมีความกว้างไม่เท่ากัน แต่ขนาดของตระแกรงเหล็กมีขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร
เราสามารถที่จะดาเนินการลดขนาดแต่ไปเพิ่มในส่วนของความยาวได้หรือไม่
นายพัลลภ หว่าละ จากที่ได้ไปดูบริเวณพื้นที่พร้อมกับท่านสมาชิกสภานั้น ลักษณะพื้นที่เป็นแบบโค้งมล ซึ่งจะทาการ
(นายกเทศมนตรี ฯ) แยกออกเป็นท่อน ๆ และสามารถนามาเชื่อติดกันเพื่อป้องกันการสูญหาย ในโครงการนี้คงจะไม่
มีปัญหาในการดาเนินการขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้
(ประธานสภา ฯ) เพื่อขอความเห็นชอบในอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทาตระแกรง
เหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร จานวน 77 อัน เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 92,000 บาท
ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น
4.1 การปรึกษาหารือเรื่องการบริหารการจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายพัลลภ หว่าละ
ในระหว่างที่รอเอกสารรายขื่อผู้ที่ต้องการใช้สถานที่ที่จะจัดงานกินปลาสาละวิน และเมื่อวัน
(นายกเทศมนตรี ฯ) เสาร์ ท่านปลัดเข้าไปดูพื้นที่เพื่อขอใช้พื้นที่ในการจัดงาน เนื่องจากลานหน้าที่ว่าการอาเภอ
แม่สะเรียงติดกับสถานที่ราชการ บ้านพักราชการชั้นผู้ใหญ่ และเป็นเขตชุมชน การเข้าออกที่ว่า
การอาเภอ ก็อาจจะทาให้ภาพพจน์ของที่ว่าการอาเภอดูไม่สวยงาน จึงขอใช้สถานที่ที่ทางเทศบาล
ได้จัดซื้อไว้ ทางนายอาเภอแม่สะเรียงเป็นผู้ประสานงานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย
ผมได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้ แต่จะต้องศึกษารายละเอียดและปัญหาที่จะตามมาด้วยหรือไม่
และปีนี้ได้จัดทาโครงการศึกษาดูงานของเทศบาล ในระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม ซึ่งทางท่าน
รองอินทร เป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ ผมได้เดินทางไปลงนามเพื่อจัดตั้งสภาพัตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 50 แห่ง รวมทั้ง อบจ.แม่ฮ่องสอน และสัญญาณไฟจาร
จรบริเวณสี่แยกร้านแสงสรรพสินค้า ก็ได้เริ่มดาเนินการติดตั้ง ซึ่งเป็นงบอุดหนุนของ อบจ.
แม่ฮ่องสอน โดยงบประมาณที่ทาง อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้สนับหนุนงบประมาณในโครงการตีเส้น
ถนนในเขตเทศบาล และโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบป้ายการจารจรต่าง ๆ และอีกหนึ่ง
โครงการที่เป็นงบประมาณการแปรญัตติของท่าน สส.สมบัติ ยะสิน โครงการก่อสร้างสนาม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๖
ฟุตซอล และได้ทาการเปิดซองประมูลราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะก่อสร้างในบริเวณพื้นที่
ใหม่ของทางเทศบาล ผมขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาล โดยที่เรา
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในโรงฆ่าสัตว์ประมาณเดือนละ 20,000 บาท แต่มีรายได้ในการจาหน่าย
อากรสัตว์ ประมาณเดือนละ 2,500 บาท เทศบาลจึงขอปิดกิจการโรงฆ่าสัตว์ และให้พ่อค้าที่
จาหน่ายเนื้อหมูไปหาโรงชาแร ะแห่งอื่นแทน โดยที่ปศุสัตว์จังหวัดได้รับรองมาตรฐานของโรงฆ่า
สัตว์ที่บ้านดงสงัด และทาให้โรงฆ่าสัตว์ของบ้านดงสงัดไม่สามารถรับจานวนการฆ่าสุกรเพิ่มได้
และบางที่ได้ทาการประชาคมเพื่อขอปิดกิจการแต่ไม่ได้รับการยินยอม จึงต้องขอใช้โรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาล โดยทางเทศบาลได้ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในการขอปิดกิจการโรงฆ่าสัตว์ แต่
ยังไม่ได้รับการตอบรับจากทางจังหวัด และได้มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าไป
แนะนาในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ แต่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลได้มีคุณรังสิต ปศุสัตว์อาเภอแม่สะเรียง
เป็นผู้ดูแลโรงฆ่าสัตว์อยู่ โดยที่เราไม่ได้เก็บค่าเช่าแต่เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดของโรงฆ่า
สัตว์อยู่ด้วย ท่านประธานสภาผมขอเบิกตัวผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้
รายละเอียดของการดาเนินการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญคุณยุทธนา ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายยุทธนา คามงคล เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทางเทศบาลได้รับหนังสือจากทางปศุสัตว์จังหวัดในการเข้ามาตรวจในด้าน
(ผอ.กองสาธาณสุขฯ) ของสุขาภิบาลของโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งได้รับแจ้งจากทางประชาชน ซึ่งในการฆ่าสุกรไม่ได้ถูกสุขลักษณะ
ซึ่งอาคารฆ่าสัตว์ของเราได้แทนที่สาหรับชาเหละแต่ไม่มีการใช้ ในการตรวจสอบในครั้งนี้ก็ได้รับ
การชี้แนะจากทางปศุสัตว์ให้มีการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งเราจะต้องใช้งบประมาณที่เยอะมาก
และการส่งชิ้นเนื้อในการหาสารปนเปื้อนและเชื้อโรค ก็จะมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ จึงขอนาเรียน
ให้สภาแห่งนี้ทราบเพื่อหาแนวทางและแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายพัลลภ หว่าละ หลังจากที่ได้พูดคุยกับพ่อค้าหมู ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆได้ดาเนินการกันเอง แต่ในการของการการฆ่า
(นายกเทศมนตรี โรงฆ่าสัตว์ของเรามีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่าง แต่อาจจะเป็นพฤติกรรมของผู้ฆ่ามากกว่าที่ไม่ใช้
อุปกรณ์เหล่านั้นเอง ผมจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้รับทราบ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญคุณจตุพล ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายจตุพล ยะจอม ผมขอชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเราจะเดินทาง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๗
(นักบริหารงานทั่วไป) ไปในช่วงบ่ายและจะมีเจ้าหน้าที่บางส่วนจะเดินทางไปช่วงเช้า ในส่วนของสมาชิกสภา ได้แจ้ง
จานวนรถยนต์ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขัน จานวน 3 คัน ในส่วนของที่พักเราจะพักที่โรงแรม
ร่มไทร และตอนเย็นขอเชิญร่วมงานเลี้ยง ณ บริเวณสวน สาธารณหนองจองคา ผมขอนาเรียนใน
เบื้องต้นแค่นี้ ขอบคุณครับ
นายพัลลภ หว่าละ ผมขอเบิกตัวท่านรองชัยพันธ์ เพื่อที่จะได้ให้รายละเอียดการจัดงานกินปลาสาละวิน
(นายกเทศมนตรี ฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านชัยพันธ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายขัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ผมขอเพิ่มเติมในรายละเอียดของการจัดงานกินปลาสาละวิน โดยจะจัดให้มีในระหว่างวันที่
(รองนายกเทศมนตรี ฯ) 17 – 20 มีนาคม แต่จะมีงานจริงในวันที่ 17 – 18 มีนาคม โดยเราจะจัดบริเวณที่เราจะ
ก่อสร้างสนามกีฬา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเป็นของจังหวัด แต่มอบหมายให้อาเภอเป็น
ผู้ดาเนินการ โดยจะนาหม้อแปลงไฟฟ้ามาติดตั้งเอง บริเวณโรงจอดรถจะเป็นจุดแสดงนิทัศการ
และรถของทางเทศบาลจะนาไปจอดไว้ที่หน้าอาเภอ ส่วนรถขยะจะนาไปจอดไว้ที่สุสานกลาง
และจะมีการสร้างบ้านชนเผ่า จานวน 3 หลัง ซึ่งทางเราขอให้ไม่มีการเรื้อถอนเพื่อที่จะได้ให้
พนักงานของเราพักได้ และจะมีการสร้างห้องน้าเพิ่มเติม สถานที่จอดรถของผู้ร่วมงานจะให้จอด
บริเวณวัดอมราวาส และจะมีการจาหน่ายสินค้าจากกลุ่มเอกชนภายในงาน ที่นาเรียนให้สมาชิก
สภาแห่งนี้ทราบเพื่อที่จะให้ไปประชาสัมพันธ์ให้กับทางพี่น้องประชาชนทราบ กลุ่มเอกชนจะเป็น
ผู้ดาเนินการในการขายล็อคในบริเวณงานเอง ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาแห่งทราบเพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านสุรพงษ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายสุรพงษ์ ดุมคา ในเรื่องของโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ซึ่งทางสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบให้ปิดกิจการโรงฆ่าสัตว์
(สมาชิกสดภา ฯ) เทศบาลไปแล้ว เนื่องด้วยประสบปัญหาการขาดทุน แต่ปรากฏว่ามีปัญหาขึ้นมาเนื่องจากโรงฆ่า
สัตว์ของเราไม่สะอาดจะให้มีการปรับปรุง ดังนั้นทางเทศบาลจะดาเนินการโรงฆ่าสัตว์ต่อหรือปิด
กิจการตามมติของสภา แต่ทางเทศบาลไม่ได้มีการคืนพื้นที่เราก็จะมีค่าใช้จ่ายที่จะตามมาอีก แต่
วัสดุอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างที่ยังอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์ถ้าเราดาเนินการย้ายออกมาไว้ที่ศูนย์ป้องกัน
และหลังจากนั้นเราค่อยพิจารณาว่าจะดาเนินกิจการต่อไปอีกหรือไม่ เพราะถ้ามีการปรับปรุงเราก็
จะต้องให้งบประมาณในการปรับปรุงอีกมาก ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญคณะผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม
(ประธานสภาฯ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๘
นายพัลลภ หว่าละ ผมขอจะไม่ตอบข้อซักถามในขณะนี้ แต่จะกลับไปรวบรวมข้อมูลเพื่อจะกลับมาตอบคาถามใน
(นายกเทศมนตรี ฯ) สมัยประขุมในครั้งต่อไป ขอบคุณครับ
นายสุรพงษ์ ดุมคา ผมขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ตอบคาถามว่าจะดาเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ต่ออีกหรือไม่เท่านั้น ขอบคุณ
(สมาชิกสดภา ฯ) ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เดิมทีแล้วได้มีมติจากสภาในการปิดกิจการโรงฆ่าสัตว์ไปแล้ว แต่ทางภาคเอกชนได้ขอเข้าไปเข้า
(รองนายกเทศมนตรี ฯ) เพื่อดาเนินการ จากการที่ปศุสัตว์ได้ทาการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล และผมได้พูดคุยกับ
ทางเจ้าหน้าที่ว่าเราจะไม่ดาเนินการปรับปรุงเพราะอาจจะไม่คุ้มทุน ทางปศุสัตว์ได้ข้อเสนอแนะ
ให้เปิดกิจการโรงฆ่าสัตว์และทาการปรับปรุง โดยครั้งแรกที่มีการของปรับปรุงโดยใช้งบประมาณ
ประมาณ 5,000,000 บาท แต่ครั้งนี้เราจะต้องใช้งบประมาณประมาณ 200,000 บาท เราจึง
ขอปรึกษาหารือกับทางสภา ถ้าเราสามารถดาเนินการปรับปรุงได้เราก็ยื่นญัตติขอเปิดกิจการโรง
ฆ่าสัตว์ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ในกรณีดังกล่าวถ้าทางขณะผู้บริหารจะดาเนินกิจการก็สามารถยื่นญัตติเพื่อขอเปิดกิจการได้ เชิ
(ประธานสภา ฯ) ท่านพัฒนพงษ์ ครับ

ญ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ผมในฐานะรองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดจองคา ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดทา
(เลขานุการสภา ฯ) ฝายชะลอน้า ณ บริเวณสะพานน้ายวมวัดสุพรรณรังสี ในวันที่ 8 มีนาคม ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญคุณธีรพงศ์
(ประธานสภา ฯ)
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน ทางกิจการสภาของเทศบาลได้ดาเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับท่านสมาชิกสภา
(นักบริหารงานทั่วไป) และผู้บริหารในการขอเครื่องราชในครั้งนี้ แต่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อของทางฝ่ายข้าราชการ
การเมืองแต่อย่างไร ทางฝ่ายงานกิจการสภาก็ได้ทาการาจัดส่งเอกสารเพื่อขอเครื่องราชเข้าไปอีก
ครั้งหนึ่งเพื่อการรักษาสิทธิ์ในการขอรับเครื่องราช และทางฝ่ายงานกิจการสภาต้องขออภัยท่าน
สมาชิกสภาที่ขอให้ลงลายมือชื่อเป็นการเร่งด้วย ทางฝ่ายงานกิจการสภาต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
ด้วย ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านชาญวุฒิ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ผมอยากให้ฝ่ายบริหารได้ดาเนินการซ่อมแซมกิ่งไฟฟ้าบริเวณท่ารถสมบัติทัวร์ และจากการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๙
(สมาชิกสภา ฯ) ปรึกษากับท่านสมาขิกสภาบางท่าน ในการขอยื่นญัตติในการพิจารณาญัตติขออนุมัติจากขาดเงิน
สะสมในช่วงเช้า เพี่อให้สภาได้อนุมัติในการประขุมสภาสมัยนี้ แต่ได้มีท่านสมาชิกสภาบางท่านไม่
เห็นด้วย เพราะเอกสารบางอย่างยังไม่สมบูรณ์ และถ้าจะทาการยื่นญัตติเพื่อเข้าไปพิจารณาเราก็
ควรที่จะเตรียมเอกสารให้พร้อมกว่านี้ ผมจึงเข้าไปดาเนินการติดต่อกับทางวัดในการลงลายมือชื่อ
ของหนังสือยินยอมต่อไป ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านวุฒิไกร ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ผมได้รับการร้องเรียนจากทางพี่หนู ชุมชนบ้านโป่งใน ซึ่งบ้านของเขาได้ติดกับบริเวณป่าแขม ซึ่ง
(สมาชิกสภา ฯ) เกิดปัญหาไฟไหม้ทุกปี ไม่ทราบว่าเราจะดาเนินการแก้ไขอย่างไร
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญคณะผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม
(ประธานสภา ฯ)
นายพัลลภ หว่าละ ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องไฟไหม้ในบริเวณนั้นเป็นไปได้ยาก ถ้าเกิดการเผาไหม้ของป่าแขม
(นายกเทศมนตรี ฯ) บริเวณนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดาเนินดับไฟได้ เราจึงต้องเฝ้าระวังไม่มีการการไหม้ในบริเวณนั้นได้
ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
ว่าที่ ร.ต. พูนศักดิ์ ดีมั่น ในบริเวณที่เป็นป่าแขมข้างริมน้ายวมบริเวณชุมชนโป่งในนั้น ได้มีการดาเนินการขายทอดตลาด
(รองประธานสภา ฯ) ถ้าเราจะเสียเวลาในการเข้าไปขอชื่อของเจ้าของและทาหนังสือในการตัดหญ้าในที่ดินพื้นนั้น
ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นเราก็สามารถที่อ้างได้ว่าเราได้ดาเนินติดต่อให้เข้าไปดูแลที่ดิน ชอบคุณมากครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ถ้าไม่ท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายในระเบียบวาระนี้ ผมขอในทางท่านสมาชิก
(ประธานสภา ฯ) สภาได้เสนอวันประขุมในครั้งต่อไป เชิญเสนอได้ครับ
เชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ผมขอเสนอในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น
(รองประธานสภา ฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ผมขอนัดการประชุมสภาในครั้งต่อไปในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. การแต่ง
(ประธานสภา ฯ) การชุดสุภาพ หลังจากที่เราได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาในญัตติที่ทางผู้บริหารได้เสนอเข้ามาสู่สภาเพื่อทาการอนุมัติ แต่ยังมีญัตติที่
ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ เพื่อที่จะให้ทางคณะผู้บริหารได้ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารให้
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๒๐
ถูกต้องและยื่นเสนอญัตติเข้ามาใหม่ในการประชุมครั้งหน้า บัดนี้ได้เวลาแล้วผมขอปิดการประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ บัดนี้

** ปิดประชุม เวลา 15.00 น **
(นายพัฒนพงษ์ สนิทการ)
ผู้บันทึกการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรีสมั
ยง ยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕1 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ
(นายพัฒนพงษ์ สนิทการ)

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ
(นายจาลอง สินธพ)

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ
(นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์)

(นายภคเดช วิชชโลกา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
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๒๑
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