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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕6
วัน 3 ที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕7เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายภคเดช
วิชชโลกา ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. ว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๓. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๔. นายประนอม อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๕. นายสุรพงษ์
ดุมคา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายสมพงษ์
วงศ์แสนใหม่ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายวุฒิไกร
นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๘. นายมนตรี
บารุงกิจ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๙. นายชัยชนะ
ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. นายจาลอง
สินภพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๑. นายชาญวุฒิ
กุลพันเลิศ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๒. นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพัลลภ หว่าละ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๒. นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๓. นายอินทร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๔. นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๕. นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายยุทธนา คามงคล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๘. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๙. นายเอกอุดม ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๑๐. นายจตุพล ยะจอม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๑. นายธีรพงษ์ ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๒. นางราตรี เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑๓. นายนพดล มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๔. นายวุฒิกร นาคปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๕. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

นางสาวนริชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศกุลตลา บุญเปลี่ยน ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิชามญน์ อุปสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร ตาแหน่ง บุคลากร
นางนภัสรพี พรสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นางจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญช่วย คาทาง ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชาญวุฒิ กุลพันธ์เลิศ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาล
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) ตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ซึ่งทาหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเทศบาลตาบลแม่สะเรียง วันนี้ตรงกับวัน
จันทร์ ที่ ๓กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกาศสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง ประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ นายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญประธานสภา จุดเทียน
ธูป บูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พี่น้องข้าราชการ พนักงาน เทศบาล
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ตาบลแม่สะเรียงที่เคารพรักทุกท่านครับ ในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการกาหนดการประชุมเมื่อครั้งที่มีการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ และได้กาหนดในวันนี้เป็นการประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ครับ ซึ่งในวันนี้การประชุมมีระเบียบวาระตามที่ท่านได้รับทราบตามระเบียบวาระการ
ประชุมในวันนี้ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระเลยครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานแจ้งให้ทราบ
นายภคเดช วิชชโลกา ระเบียบวาระดังกล่าวยังไม่มีครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายภคเดช วิชชาโลกา การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาซึ่งได้ส่งให้คณะกรรมตรวจรายงานการประชุม
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ตรวจตั้งแต่ ข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ ข้อ ๒.๓ และข้อ ๒.๔ เราจะขอมติเห็นชอบจากสภา
เทศบาลทีละข้อครับ กระผมขอมติเห็นชอบ ข้อ ๒.๑ ขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่านใดเห็นว่าควรข้อ
แก้ไขอย่างไรครับขอเรียนเชิญครับหากไม่มีขอมติเห็นชอบด้วยครับ
มติที่ประชุม
เห็นขอบ ๑๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายสุรพงษ์ ดุมคา)

นายสุรพงษ์ ดุมคา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ กระผมนายสุรพงษ์ดุมคา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เขต 1 ตามปกติรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ต้องส่ง
ให้กับสมาชิกสภาล่วงหน้าก่อนการประชุม ประมาณ ๕ วันเพื่อการตรวจนั้นแต่ในครั้งนี้
รายงานการประชุมได้ส่งไปเมื่อวานทาให้สมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลบางท่านไม่ได้ทาการ
ตรวจสอบ การรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้จึงทาให้ไม่มีเวลาตรวจ ทั้งนี้รายงานการ
ประชุมปกติต้องส่งให้สมาชิกสภาของครั้งที่ผ่านจะต้องมีรายงานการประชุมให้สมาชิกสภา
ทราบทุกครั้ง แต่ให้ครั้งนี้มีการรวบรวมครั้งที่ ๑จนถึงครั้งที่ ๓ ทาไมถึงได้ล่าช้าครับขอ
ทราบเหตุผล รวมถึงกระผมได้สังเกตว่ารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็น
พนักงาน ๓๐-๔๐ คน ซึ่งผู้มีรายชื่อเหล่านี้ไม่เคยเข้าร่วมเลยซึ่งกระผมถึงความเป็นจริงถือ
ว่าไม่ถูกต้องครับ กระผมอยากให้สมาชิกสภาพิจารณา ตรวจสอบ และกระทาให้ถูกต้อง
ครับ ขอบคุณครับ

นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอเรียนว่าก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกสภารับรองเป็นข้อๆก็จะมีเวลาให้ท่าน
(ประธานสภาเทศบาลฯ) พิจารณาและสอบถามว่าจะรับรองหรือต้องมีการแก้ไขหรือไม่ ส่วนสาเหตุ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ของรายงานการประชุมล่าช้าร่วมถึงเรื่องรายชื่อของผู้เข้าประชุมที่ไม่ถูกต้อง
เป็นอย่างไง กระผมขอเบิกตัวผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นผู้ชี้แจงให้
รายละเอียดดังกล่าวครับ
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน เรียนคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล สืบเนื่องจากเดิมที่งานกิจการสภา ได้ส่ง
(ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ) รายงานบางส่วนไปก่อนหน้านั้น ในเรื่องของการจ่าย ขาดเงินสะสมและได้เร่งจัดส่ง
เอกสารให้กับจังหวัด ทั้งนี้ได้นาเรียนทางประธานสภาแล้ว อีก ทั้งมีปัญหาในเรื่องของการ
ถอดเทปซึ่งช่วงหลังได้ให้คุณเขมจิรา ปันคา ช่วยถอดเทปรายงานการประชุม เพราะเพียง
ลาพัง คุณศิริพร เตชะนันท์คนเดียวดาเนินการไม่ทัน และทางกระผมในฐานะของ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาล ขอน้อมรับข้อแนะนาเพื่อไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปครับ
นายภคเดช วิชชโลกา สาหรับรายงานการประชุม ทางผู้ช่วยเลขานุการสภาจะดาเนินการให้แล้วเสร็จและให้ทัน
(ประธานสภาเทศบาลฯ)ต่อการประชุมครับและเป็นปัญหาหนึ่งในเรื่องของการบันทึกเสียงของการประชุมสภาที่ใช้
คอมพิวเตอร์บันทึกเสียงบางครั้งเจอปัญหามีไวรัสเข้าแทรก เช่น การประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ถูกไวรัสเข้าแทรกโดยใช้วิธีกู้ก็ไม่สามารถดาเนินการได้ซึ่งปัญหาดังกล่าว
ผู้ช่วยเลขานุการสภาได้นาเรียนมายังกระผมเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่า ท่านสุรพงษ์ ดุมคา
มีข้อชักถามอีกหรือไม่ครับหากไม่มีกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม การขอมติที่
ประชุมเพื่อขอมติรับรองการประชุม ข้อ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่
๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ของกระผมที่ต้องแก้ไข บรรทัดแรก หน้าที่ ๑๑ ข้อ ๒ มีข้อความว่า หน้า ๔๕ ประเภทค่า
กระแสไฟฟ้ายาเสพติดเป็นข้อความการแปญัตติของท่านชาญวุฒิครับจึงไม่เข้าใจครับ หน้า
จะเป็นค่ากระแสไฟฟ้าหรือไม่ครับโดยตัดยาเสพติดหน้าที่ ๑๒ ข้อ ๒กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ข้อย่อยที่ ๑ หน้า ๖๘ เป็นเลขไทยหรือเลขอาราบิคครับหน้าที่ ๑๕ ข้อความ
ของท่านนายกขอให้คุณเสาวณีย์ปัจโย มารักษาราชผู้อานวยการกองคลัง ตกคาว่าการให้
เพิ่มเติมครับหน้าที่ ๑๖ ข้อความของนายกเทศมนตรี สามารถแจ้งลายละเอียด
เปลี่ยนแปลงเป็นสามารถแจ้งรายละเอียดหน้าที่ ๑๗ บรรทัดล่างสุด ข้อความของท่านชัย
ชนะ ไฟฟ้าบริเวณสามแยกรางแอ๊ด เปลี่ยนแปลงเป็น ร้านแอ๊ด ครับท่านอื่นมีแก้ไข
เพิ่มเติมในข้อ ๒.๒ ไหมครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเรียนยังท่านประธานสภาขอทวนอีกครั้งว่าการประชุมแต่ละครั้งสมัยครั้งที่เท่าไหร่
(รองนายกเทศมนตรีฯ) วันที่เท่าไหร่อย่างไรครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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นายภคเดช วิชชโลกา กระผมได้แจ้งแล้วครับว่า ข้อ ๒.๒ เป็นการประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๓ครั้งที่ ๒ ประจาปี
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ๒๕๕๖ครับท่านใดมีแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กราบเรียนประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมพูนศักดิ์ ดีมั่นสมาชิกสภา
(รองประธานสภาฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เขตที่ ๑ สาหรับรายงานประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่
๒ หน้าที่ ๑๙ ที่ส่งให้กระผมไม่มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมลงลายมือชื่อมี
ความจาเป็นต้องลงลายมือชื่อหรือไม่ครับการถ้าเปรียบเทียบกับการประชุมครั้งที่ ๑ ได้มี
การลงลายมือชื่อไว้ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอมติที่ที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง(เป็นเอกฉันท์)
๒.๓ การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
นายภคเดช วิชชโลกา ในระเบียบวาระดังกล่าวมีสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ โดย รายละเอียดแก้ไข
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ในรายงานการประชุมที่ต้องแก้ไขมีดังนี้
หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๒ จากล่างของประโยชน์ คาว่าเพื่อกับมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้พิการ
แก้ไขเป็น กลับมาใช้ประโยชน์แก่ผู้พิการประโยคของท่านชัยพันธ์ บรรทัด ๒ จากล่าง คา
ว่ากระแสไฟฟ้างัดข้อง เปลี่ยนเป็นขัดข้องบรรทัดที่ ๕ พื้นที่ขาบเกี่ยว ขอเปลี่ยนแปลง
จาก ขาบเกี่ยว เป็นคาบเกี่ยวครับ
หน้าที่ ๔ ข้อความของท่านพูนศักดิ์ ดีมั่น ต้องขอบคุณคณะบริหารที่ได้มีการขุดรอก
เปลี่ยนจาก รอก เป็น ลอก
หน้าที่ ๕ บรรทัดสุดท้าย ประโยขน์ของท่านมนตรี บารุงกิจ ได้ทาการปรับปรุงหนองน้า
สาธารณา เปลี่ยนเป็น สาธารณะ ครับ
หน้าที่ ๖ ประโยคของท่านชาญวุฒิ บรรทัดแรกตอนที่กระผมยังไม่ได้เป็นสมาชิกสภานั้น
กระผมได้ยินชาวบ้านบริเวณนั้นปรารพเปลี่ยนแปลงเป็น ปรารภ
หน้าที่ ๗ ประโยคของท่านสัญญพงษ์ สินวีรุทัย ประโยค ในการปรับปรุงหนองน้านั้นเป็น
เรื่องดี แก้ไข เป็นเรื่องดีและหน้าเดียวกัน ประโยคของท่านประนอม อุปาสิทธิ์ คาว่า
กลองมองเซิง เป็น กลองมองเซิง ครับรายละเอียดแก้ไขของกระผมมีเพียงเท่านี้ครับเรียน
เชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงกระผมพูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภา เทศบาลตาบล
(รองประธานสภาฯ ) แม่สะเรียง เขตที่ ๑ ในประเด็นของรายงานการประชุมที่ส่งมาให้ไม่มีการลงนามของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให้คณะกรรมลงนามเลยไหมครับก่อนที่จะขอ
มติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลครับ
นายภคเดช วิชชโลกา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ขอให้ท่านลงนามด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ รวมทั้งสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ และสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ไม่ได้ลงนาม
(รองประธานสภาฯ)
ขอให้ลงนามด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ สาหรับรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
(ประธานสภาฯ) ครั้งที่ ๑
file ได้สูญหายทาให้ไม่มี จึงมีแต่รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่
๒ ครับและกระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุมก่อนครับ ในข้อนี้
มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมกับการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่
๓ หรือไม่ครับเรียนเชิญครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน
(เลขานุการสภาฯ) ครับ กระผมในฐานะตาแหน่งประธานตรวจรายงานการประชุมที่ผ่านมากระผมเรียนในที่
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อสร้างความ เข้าใจเรื่องการตรวจสอบ
ตัวอักษรและพยัญชนะให้ถูกต้องนั้น เบื้องต้นนั้นผู้ช่วยได้ส่งให้กระผมก่อนหน้า ๑ วัน
และกระผมก็ได้แก้ไขหน้า ๖๘ และการตรวจความสมบูรณ์ในแต่ละหัวข้อหรือประโยค
คาพูดแต่ละท่านและขอให้ทุกท่านใช้สิทธิของทุกท่านในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลด
รายงานการประชุม เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานการประชุมสภาเทศบาลครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากระผมขอให้ตรวจตัวอักษรและถ้อยคาให้เรียบร้อย ก่อนครับ
(รองประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ในระเบียบวาระข้อใดครับ เพราะตอนนี้ถึงระเบียบวาระข้อ ๒.๓ และสักครู่เป็นการ
(ประธานสภาฯ) พิจารณาข้อ ๒.๔ และในระเบียบวาระข้อ ๓.๓ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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อีกไหมครับ และถ้าไม่มีกระผมนายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง ขอมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง (เป็นเอกฉันท์)
นายภคเดช วิชชโลกา ข้อ ๒.๔ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
(ประธานสภาฯ) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง (เป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติการขอโอนเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายภคเดช วิชชโลกา ในญัตติดังกล่าวกระผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพรักทุกท่านครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ญัตติ
กระผม
(นายกเทศมนตรีฯ) ขอเรียนยังทุกท่านว่าเป็นการจัดทางบประมาณ ของ จปฐ.(การสารวจความจาเป็นขั้น
พื้นฐาน) ที่ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ทั้งนี้การจัดเก็บดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาแม่สะเรียง เป็นผู้ดาเนินการสารวจ โดยให้
ค่าจัดเก็บชุดละ 15 บาท โดยเราต้องมีการประชาสัมพันธ์ก่อนที่นักศึกษาจะลงพื้นที่ ใน
แผนงานสวัสดิการและสังคมกระผมขอนาเรียนไว้ในเบื้องต้น และขออนุญาตเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ข้อ 3.1 เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายงจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้
รายการที่ขอโอนลด
๑. รายจ่ายงบกลางข้อ ๑.๑ เงินสารองจ่าย ตั้งงบประมาณไว้ ๔๓๘,๐๐๐ บาทเพื่อจ่าย
เป็นเงินสารองจ่ายในกรณีที่จาเป็นโดยขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงินจานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
รายการขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ข้อที่ ๑ สานักปลัดจานวน ๑ รายการ เป็น
จานวนเงิน ๓๐,๐๐๐บาท ในข้อ ๑.๓ หมวดค่าตอบแทนและใช้สอย หน้าที่ ๔๕ ข้อ
๑.๓.๒.๒๓ ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งการบริหาร เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บ
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานประจาปี พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231) รวมรายการใน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
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การขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท เพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อที่ 7 กาหนดว่า การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน
หรือการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จานวน 1 รายการ จึงขอได้โปรดนาญัตติ
ดังกล่าวเข้าสู่สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งเงินจานวน
30,000 บาท เป็นค่าจ้างนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา
แม่สะเรียง เพื่อสารวจข้อมูล จปฐ. ส่วนแบบสารวจรัฐบาลเป็นผู้ส่งแบบสารวจ
ดังกล่าวมาให้ ขอบคุณครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ทางฝ่ายบริหาร โดยท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้ชี้แจ้งญัตติการขออนุมัติจากสภาเทศบาล
(รองประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง ในญัตติการ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายงจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยโอนลดจากจ่ายงบกลาง เงินสารองจ่าย ตั้งไว้ 438,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายในกรณีที่จาเป็นจึงขอโอนลดในครั้งนี้ จานวน 30,000
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ในส่วนของการโอนลด ในข้อที่ 7 ซึ่งฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ใน
ส่วนการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ในส่วนนี้กระผมขอให้ทางฝ่ายบริหารให้ชี้แจงทาความเข้าใจให้กับสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงอีกครั้งหนึ่งครับ เพราะข้อที่ 7 เป็นหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจ้งเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ
ในระหว่างที่รอฝ่ายบริหารเตรียมความพร้อมในการชี้แจงดังกล่าว มีสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงท่านใดชี้แจ้งไหมครับ เชิญท่านมนตรี บารุงกิจครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ทุกท่านครับ กระผมได้ตั้งข้อสังเกต ข้อที่ 7 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาลักษณะปริมาณคุณภาพ เปลี่ยนหรือการโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ซึ่ง จปฐ. ไม่ได้เป็นหมวดของครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอให้ทาง
ผู้บริหารตีความหมายตรงนี้ให้ทางสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทราบด้วยครับ และเงิน
สารองจ่ายที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ตั้งงบประมาณไว้ 438,000บาท ไม่ทราบว่า
ตอนนี้ได้ใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วครับขอให้ชี้แจงให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทราบด้วย
ครับ
ว่าที่ร.ต.พูนศักด์ ดีมั่น ขอเรียนเชิญท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงได้ชี้แจงความ
(รองประธานสภาฯ) กระจ่างต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงด้วยเชิญครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตาบล
(รองนายกเทศมนตรีฯ) แม่สะเรียงทุกท่านครับ กระผม นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะ
เรียง ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาเพื่อเรียนไปยังสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุก
ท่านครับ ก่อนอื่นขอพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ ในส่วนนี้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 หมวดที่ 4 เรื่อง การโอนและแก้ไขงบประมาณ เหตุผลที่ทางคณะผู้บริหาร
จาเป็นต้องขออนุญาตที่ประชุมสภาแห่งนี้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามวิธีงบประมาณ ข้อที่
7 เรื่อง การโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาลักษณะปริมาณ
คุณภาพ เปลี่ยนหรือการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ประเด็นข้อดังกล่าว ใช้กฎหมายใช้คาว่าหรือโอนตั้งเป็นรายใหม่ เหตุผลที่ทางคณะผู้บริหาร
ต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เดิมการตั้งงบประมาณเป็นรายใหม่ของจปฐ.ในครั้งนี้เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงไม่ได้ตั้งในเทศบัญญัติไว้และในแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ก็ไม่มีการบรรจุ จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ ที่ผ่านมามีมติของ
คณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้แนวและหลักเกณฑ์การจัดทายุทธศาสตร์การจัด
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557– 2559 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากยังมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่งยังไม่มีการยกฐานะจากสุขาภิบาล ยังไม่เคย
จัดเก็บข้อมูลมาก่อน แต่ทางเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เคยดาเนินการจัดเก็บเมื่อครั้งในอดีต
ภายหลังได้ถ่ายโอนให้กับพัฒนาชุมชน เนื่องจากมีการทักท้วงจากสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินว่าไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เลยมีปัญหาโอนให้กับสานักงาน
พัฒนาชุมชนดาเนินการเหมือนเดิม จึงทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราจึงไม่มี
ข้อมูลจปฐ.เลย ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลความเป็นอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยจึงมีคาสั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง ดาเนินการจัดทาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งให้การปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการดังกล่าวได้ ตามความ
เหมาะสม และประหยัด โดยต้องคานึงถึงสถานะทางการเงินและการคลังของตนเองเป็น
หลัก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว1596 ลงวันที่ 10 เมษายน
2556ซึ่งเป็นหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย จากนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงมีคาสั่งมายัง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ตามหนังสือ ที่ มส 002303/ว
4595 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งพ้นจากระยะเวลาที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ได้จัดทาเทศบัญญัติไปเรียบร้อยแล้ว กระผมจึงได้รับมอบหมายจากท่านนายกพัลลภ หว่า
หละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง มอบหมายไปประชุมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวโดยตรงและทางผู้ว่า
ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีมติยันยืนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 10
เมษายน พ.ศ.2556 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังไม่ได้
จัดทาข้อมูล จปฐ. ให้ดาเนินการตั้งงบประมาณเป็นรายการใหม่ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้
กาหนดค่าจัดเก็บข้อมูลจปฐ.ได้ไม่เกิน 20 บาทต่อ 1 ฉบับ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว
ว่าการจัดเก็บได้ให้ไม่เกิน 15 บาท เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของทางราชการ จึงให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งเป็นรายการใหม่
งบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ ทางคณะผู้บริหารจึงไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
ดังกล่าวได้ซึ่งมิได้บรรจุในเทศบัญญัติและไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนและไม่ใช่เรื่องจาเป็นและไม่ใช่
เรื่องที่เกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ แต่ดาเนินการ
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ 10
เมษายน 2556 และตามหนังสือคาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที 28
พฤศจิกายน 2556 จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งเป็นรายการใหม่และจะขอใช้อานาจของ
สภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวดที่ 4เรื่อง การโอนและแก้ไขงบประมาณ ข้อที่
17 กาหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทา
ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นจึงกลับมายังสภาอันทรงเกียรติเพื่ออนุมัติงบประมาณในการ
ดาเนินการจัดทาโครงการดังกล่าวจัดตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่งหากมีการตั้งไว้ในงบประมาณ
แล้วผู้บริหารสามารถมีอานาจตั้งโอนงบประมาณได้ ดังนั้นเมื่อไม่มีในเทศบัญญัติทางคณะ
ผู้บริหารจึงต้องมีญัตติขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวดที่ 4 เรื่อง การโอน
และแก้ไขงบประมาณ ข้อที่ ๒7 ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ให้นโยบายไว้
เช่นเดียวกัน จึงได้ขอมติกับสภาเทศบาลแห่งนี้ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เมื่อคณะผู้บริหารได้ชี้แจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปานรองนายก
(รองประธานสภาฯ) เทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ก็ให้ข้อคิดเห็นว่ามีข้อความดังกล่าวกาหนดให้ข้อที่
๒7 ว่าหรือ
การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ท่านใช้ข้อนี้ชี้แจ้ง
ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง แต่ด้วยว่าตามระเบียบข้อที่ ๒7 กาหนดว่า การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งโดย
ความคิดเห็นส่วนตัวของกระผมว่าเหตุผลดังกล่าวน่าจะสอดคล้องกัน ด้วยเหตุเช่นนี้ไม่
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายในจุดนี้หรือไม่ครับเชิญท่านจาลอง
สินธพ ครับ
นายจาลอง สินธพ จากข้อสังเกตเรื่องการจะให้นักศึกษาวิทยาลัยขุมชนแม่ฮ่องสอนหน่วยจัดการศึกษา
(สมาชิกสภาฯ) แม่สะเรียงจัดเก็บข้อมูลจปฐ.นั้น กระผมอยากสอบถามทางคณะผู้บริหารว่าจานวน
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลมีเท่าไหร่เพราะการจัดเก็บข้อมูลจะให้เพียงเล่มละ 15
บาทอยากจะให้ดูเรื่องการพิจารณางบประมาณด้วยว่าจะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรครับ
นางปภากรณ์ ศรีทัน กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) ผู้อานวยการกองทุกกองค่ะ ดิฉันนางปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ขอ
อนุญาตตอบข้อซักถาม ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านจาลอง สินธพสมาชิกสภาเทศบาล
ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. ซึ่งจานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มี
จานวนทั้งหมดประมาณ 1,500 ครัวเรือน ที่เราตั้งไว้ 1,200 ครัวเรือน เหตุผลที่ตั้งไว้
30,000 บาทนั้น มีทั้งค่าอบรม ประชุมแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ประเมินและบันทึก
ข้อมูลค่ะ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เรียนเชิญท่านสุรพงษ์ ดุมคา สมาชิกสภา
(รองประสภาเทศบาลฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายสุรพงษ์ ดุมคา กระผมขอเสริมกับคาถามของท่านมนตรี บารุงกิจ ที่ได้สอบถามว่างบกลางของ
เราคงเหลือ
(สมาชิกสภาฯ) เท่าไหร่ในบรรจุ แล้วถ้าโอนไปแล้วจะเหลือเงินพอใช้หรือไม่แล้วใช้จ่ายอะไรไปบ้างกระผม
ขอเรียนถามที่ฝ่ายบริหาร ซึ่งตามอานาจหน้าที่เป็นของฝ่ายบริหารแต่เมื่อมีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยให้ตั้งเป็นรายการใหม่ โดยอานาจต้องผ่านทางสภาเทศบาลโดยสมาชิก
สภาเป็นผู้อนุมัติตามระเบียบก็ปฏิบัติได้ แต่ปัจจุบันนี้กระผมอยากทราบว่างบกลางยังเหลือ
พอหรือไม่ ที่จะตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ซึ่งท่านมนตรี ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ อยากจะให้ทางฝ่าย
บริหารชี้แจ้งด้วยครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ทางท่านสุรพงษ์ ดุมคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ก็ได้สอบถาม ถึงค่าใช้จ่าย
(รองประธานสภาฯ) งบกลางครับจึงขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อซักถามดังกล่าวด้วยครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ขอเรียนประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับว่าในกรณีที่เรา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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(รองนายกเทศมนตรีฯ) จาเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นั้น ก็จะอยู่ในเงื่อนไขในระเบียบตามข้อที่ ๗ นั้น จะ
สังเกตเห็นว่าในระเบียบกาหนดไว้ ว่าถ้าจะพิจารณาการโอนครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จะตั้งไว้ต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลหรือตั้งเป็นรายการใหม่ก็ต้องขออานาจอนุมัติจากสภา
เทศบาลท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่เป็นงบบริหารการจัดการ ถ้าเป็นงบ
บริหารการจัดการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติแล้วผู้บริหารสามารถโอนได้ แต่ถ้าไม่ได้ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติไว้ผู้บริหารไม่สามารถโอนได้ ถ้าเป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างต้องขออนุมัติสภาท้องถิ่น
แต่ถ้าตั้งเป็นรายการใหม่ก็ต้องของอนุมัติจากสภาท้องถิ่นเช่นกันครับ ผู้บริหารไม่สามารถ
นางบประมาณอื่นด้วยการตัดสินใจของตนเองหรืองบประมาณที่ตั้งในเทศบัญญัติมาจ่าย
เป็นรายการใหม่ได้ และไม่สามารถทาได้ครับ เพราะฉะนั้นเราจึงขออนุมัติสภาท้องถิ่นเพื่อ
ขอตั้งเป็นรายการใหม่ในเรื่องค่าใช้จ่ายของ จปฐ. แล้วถามเงินงบกลางที่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ สี่แสนกว่าบาท เราได้ใช้จ่ายไปเยอะพอสมควร เช่น ความจาเป็นเรื่องการจัดงาน การ
บริหารพี่น้องประชาชน เช่น การจัดซื้อเก้าอี้ โต๊ะก็ใช้งบประมาณนี้ในการจัดซื้อ
งบประมาณงบกลางคงเหลือแสนกว่าบาทเกือบสองแสน ท่านได้สอบถามว่ายังคงมี
งบประมาณคงเหลือหรือไม่ในการโอนงบประมาณ ก็ยังพอโอนได้ครับ เพราะใช้งบประมาณ
ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ประมาณแสนกว่าบาท แต่ถ้าจะโอนงบประมาณที่จ่ายเป็นรายการใหม่โดยไม่
ผ่านสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นเป็นไปไม่ได้ครับ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 หากไม่ผ่านสภาท้องถิ่นไม่สามารถ
ดาเนินการได้และมติดังกล่าวเป็นขั้นตอนแลวิธีการที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้
นโยบายไว้เช่นเดียวกันขอบคุณครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในประเด็นนี้หรือไม่ครับโดยความคิดเห็นส่วนตัว เรื่องการตั้ง
(รองประธานสภาฯ)
งบประมาณเป็นรายการใหม่เพื่อเป็นค่าใช้ในโครงการจัดเก็บ จปฐ. ป ระจาปีพ.ศ.2557
ถ้าหากไม่ทาก็คงจะขัดกับนโยบายของรัฐบาลครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับเชิญ
ท่านสุรพงษ์ ดุมคา ครับ
นายสุรพงษ์ ดุมคา เมื่องบประมาณของงบกลางยังเหลือทางสมาชิกสภาเทศบาลเห็นตามมติที่เสนอจากที่
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) สอบถามเนื่องจากเป็นห่วงในเรื่องของงบกลางของเทศบาลว่าจะไม่พอต่อค่าใช้จ่ายไม่พอ
ครับและกระผมขอทราบถึงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ว่าทาไมต้องใช้จ่ายในงบกลาง เมื่อเราได้มี
การตั้งงบประมาณจัดซื้ออยู่แล้วครับ แล้วโต๊ะ เก้าอี้ เหล่านี้อยู่ในกองไหนเพราะกรรมการ
แปรญัตติเคยถามว่าพอหรือไม่ช่วงที่ทาเทศบัญญัติ กระผมยังไม่เข้าใจครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น จากคาถามที่ท่านสุรพงษ์ ดุมคา พูดไม่ทราบคณะผู้บริหารจะชี้แจ้งให้สภาเทศบาลทราบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
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(รองประธานสภาฯ) หรือไม่ครับ
นายพัลลภ หว่าละ สืบเนื่องจากการจัดงานออกพรรษา โต๊ะ เก้าอี้ เราต้องใช้เก้าอี้ไม่ต่ากว่า500 ตัว
(นายกเทศมนตรีฯ)
และกระผมจัดซื้อเพื่อใช้เป็นของเทศบาล เมื่อมีการจัดกิจกรรมเก้าอี้หรือโต๊ะมักไม่
เพียงพอต้องไปยืมสถาบันการศึกษา หรือส่วนราชการต่าง ๆพร้อมกันนั้นได้จัดซื้อเพื่อจัด
งานออกหว่า และรับเสด็จฯ ซึ่งการซื้อเก้าอี้สีเขียวยอดตอง จานวน 200 ตัวๆละ 190
บาท ของซุปเปอร์แวร์ จานวน 200 ตัวละ 240 บาท ซึ่งสามารถรับน้าหนักได้ไม่ต่ากว่า
100 กิโลกรัม และซื้อชุดรับแขกอีก 2 ชุด จานวน 7 พันกว่าบาท โต๊ะเหล็ก จานวน 20
ตัว รวมประมาณ 9 หมื่นกว่าบาท และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระสอบทราย และรายจ่าย
ฯลฯ การจัดซื้อทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของกระผมนายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรี
ตาบลแม่สะเรียงทั้งสิ้น
นายสุรพงษ์ ดุมคา ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการใช้จ่ายงบกลางครับ
อยากฝากอีก 1 เรื่อง
(สมาชิกสภาฯ)
คือเรื่องการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงของงานกิจการสภา ขอให้ดูแลและจัดซื้อให้กับพนักงาน
ด้วยครับ ทาให้การปฏิบัติงานของงานกิจการสภามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓ญัตติ
(ประธานสภาฯ)
ดังกล่าวได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วครับ มีสมาชิกท่านใดสอบถาม
รายละเอียดไหมครับ
นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

จากการที่ได้เสนอญัตติในข้อ 3.1 นั้นมีข้อความคลาดเคลื่อนบางประการ ทาให้ความหมาย
ของญัตตินั้นสามารถแปรเป็นอื่นได้ กระผมจึงขอถอนญัตติต่อท่านประธานสภาฯ ข้อ 3. 1
เรื่อง ญัตติการขออนุมัติโอนลดในรายการดังกล่าวครับ

นายภคเดช วิชชโลกา ท่านนายกครับการจากญัตติในข้อดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อ
(ประธานสภาฯ)
บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อที่ 55 ซึ่งจะมีข้อความกล่าวถึงว่า การขอถอนญัตติหรือ
คาแปรญัตติ ข้อความใดที่จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจาก
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ซึ่งท่านนายกได้เสนอถอนญัตติเพื่อแก้ไขญัตติใหม่ครับ เราต้องใช้มติ
ที่ประชุมสภาในการถอดถอน กระผมจึงขออนุญาตสอบถามสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้
คณะผู้บริหารได้ถอนญัตติ ข้อ 3.1 ญัตติการขอโอนเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หากเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง(เป็นเอกฉันท์)
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นายภคเดช วิชชโลกา ท่านนายกจะนาเสนอญัตติเข้าใหม่ใช่ไหมครับเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ตาบล
(ประธานสภาเทศบาลฯ) แม่สะเรียงครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเสนอญัตติตั้งจ่ายเป็นเป็นรายการใหม่ สานักปลัด เป็น จานวน 1 รายการ
(นายกเทศมนตรีฯ)
เป็นจานวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)ในข้อ 1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ หน้า 45 ข้อ 1.3.2.23 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจาปี พ.ศ.2557 (แผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231) รวมรายการ
ขอตั้งจ่ายเป็นจานวน 1 รายการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ดังนั้นเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นจานวน 1 รายการ จึงได้นา
ญัตติดงั กล่าวเข้าสูส่ ภาเพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไปครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้เสนอญัตติใหม่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นญัตติขอ
(ประธานสภาฯ) อนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และท่านสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่เรียนเชิญครับเชิญ
ท่านสมพงษ์ครับ
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านครับ
(สมาชิกสภาฯ) กระผมนายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเขตที่ 1 อยากจะ
สอบถามว่าโครงการที่จัดทาขึ้นจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนดาเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญผู้บริหารชี้แจ้งเกี่ยวกับจปฐ.ว่าใครเป็นผู้จัดเก็บหลังการที่มีการอนุมัติ งบประมาณครับ
(ประธานเทศบาลฯ)
นายพัลลภ หว่าละ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ประสานกับทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหน่วยจัด
การศึกษา
(นายกเทศมนตรีฯ) แม่สะเรียง และต้องมีรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลแต่ละชุมชนของนักศึกษาและให้จัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจะมีการ
อบรมสาหรับผู้จัดเก็บข้อมูล การแนะนาตัว และจะทาหนังสือถึงทุกชุมชนรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงพื้นที่ของแต่ละชุมชนและรวบรวมข้อมูลส่งสานักงานพัฒนา
ชุมชนต่อไปนี้คือรายละเอียดขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. ข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติต่อไป
นายภคเดช วิชชโลกา ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีข้อซักถามไหมครับ หากไม่มีกระผมขอ
(ประธานสภาฯ) มติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศตาบลแม่สะเรียงในญัตติดังกล่าวเพื่อตั้งจ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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เป็นรายการใหม่ที่ผู้บริหารได้เสนอขึ้นมาครับเชิญท่านสุรพงษ์ ดุมคา ครับ
นายสุรพงษ์ ดุมคา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จากที่ได้ประชุมซึ่งฝ่ายบริหารได้มีญัตติ
(สมาชิกสภาฯ) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบญัตติดังกล่าว อยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าญัตติการขออนุมัติ
งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต้องมาจากงบกลางอย่างเดียวใช่หรือไม่อย่างไรครับ
นายภคเดช วิชชโลกา จากที่ท่านสุรพงษ์ ดุมคา ถ้าอนุมัติงบประมาณแล้วงบประมาณต้องมาจากงบกลางเพียง
(ประธานสภาฯ) อย่างเดียวหรือครับ เชิญท่านชัยพันธ์ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ด้วยวิธีงบประมาณนั้นโดยการที่สภาอนุมัติให้ตั้งเป็นรายการใหม่ก็เหมือนกับสมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติทุกท่านทาเทศบัญญัติขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับที่พิจารณาเมื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่แล้วอานาจทุกอย่างก็จะโอนกลับเป็นอานาจของฝ่ายบริหารจะเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 ถ้าท่านตั้งข้อบัญญัติแล้วและเห็นชอบให้ชี้แจงงบประมาณด้วยนั้นเป็นอานาจของ
สภาเทศบาล ขอให้ท่านตั้งงบประมาณอย่างเดียวเรื่องการโอนงบประมาณเป็นเรื่องของทาง
คณะผู้บริหารต้องพิจารณา ประเด็นแรกต้องพิจารณาจากงบประมาณที่ไม่จาเป็นกี่รายการ
แต่เท่าที่ผ่านมาต้องใช้ทั้งหมดเพราะเราตั้งไว้แล้วมีความจาเป็นต้องใช้อยู่ถ้าเราเอา
งบประมาณตัวนี้โอนมาต้องโอนในหมวดเดียวกันในระเบียบแล้วต้องโอนในหมวดเดียวกัน
หมวดที่โอนมานั้นก็จะขาดหากขาดแล้วเมื่อจาเป็นต้องใช้ฝ่ายบริหารต้องใช้งบกลางในการ
โอนมาใส่ในงบที่โอนไปแล้วที่ไม่พออีกครั้งหนึ่ง คือการโอนประมาณ 2 ครั้ง แต่ถ้าพิจารณา
และตั้งเป็นรายการใหม่แล้วเป็นเรื่องเร่งด่วน ฝากฝ่ายบริหารสามารถอ้างเหตุผลจาก
หนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยโอนจากงบกลางมายังงบประมาณข้อบัญญัติเพิ่มเติม
ดังกล่าวได้ครับ
นายภคเดช วิชชโลภา สรุปว่าทาตามงบประมาณดาเนินการตามหนังสือสั่งการถึงจะสามารถ ใช้งบประมาณ
(ประธานสภาฯ) ได้ ใช้มีท่านใดเสนออีกไหม หากไม่มีกระผมขอญัตติที่ประชุมในการขออนุมัติตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่จานวน 1 รายการ เป็นจานวนเงิน 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) ใน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ข้อ 3.1 หน้าที่ 45 ข้อ 1.3.2.23 ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2557
ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง(เป็นเอกฉันท์)
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
นายภคเดช วิชชโลกา ตามระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ ได้กาหนดไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ประธานสภาฯ)
ข้อ 4.1 การกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจาปี 255๖
นายภคเดช วิชชโลกา การประชุมสภาเทศบาล หนึ่งมีกาหนดให้มีการประชุม จานวน 4 สมัย ซึ่งระเบียบต่างๆ
(ประธานสภาฯ) ที่เกี่ยวข้องขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลเป็นผู้นาเสนอครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การประชุมสภาสมัยสามัญประจาปีระยะเวลาและวัน
(เลขานุการสภาฯ) เริ่มต้นการประชุมสามัยสามัญประจาปีของแต่ละสมัยนั้น เริ่มจากประชุมสามัญของปีถัดไป
และระยะเวลาการของประชุมสภาสามัญสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนา
ปรึกษาหรือในการประขุมสภาสมัยสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้นาความในข้อ
11 มาใช้โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศสภา
ท้องถิ่นพร้อมปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 11
(2) สาหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจาปีแต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน
นายภคเดช วิชชโลกา ตามที่เลขานุการสภาได้เสนอระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
(ประธานสภาฯ) ท้องถิ่นพ.ศ.2547 ดังที่กล่าวไป จึงขอปรึกษาสภาเทศบาลว่าจะประชุมอย่างไร ซึ่งตาม
(2)ก็จะสอบถามว่าให้สภาเทศบาลกาหนดการประชุมแต่ละสมัยนั้นอย่างไรจะเริ่มเมื่อใด
โดยตามระเบียบบังคับว่า 1 ปี ต้องประชุม 4 สมัย เราก็จะเริ่มประชุมเมื่อใดครับซึ่งแต่เดิม
ใช้ในเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน มีท่านใดประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับเรียนเชิญครับ เชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
ว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายพูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภาเทศบาลตาบล (รอง
ประธานสภาฯ)
แม่สะเรียงเขตที่ 1 กระผมขอเสนอว่าการเริ่มประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม
สมัยสามัญที่ 3 เดือนสิงหาคม ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม
สมัยสามัญที่ 4 เดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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และ กาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559
(ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559)
นายภคเดช วิชชโลกา มีท่านอื่นเสนออีกหรือไม่ โดยการประชุมสภาผมอยากให้คงเดือนสิงหาคม ไว้ เพราะมีการ
(ประธานสภฯ) จัดทาเทศบัญญัติ เพราะเป็นรายจ่ายของปีหน้าซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้ลง
นามและสามารถใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ต่อไป ท่านอื่นมีความคิดเห็นเป็น
อย่างอื่นไหมครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อให้การกาหนดประชุมสภาเป็นไป
(รองประธานสภาฯ) อย่างเรียบร้อยและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน กระผมขอเสนอเปลี่ยนแปลง
เดิมกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน กระผมขอ
เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ ตุลาคม ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา สรุปแล้วว่ากาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ วันที่ ๑
(ประธานสภาฯ) กุมภาพันธ์– ๒ มีนาคม สมัยที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๑ –๓๐ พฤษภาคม สมัยที่ ๓ เดือน
สิงหาคม ๑ – ๓๐ สิงหาคม สมัยที่ ๔ เดือน ตุลาคม ๑ – ๓๐ ตุลาคม และสมัยสามัญ สมัย
ที่ 1 ประจาปี 2559 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง (เป็นเอกฉันท์)
ข้อ ๔.๒ แจ้งกาหนดแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอเรียนเชิญรักษาราชการผู้อานวยการกองการศึกษาแจ้งกาหนดการร่วมการ
(ประธานสภาฯ) แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ในปีนี้ด้วยครับ
นายจตุพล ยะจอม
สาหรับการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๔ ในปีนี้เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
(รก.ผอ.กองการศึกษาฯ) เป็นเจ้าภาพ กาหนดจัดกิจกรรมการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ กาหนดวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ จะมีการในแข่งขันกีฬา ๒ ชนิด คือ แข่งฟุตบอลและ
ตระกร้อ ส่วนกีฬาที่เหลือจะแข่งขันในวันที่ ๒๒ พร้อมพิธีเปิด เย็นวันที่ ๒๑ ในการแข่งขัน
กีฬา ๒ ประเภท ตอนเย็นจัดงานเลี้ยงตามกาหนดที่ได้แจกเอกสารให้โดยกีฬาที่จะแข่งขัน
มีกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ที่พักจะพักที่ร่มไพร ข้างหนองจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
โดยกาหนดการเดินทางของคณะจะเดินทาง วันที่ ๒๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. และขอเช็ครายชื่อ
ว่าท่านใดจะร่วมกิจกรรมบ้างเพราะได้จองที่พักเรียบร้อยแล้ว หากอยากทราบรายละเอียด
สามารถสอบถามให้ที่กองการศึกษา กระผมนายจตุพล ยะจอม ขอนาเรียนที่ประชุมเพียง
เท่านี้ครับ
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นายภคเดช โลกา มีท่านใดจะเสนอรายละเอียดอื่นๆอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ จากที่โครงการ ๘ โครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลได้ดาเนินการเกือบจะ
เสร็จสิ้น
(นายกเทศมนตรีฯ) แล้ว เช่น การจัดซื้อเต้นท์ ขยายเขตไฟฟ้า ๔ จุด การจัดทาฝารางระบายน้า การต่อเติม
อาคารป้องกัน จานวน ๒ ช่อง รวมทั้งหมด ๖๒๘,๐๐๐ บาท การต่อเติมห้องเก็บของ
สาหรับเก็บโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สานักงาน ฯลฯจะมีการเจาะท่อร่องระบายน้าของอาคาร
ป้องกันที่มีน้าท่วม อาคารป้องกันในวันข้างหน้าอาจจะซื้อบ้านพักด้วย ส่วนบ้านพักที่
บริเวณพื้นที่บริหารจัดการขยะแม่คงบ้านพักคนงานก็จะสร้างแบบเพิงหมาแหงน โดย
งบประมาณการก่อสร้าง ๑๕๐,๐๐๐ บาท โครงการซ่อมถนน ๓๒๔,๐๐๐ บาท ได้
ดาเนินการจัดจ้างแล้วผลปรากฏว่า หจก.เค.ซี.ซี เป็นผู้ดาเนินการ โดยจะดาเนินการบริเวณ
ถนนแม่สะเรียง และถนนแหล่งพาณิชย์ โครงการปรับปรุงที่ดินบริเวณประปาก็ได้
ดาเนินการแล้ว โครงการก่อสร้างลาเหมืองคสล.บริเวณชุมชนบ้านโป่งนอกก็ได้ดาเนินการ
โครงการขยายจุดประปาจากประมาณการที่เคยแจกเรื่องย้ายประปา ปรากฏว่าตอนนี้ราคา
เพิ่มขึ้นจึงจะขอชะลอให้การดาเนินการโครงการดังกล่าว จากเดิมที่เคย ๙๖,๐๐๐ บาท
เรื่องย้ายท่อประปาข้ามท่อลาเหมือง ต้องมีการเจาะถนนคสล. อีกประมาณ ๖ นิ้ว ต้องเพิ่ม
ประมาณการเป็น 111,120 บาท แต่ต้องคงวัน ๑๒๐ วัน เพื่อพิจารณาดาเนินการหรือไม่
ส่วนบริเวณเนินชุมชนโป่งนอกแต่เป็นเขตชุมชนคริสเตียนเสนอมาว่าความจาเป็นต้อง
ปรับปรุง และอยากให้เรียนให้รับทราบถึงการบริหารจัดการขยะที่มีพื้นที่บริหารจัดการ
ปัญหาดังกล่าว แต่ยังมีปัญหาเรื่องการขัดแยกขยะที่ประชาชนยังไม่มีการคัดแยกขยะ ทั้งนี้
ได้ให้กองสาธารณสุขจัดทาโครงการการรณรงค์เพื่อลงพื้นที่ร่วมกับชมรมอสม.และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ จึงอยากให้ทุกๆท่านช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เมื่อท่านนายกได้พูดคุยแล้วไม่ทราบว่ามีท่านใดจะนาเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่เรียนเชิญ
(ประธานสภาฯ) ท่านนายกอีกครั้งครับ
นายกพัลลภ หว่าละ ท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมมีเพิ่มเติมอีก ๒ เรื่อง คือ
(นายกเทศมนตรีฯ) ๑. เรื่องไฟฟ้ากิ่ง เริ่มจากถนนแหล่งพาณิชย์ จากวัดชัยลาภ – วัดสุพรรณรังสี เดิมมีจานวน
๖๘ จุด หัก โคมไฟ ๒๔๐ วัตถ์ ๓ จุด โป๊ะฟ้า ๑๕๐ วัตถ์ หน้ามัสยิดส์ ๑ จุด คงเหลือ ๖๔
จุด ไฟฟ้า ๒ หลอด ๑๕ จุด หลอดเดียว ๔๐ วัตถ์ จานวน ๔๘ จุด เทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงได้ปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คานวณ ๖๐ จุด ตามประมาณ
การ จานวน ๑,๔๐๒,๑๘๑ บาทร่วมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ยังไม่ได้เสนอสภาเทศบาล
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๒. เรื่องการก่อสร้างพนังกั้นน้าชุมชนมงคลทอง ต่อจากเดิม ๓๐ เมตรประมาณการ
๓๗๘,๐๐๐ บาทและกระผมก็มีรายละเอียดนาเรียนเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีท่านสมาชิกท่านใดนาเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
(เลขานุการสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียงทุกท่านครับ กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ขอนาเรียนในเรื่องที่ ๑ การแก้ไขปัญหายุบตัวของถนนบริเวณวัดสุพรรณรังษี
อยากจะเรียนที่ผู้บริหารแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณและ
สถานที่ดังกล่าวด้วย เรื่องที่ ๒ การล้างท่อระบายน้าบริเวณบ้านคุณสะอาด สามแยกวัด
สุพรรณรังษี ได้มีกลิ่นรวมถึงป้ายจราจรบริเวณสามวัดสิทธิมงคลที่ป้ายหลุดให้แก้ไขด้วย
ขอบคุณครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอน้อมรับปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขและแจ้งให้กองช่างดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้กระผม
(นายกเทศมนตรี)
ขอเรียนถึงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ไฟเขียวไฟแดง เป็นประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในระหว่างดาเนินการบริเวณสี่แยกไฟแดงธนาคารออมสิน และ
เรื่องสนามฟุตบอลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกาลังเริ่มดาเนินการ
บริเวณด้านทิศใต้ของอาคารป้องกัน ส่วนเรื่องลาเหมืองแกนชุมชนโป่งในได้ดาเนินการ
เรียบร้อยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนจากศูนย์ป้องกันถึงเรือนจาก็กาลัง
ดาเนินการ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านสมพงษ์ วงค์แสนใหม่ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่โครงการต่างๆที่ได้ขอไปดาเนินการเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกระผมขอขอบคุณ
(สมาชิกสภาฯ) ฝ่ายบริหารที่ได้ดาเนินการช่วยเหลือ
ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านชาญวุฒิครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันธ์เลิศ ท่านสมาชิกสภา ผู้บริหารทุกท่านครับ มีประชาชนผู้สูงอายุร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเสียงดัง
(สมาชิกสภาฯ) ของร้านอาหารไม่ทราบว่าทางเทศบาลดาเนินการอย่างไรขอได้โปรดรับไว้พิจารณาและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
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นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เรื่องการร้องเรียนเรื่องเสียงดังของ
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ร้านอาหารนั้นขอชี้แจงว่า ตามพรบ.ชองเทศบาลเรามีอานาจใช้เสียงแค่การขออนุญาตใช้
เครื่องขยายเสียง เป็นอานาจของเทศบาล แต่เรื่องการขออนุญาตเปิดสถานประกอบการ
คาราโอเกะ อานาจของสถานีตารวจ การใช้เสียงและควบคุมที่ใช้เสียงเกินเวลาเป็นอานาจ
พนักงานสอบสวนของสถานีตารวจ เทศบาลกระทาได้แค่ตักเตือนแต่จะกระทาเกินอานาจ
มิได้ครับ
นายภคเดช วิชชาโลกา เชิญท่านชาญวุฒิ
(ประธานสภาฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ขอบคุณทุกท่านที่ได้ตอบคาถามกระผมขอฝากให้ผู้บริหารนาเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วน
(สมาชิกสภาฯ) ราชการเพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขออนุญาตสอบถามเรื่องการซ่อมถนน บริเวณห้องสมุดประชาชน หน้าบ้านดาบณรงค์
วิเศษขัน ข้างโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่งพบว่าการทาผิวถนนไม่ค่อยดีอยากให้
ตรวจสอบและติดตามอีกครั้ง ในเรื่องของการป้องกันภัยอัคคีภัยในฤดูแล้ง กระผมอยาก
ให้เจ้าที่หน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกสารวจในพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบและ
ประสานงานเจ้าของพื้นที่ให้ดูแลพื้นที่ของตนเองและรวมถึงเรื่องกลิ่นเหม็นของท่องระบาย
น้าจากวัดมันตะเล จนถึงบริเวณสี่แยกไฟแดง จึงขอให้นาไปแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยครับ เชิญท่านชัยพันธ์ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภาครับ กระผมได้รับมอบหมายในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง
(รองนายกเทศมนตรีฯ) อัคคีภัยในช่วงฤดูแล้งตอนนี้ได้ดาเนินการวางแผนงานและเตรียมเสนอท่านนายก
เทศมนตรีเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องของกลิ่นท่อระบายน้าทางกองสาธารณสุขฯ ได้เตรียม
แผนและกาหนดการลงพื้นที่เพื่อล้างท่อระบายน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
นายพัลลภ หว่าละ ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการบริหารจัดการ
(นายกเทศมนตรี) เทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีฝ่ายบริหารขอบพระคุณทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมกับเทศบาลด้วยดีครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอสอบถามสมาชิก
(ประธานสภาฯ) เรื่องการนัดหมายสมัยประชุมและวันประชุมว่าจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่เท่าไหร่
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ซึ่งส่วนตัวกระผมขอสนอให้เป็นวันอังคาร ที่ ๑๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เห็นชอบตามที่เสนอ
หรือไม่ หรือมีท่านอื่นจะเสนออีกครับเชิญท่านพูนศักดิ์
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมเห็นด้วยกับการประชุมครั้งต่อไปที่ท่านประธานสภาเสนอว่าการชุมสภาสมัย สามัญ
(รองประธานสภาฯ) ที่ ๑ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๗ ในวันอังคาร ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีท่านใดเสนอวันอื่นอีกหรือไม่
(ประธานสภาฯ)
นายจาลอง สินธพ กระผมขอเสนอวันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา มีการเสนอ ๒ ญัตติ คือ ๑ เสนอการประชุมวันอังคาร ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์พ.ศ.2557 และ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) วันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กระผมก็ขอมติที่ประชุมในห้องสภาอันทรงเกียรติ
แห่งนี้ด้วยการยกมือครับ
กาหนดประชุม
วันอังคาร ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ มติเห็นชอบจานวน ๕ เสียง
กาหนดประชุมวันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ มติเห็นชอบ จานวน ๖ เสียง
สรุปกาหนดการประชุมสภาครั้งต่อไปในวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยแต่งกายชุดสีกากีครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
นายภคเดช วิชชโลกา เมื่อการประชุมสภาในครั้งนี้ได้พิจารณาครบทุกวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ดาเนินการ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) มาแล้ว ๖ ชั่วโมง กระผมนายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ณ บัดนี้
ครับ
ปิดประชุม เวลา ๑๖.0๐ น.

(นายพัฒนาพงษ์ สนิทการ)
ผู้บันทึกการประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
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(นายภคเดช วิชชโลกา)
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