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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจาปี ๒๕๕๘
วันที4่ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายมนตรี บารุงกิจ ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. นายประนอม อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๓. นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๔. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๕. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายภคเดช วิชชโลกา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๘. นายจาลอง สินธพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๙. นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๑. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพัลลภ หว่าละ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๒. นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๓. นายอินทร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๔. นายดารง วงศ์น้อย ตาแหน่ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๕. นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๖. นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายยุทธนา คามงคล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
๘. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๙. นายเอกอุดม
ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๑๐. นายธีรพงศ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๑. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑๒. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่ธุรการ
๑๓. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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๑๔. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๕. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๖. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๗. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๘. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๙. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๐. นางสาวจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๒๑. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๒. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๓. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๔. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒๕. นางมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
๒๖. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๗. นายสรายุทธ แก้วไสยะ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
๒๘. นางสาวพลอยไพลิน อุดทาธง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๙. นางสาวกนกฎา ศิริ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๐. นางสาวรุ่งนภา แสนเปา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๑. นางสาวชนิกานต์ เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
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เปิดประชุม เวลา 10.๐๐ น.
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(เลขานุการสภาฯ) จุดเทียน
ธูป บูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
-จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยนายมนตรี บารุงกิจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน วันนี้
(ประธานสภาฯ) เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ในวันที่ 4 มิถุนายน
2558 กระผมจึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
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เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

3

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
นายมนตรี บารุงกิจ ในวันนี้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้รับเกียรติจากคุณกร เสริมสกุล ประชาชน
(ประธานสภาฯ) ขอเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ในลาดับต่อไปขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนไว้อาลัยให้กับ
(ประธานสภาฯ) ท่านสุรพงษ์ ดุมคา สมาชิกสภาผู้ล่วงลับไปแล้ว และขอเข้าสู่วาระที่ ๒ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558
นายมนตรี บารุงกิจ ในวาระที่ 2 ข้อ
2.1 เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
(ประธานสภาฯ) ประจาปี พ.ศ.2558 ท่านสมาชิกสภามีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มรายงานการประชุม
เพื่อรับรองในครั้งนี้หรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านจาลองครับ
นายจาลอง สินธพ จากรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558 ขอแก้ไข
(สมาชิกสภาฯ) ดังต่อไปนี้
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 1 “ความสงบแห่งชาติ ที่ 1/1557” แก้ไขเป็น “ความสงบแห่งชาติ
ที่ 1/2557”
หน้าที่ 6 บรรทัดสุดท้าย “ธรรมภิบาล” แก้ไขเป็น “ธรรมาภิบาล”
หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 6 “หมายความว่า กระทาใดๆ “ แก้ไขเป็น “หมายความว่า
การกระทาใดๆ"
หน้าที่ 16 ข้อความท่านมนตรี บารุงกิจ ล่างสุด “ขอผู้รับรอง 2 ครับ แก้ไขเป็น
“ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ”
หน้าที่ 17 ประโยคของท่านพัลลภ หว่าละ บรรทัดที่ 2 “ต้องมีการประสานงานทุกอย่าง
ซึ่งถือว่าการจัดกิจกรรมการต่างๆ” แก้ไขเป็น “ต้องมีการประสานงานทุกอย่าง
ซึ่งถือว่าการจัดกิจกรรมงานต่างๆ” และ นับจากล่างขึ้นบรรทัดที่ 4
“ประกาศที่สาธารณภายใน 7 วัน” แก้ไขเป็น “ประกาศที่สาธารณะ
เป็นเวลา 7 วัน” ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบพระคุณท่านจาลอง เชิญท่านพัฒนพงษ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพครับ กระผมขอแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ครับ
(สมาชิกสภาฯ) หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 10 “มีปัญหาท้องถิ่น” แก้ไขเป็น “มีปัญญาท้องถิ่น”
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 7 “สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติ” แก้ไขเป็น “สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ”
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านพัฒนพงษ์ และขอเชิญท่านภคเดช ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ ในวาระดังกล่าวนี้เป็นการรับรอง
(สมาชิกสภาฯ) รายงานการประชุมและกระผมขอนาเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อความสมบูรณ์
ของรายงานการประชุมสภา โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน้าที่ 3 ประโยคท่านมนตรี วาระที่ 1 บรรทัดสุดท้าย “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
การประชุมสภา พ.ศ.2557” แก้ไขเป็น “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔”
หน้าที่ 4 นับจากบรรทัดล่างขึ้นมาเป็นบรรทัดที่ 9 “พันธกิจ (mison)” แก้ไขเป็น
“พันธกิจ (
misson)”
หน้าที่ 7 ประโยคคาพูดท่านนายก บรรทัด 7 นับจากท้ายประโยค “ใหม่ ที่จะร่วมกันคิด
ร่วมกันทาเมืองเชิงสร้างสรรค์” แก้ไขเป็น “ใหม่ ที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันทา
การเมืองเชิงสร้างสรรค์”
หน้าที่ 8 ประโยคคาพูดของท่านธีรพงษ์ บรรทัด 7 “สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547ข้อ ข”
แก้ไขไข “สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 12”
หน้าที่ 9 ประโยคคาพูดของกระผม จากเดิม “กระผมขออนุญาตเพิ่มเติมการลงมติ
แต่ละครั้งให้มีการลงชื่อ” แก้ไขเป็น “กระผมขออนุญาตเพิ่มเติมการลงมติ
แต่ละครั้งให้มีการลงคะแนนโดยการเขียนชื่อ”
หน้าที่ 10 ประโยคของท่านประนอม “กระผมขอเสนอท่านจาลอง สินธพ เป็นคณะกรรม
ตรวจรายงานชุมสภา” แก้ไขเป็น “กระผมขอเสนอท่านจาลอง สินธพ
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา”
หน้าที่ 14 ประโยคท่านประธาน จากเดิม“มีท่านอื่นเสนอรายชื่อผู้เห็นสมควรได้รับการ
คัดเลือกเป็น คณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลคนที่ 2 อีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่า
ท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาแผน
เทศบาลฯคนที่ 2 นั้น เท่าที่กระผมบันทึกไว้มีท่านสุรพงษ์ได้รับการคัดเลือก
แต่จาไม่ได้ว่าท่านใดเป็นผู้เลือกแต่ท่านสุรพงษ์ได้สละสิทธิ์ในการคัดเลือก
จึงทาให้ท่านชัยชนะ ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวครับ
หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 4 นับจากท้ายสุด “การติดประกาศในที่สาธารภายใน 7 วัน”
แก้ไขเป็น “การติดประกาศในที่สาธารณะเป็นเวลา 7 วัน”ขอขอบพระคุณครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านภคเดชครับ และมีท่านใดมีอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับปัญหาของการถอดเทปหรือ
(ประธานสภาฯ) พิมพ์รายงานประชุมที่ผิดพลาดนั้นอาจมีปัญหาเครื่องบันทึกหรือมีปัญหาประการใดนั้น
กระผมขอเบิกตัวคุณธีรพงศ์ ปิงสุแสน ชี้แจงปัญหาในการดาเนินงานดังกล่าวครับ
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่านครับ
(ผช.เลขานุการสภาฯ) ตามหลักการถอดเทปรายงานการประชุมฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการขอน้อมรับข้อผิดพลาด
ทุกๆอย่างโดยจะนามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ที่สุด และกรณีการบักทึกเทป
ทางผู้ช่วยเลขานุการสภาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้นาเรียนปรึกษาคณะผู้บริหารเกี่ยวกับ
การปรับปรุงระบบโสตให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลการทางานของสภาเทศบาล
เพราะที่ผ่านมาการอัดเสียงได้อัดเสียงของการประชุมโดยรวมทาให้การอัดเสียงไม่ชัดเจน
ทาให้เกิดการถอดเทปหรือจัดทารายงานการประชุมสภานั้นเกิดการผิดพลาด และปัจจุบัน
ได้มอบหมายให้คุณอภัย วิชา ดาเนินแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการนาลาโพงมาจ่อกับเครื่อง
บันทึกเพื่อได้ความชัดเจน ในการบันทึกเสียงกับเครื่องโน้ตบุ๊คที่มีโปรแกรมอัดเสียง
ซึ่งใช้ปัจจุบันนี้ และปัจจุบันได้มีการลงโปรแกรมอัดเสียงในระบบใหม่จึงได้มีการใช้ระบบ
ดังกล่าวในการอัดเสียงการประชุมในปัจจุบันส่วนการกากับดูแลรายงานการประชุมผู้กากับ
คือท่านเลขานุการสภา อ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภา
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 (5) การจัดทารายงาน
การประชุมและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาขอท่านช่วยตรวจรายงาน
การประชุมละตรวจรายละเอียดด้วย เพื่อที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาจะได้จัดทารายงาน
การประชุมสภา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอนาเรียนผ่านประธานสภาไป
ยังทางสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่านครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีครับ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม
(ประธานสภาฯ) เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ สาหรับกระผมมีขอแก้ไขโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ
หน้าที่ 10 มติที่ประชุม “เห็นชอบโดยวิธีจับฉลาก” แก้ไขเป็น “เห็นชอบ
โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ”
หน้าที่ 11 มติที่ประชุม “เห็นชอบโดยวิธีจับฉลาก” แก้ไขเป็น “เห็นชอบโดยการ
ลงคะแนนด้วยวิธลี ับ”
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะมีการแก้ไขรายงานการประชุมสภาเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับหากไม่มีท่านใดแก้ไข กระผมขอมติที่ประชุมจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าสมาชิกสภา
เทศบาล ตาบลแม่สะเรียงท่านใดเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558 โปรดยกมือครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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มติที่ประชุม เห็นชอบ

11 เสียง (เอกฉันท์)
2.2 การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558

นายมนตรี บารุงกิจ ในข้อ 2.2 การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
(ประธานสภาฯ) ประจาปี พ.ศ.2558 เชิญสมาชิกสภาที่มีความประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าวครับ กระผมมีข้อแก้ไขดังนี้ครับ
หน้าที่ 3 ประโยคของท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน บรรทัดที่ 6 “หน้าที่ 3 บรรทัดที่ ๒
ต่อจากนายสุรสิทธิ์ หล้ากอง” แก้ไขเป็น “หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 2 ต่อจาก นายศุภศิษฏ์
หล้ากอง” ครับ เชิญท่านจาลองครับ
นายจาลอง สินธพ กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ
(สมาชิกสภาฯ) ประโยค ท่านชาญวุฒิ หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 2 “เนื่องจากท่านมนตรี บารุงกิจ ประธาน
เทศบาล ตาบลแม่สะเรียง” แก้ไขเป็น “เนื่องจากท่านมนตรี บารุงกิจ ประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง”
หน้าที่ 6 นับจากด้านล่างขึ้นมาบรรทัดที่ 4 “ขอบคุณท่านสมพงษ์คับ” แก้ไขเป็น
“ขอบคุณท่านสมพงษ์ครับ”
หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 8 “การดาเนินการท่านนายกเทศมนตรี โครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง” ตัดข้อความ “การดาเนินการ” แก้ไขเป็น
“ขอเรียนเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีอภิปรายด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อสภาเทศบาลด้วย
ครับ” ในข้อความเดียวกัน ตาแหน่งนายประนอม อุปาสิทธิ์ “รองประธานสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ” แก้ไขเป็น “รองประธานสภาฯทาหน้าที่แทนประธานสภา
เทศบาลฯ” และประโยคของท่านนายกพัลลภ หว่าละ นับจากบรรทัดล่างขึ้นมาบรรทัดที่ 8
“ธรรมภิบาล” แก้ไขเป็น “ธรรมาภิบาล” ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีท่านใดเสนอแนะและแก้ไขเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมได้สังเกต
(รองนายกฯ) การตรวจและรับรองรายงานการประชุมสภาที่ผ่านมา ขอนาเรียนไปยังท่านประธานสภา
ผ่านไปยังสมาชิกสภา การบันทึกรายงานการประชุมสภานั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ
ผู้ที่ได้อภิปรายเพราะฉะนั้นการแก้ไขข้อความหรือบิดเบือนข้อความต่างๆ มีผลทางด้าน
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กฎหมายเพราะฉะนั้นในข้อความของผู้ที่ได้อภิปรายได้กล่าวไว้ในขั้นตอนใดหรือลักษณะใด
ควรจะให้ผู้ที่กล่าวนั้นขออนุญาตเป็นผู้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงความหมายในส่วนนี้ถ้าเป็น
การผิดในตัวอักษรไม่เป็นไรแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงเนื้อความของกฎหมาย รายละเอียด
ของข้อความในการพูดการปราศรัยก็จะทาให้ผิดเพี้ยนไปก็อยากจะให้ท่านมีการแก้ไข
และให้ท่านประธานสภาแจ้งให้ทราบว่าหากมีการแก้ไขในคาพูดใดขอให้มีการรับรองด้วย
หากเราไปแก้ไขอาจมีการผิดเพี้ยนได้ ซึ่งตอนนี้มาทาความเข้าใจเพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน
เดียวกันเพราะหากมีการประชุมสภาครั้งต่อๆไป มีการพาดพิงหรือกล่าวถึงบุคคลใด ผู้ที่ถูก
กล่าวหรือพาดพิงต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้พูด เพราะฉะนั้นแล้วกระผมอยากให้
ดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน กระผมจึงขอนาเรียนผ่านท่านประธานสภาผ่านไปยัง
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านครับ
นายมนตรี บารุงกิจๆ ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ที่ให้คาแนะนาดังกล่าวกับสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียงและหากต่อไปจะมีการแก้ไขประโยคคาพูดของท่านใดก็จะให้ท่านนั้น
เป็นผู้แก้ไขประโยคคาพูดของตนเองเพื่อไม่ให้ประโยคนั้นผิดเพี้ยน และกระผมขอสร้าง
ความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านด้วยครับ เรียนเชิญ
ท่านภคเดช ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ กระผมขอนาเรียนปรึกษา
(สมาชิกสภาฯ) หน้าที่ ๑ ตรงรายชื่อผู้ไม่มาประชุม 2 ท่าน คือ กระผมและท่านประธานสภา ซึ่งในวันนั้น
สถานะของท่านประธานสภา(ลา) สถานะของผม (ขาด) จึงอยากเรียนถามดังนี้ กระผม
ยอมรับว่ากระผมมีการลาโดยมิได้แจ้งเป็นหนังสือ แต่ได้ใช้การลาตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ข้อ 11 และ ข้อ 20(2) และ (3) ดังนั้นแล้วกระผมขออนุญาต
พูดกล่าวย้อนหลังไปถึงเรื่องการลาของกระผมซึ่งขึ้นอยู่กับท่านประธาน แต่ตัวท่าน
ประธานสภานั้นการลาต้องลากับท่านนายอาเภอมิใช่เป็นการลาต่อที่ประชุม ดังนั้นท่านไม่
สามารถลาเพียงคาพูดได้ จึงขอปรึกษาท่าน เป็นการส่วนตัวและเพื่อความสมบูรณ์
ในการบันทึกการประชุมและเพื่อเป็นไปตามพฤตินัยว่าท่านมาขาดการประชุม
ในครั้งดังกล่าวกับผมได้หรือไม่จึงขออนุญาตนาเรียนครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอแก้ไขจาก “ลา” เป็น “ขาด” ครับ เพราะกระผมไม่ได้ลาจากท่านนายอาเภอครับ
(ประธานสภาฯ)
และขอบคุณท่านภคเดชที่ได้ชี้แจง และขอเชิญเรียนเชิญ ท่านพัฒนพงษ์ ครับ
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นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมขอเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558
(สมาชิกสภาฯ) หน้าที่ ๑ หน้าที่ 1หัวของรายงานการประชุม “รายงานการประชุมสภา สมัยสามัยที่ 1
ครั้ง 2 ประจาปี พ.ศ.2558” แก้ไขเป็น “รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558”
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 6 “เชิญท่านพัฒนาพงษ์” แก้ไขเป็น “เชิญท่านพัฒนพงษ์” และ
ข้อความ“กระผมขอเสนอกาหนดวาร” แก้ไขเป็น “กระผมขอเสนอกาหนดการ”
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอแก้ไขหน้าที่ 2 ผู้เข้าร่วมการประชุมมีทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่มีลาดับที่ 17
(ประธานสภาฯ) ผู้เข้าร่วมประชุม นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง คนงาน นั้นจะเหมาะสมกับ
การเข้าร่วมประชุมนั้นเหมาะสมหรือไม่ขอให้ดูตาแหน่งให้ชัดเจนครับและมีสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใดมีความประสงค์แก้ไขเป็นอย่างอื่นบ้างครับ หากไม่มีท่านใด
แก้ไขกระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่
1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558 ท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ11 เสียง(เอกฉันท์)
2.3 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2558
นายมนตรี บารุงกิจ ในข้อ 2.3 การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3
(ประธานสภาฯ) ประจาปี พ.ศ.2558 เชิญสมาชิกสภาที่มีความประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมสภา
ดังกล่าวครับ
ขอเชิญท่านพัฒนพงษ์ สนิทการครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนท่านประธานสภาครับ กระผมขอแก้ไขข้อความดังต่อไปนี้ครับ
(สมาชิกสภาฯ) หน้าที่ 1 “รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 3 ประจาปี 2558”
แก้ไขเป็น “รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2558”ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านพัฒนพงษ์ครับ มีสม
าชิกสภาท่านใดจะเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม
อีก
(ประธานสภาฯ)
หรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ครับ
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯครับ
(สมาชิกสภาฯ) กระผมขอแก้ไขข้อความดังนี้ครับ
หน้าที่ 5 ข้อความท่านนายก บรรทัดที่ 3 “หกจ.” แก้ไขเป็น “หจก.” ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านสัญญพงศ์ครับ มีสมาชิกสภาท่านอื่นมีข้อเสนอแนะหรือแก้ไขรายงาน
(ประธานสภาฯ) การประชุมในข้อนี้อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อรับรองรายงาน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2558 ครับ หากเห็นชอบได้โปรด
ยกมือครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง (เอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ญัตติ
3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณร่ายจ่ายและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รายละเอียดการพิจารณา
ญัตติปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้)
นายมนตรี บารุงกิจ ในข้อ 3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
(ประธานสภาฯ)
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รายละเอียดการพิจารณาญัตติ
ปรากฏ
ตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้) ในหัวข้อดังกล่าวนี้ กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจง
รายละเอียดต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายพัลลภ หว่าละ ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม
(นายกเทศมนตรีฯ) นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเข้าสู่ญัตติที่จะนาเสนอพิจารณา
และขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมขอเสนอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีความประสงค์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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จาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุนจานวน 1 รายการ และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
จานวน 1 รายการดังนี้
รายการที่ขอโอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน รายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ หน้าที่ 57 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ข้อ 3.2.1.2 ประเภท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนแหล่ง
พาณิชย์ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เป็นจานวนเงิน1,900,000บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยขอโอนลดครั้งนี้เป็นจานวนเงิน1,300,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
รายการขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน จานวน 1 รายการเป็นจานวนเงิน 1,300,000 บาท(หนึ่งล้าน
สามแสนบาท) ในรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้าที่ 57 โครงการ
ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์สานักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ข้อ 3.2.1.3 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์สานักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
แผนงานเคหะและชุมชน รายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ หน้าที่ 57 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ข้อ 3.2.1.2 ประเภทค่า
ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนแม่สะเรียง ของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เป็นจานวนเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
รวมรายการขอโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน และขอแก้ไปไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย เป็นจานวนทั้งสิ้น 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ดังนั้นเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 1 รายการ และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายจานวน 2 รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อม
นี้ จึงขอได้โปรดนาเสนอญัตติดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ และมีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใด
(ประธานสภาฯ) สอบถามรายละเอียดที่ท่านนายกได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อขอตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจะนาไปจัดทาโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์สานักงานเทศบาล
และติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนแม่สะเรียง ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตามญัตติข้อ 3.1 ซึ่งรายละเอียดต่างๆ อยู่ในมือของทุกๆท่านแล้ว ขอเรียนเชิญ
ท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเพิ่มเติมรายละเอียด การติดตั้งระบบไฟฟ้าถนนเวียงใหม่ เดิมได้ตั้งไว้แปดสิบกว่า
(นายกเทศมนตรีฯ) จุดจึงได้เปลี่ยนแปลงโดยใช้งบประมาณจากรางวัลธรรมาภิบาล ที่ได้รับรางวัลชมเชย
ในปี 2557 จึงได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างตั้งแต่ถนนแหล่งพานิช ตั้งแต่สะพานพะมอลอ
ถึงวัดสุพรรณรังษีจานวนหกสิบกว่าจุด ซึ่งได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่าง
ดาเนินการสร้างประสานงานกับการไฟฟ้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง
ให้ดาเนินงานเรื่องการติดตั้งกระแสไฟฟ้าดังกล่าว และการติดตั้งระบบไฟฟ้าสายที่ 2คือ
ถนนแม่สะเรียงมีการติดตั้งกระแสไฟฟ้าบางจุดครับ
นายมนตรี บารุงกิจ โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์สานักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีสมาชิกสภา
(ประธานสภาฯ) สอบถามรายละเอียดท่านนายกเทศมนตรีหรือไม่ครับ กระผมขอสอบถามการก่อสร้างโดม
นั้นหลังคาที่จอดรถปัจจุบันจะมีการรื้อออกใช่หรือไม่ครับ ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง
ต่อสภาเทศบาลตาบลด้วยว่าหลังคาที่มีปัจจุบันนี้จะดาเนินการอย่างไรในการก่อสร้างโดม
ดังกล่าวครับ
นายพัลลภ หว่าละ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ หลังคาเดิมจะมีการรื้อโดยจะสร้างเป็น
(นายกเทศมนตรีฯ) หลังคาเดียว มีการติดตั้งพัดลมไอน้า ลาโพง ส่วนหลังคาเดิมจะรื้อไปทาเป็นที่จอดที่บริเวณ
หน้าสวนสุขภาพเพื่อให้ประชาชนไว้จอดรถในการเข้าใช้บริการ รวมถึงเสาวิทยุก็จะรื้อไป
ติดตั้งที่ศูนย์ป้องกัน โดยจะให้คุณสุพจน์ ใจน้อย ดาเนินการติดตั้งครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอสอบถามการรื้อหลังคาไปสวนสาธารณะก็มีการตั้งเสาเพิ่มเติมใช้หรือไม่
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ มีการติดตั้งเสาครับ
(นายกเทศมนตรีฯ)
นามนตรี บารุงกิจ กระผมขอสอบถาม ผอ.กองช่างคุณเอกอุดม ตาคา กรณีเสาที่ต้องนามาประกอบการ
ก่อสร้าง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

12

(ประธานสภาฯ) จานวน 12 เสา นั้น ราคาซึ่งตั้งไว้ 18,000 บาทนั้น เป็นราคากลางใช่หรือไม่ครับ
นายพัลลภ หว่าละ ท่านประธานสภาครับ กระผมขอเบิกตัว ท่านเอกอุดม ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง
(นายกฯ) ชี้แจงรายละเอียดข้อชักถามดังกล่าวครับ
นายเอกอุดม ตาคา กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
(ผอ.กองช่าง) ทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร
ยาว 34 เมตร สูง 5 เมตร ลักษณะอาคารโครงสร้างเหล็ก มีรางน้าฝน รางระบายน้าและ
ส่วนพื้นคอนกรีตเดิมที่เป็นจอดรถอันเก่าจะทาการรื้อใหม่ และปรับระดับ สาหรับ
ส่วนประกอบอาคารที่เป็นเสานั้น เป็นเสาที่ดีและรับน้าหนักได้ดี มีความแข็งแรงที่ดีมาก
ส่วนราคาที่ได้สอบถามนั้นกระผมได้เช็คจากราคากลางของอาเภอแม่สะเรียง ซึ่งไม่ใช่ราคา
จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ้าเช็คจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีราคาแพงกว่านี้ ซึ่งกระผมได้เช็ค
ราคาดังกล่าวกับร้านที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการรับเหมา ซึ่งกระผมเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้
มาตลอด กระผมจึงได้นาเรื่องดังกล่าวไปปรึกษาผู้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วการสร้างโดม
ดังกล่าวเมื่อสร้างเสร็จสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมหลายอย่างของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงได้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอสอบถามเรื่องรางรินแสตนเลต ใช้แสตนเลตเลยไม่ต้องใช้อลูมิเนียมใช่หรือไม่ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายเอกอุดม ตาคา เป็นการใช้แสตนเลตเกรด 304 มีความคงทนดีครับขอเสนอเพิ่มในเรื่องของการ
(ผอ.กองช่าง)
ปรับปรุงอาคารสานักงานเดิมโดยการทาสีเพราะใช้งานมาเป็นสิบกว่าปีแล้วก่อนที่จะลงมือ
สร้างโดมดังกล่าวจะไม่สามารถดาเนินการได้ จึงอยากแนะนาให้มีการทาสีอาคารภายนอก
ให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงมือสร้างโดม ข้อแนะนาดังกล่าวเพื่อให้อาคารสานักงานดูดี
เพราะตั้งแต่สร้างมายังไม่เคยทาสีเลย กระผมขอแนะนาเพิ่มเติมให้ดาเนินการดังกล่าว
เพียงแค่นี้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณผู้อานวยการกองช่างที่ให้คาแนะนาครับมีสมาชิกสภาท่านอื่นมีข้อเสนอแนะ
(ประธานสภาฯ) เป็นอย่างอื่นหรือไม่เชิญท่านประนอมครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมเห็นชอบกับผู้อานวยการกองช่างที่ให้คาแนะนาครับ
(รองประธานสภาฯ)
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นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านนายก ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบ อนุมัติให้มีการจัดซื้อ
(นายกเทศมนตรีฯ) รถกระเช้าไฟฟ้าที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้อานวยการกองช่างที่ชานาญการปฏิบัติงานได้ดีครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ซึ่งโครงการที่ได้เสนอมาเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์
(ประธานสภาฯ) กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง และขอเรียนเชิญท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เรียนท่านประธานสภา กระผม ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภาเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียงขอสอบถามเรื่องพัดลมไอน้าว่ามีรูปร่างลักษณะอย่างไรครับ

นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านเอกอุดมครับ
(ประธานสภาฯ)
นายเอกอุดม ตาคา กระผมขอชี้แจงพัดลมไอน้าเป็นพัดลมติดเพดานแต่มีระบบท่อน้าที่เปิดแล้วจะทาให้เย็น
(ผอ.กองช่าง) ซึ่งสามารถติดได้ทั้งเพดานหรือตามเสาก็ได้แล้วแต่ความเห็นชอบของที่ประชุม ซึ่งมีจาหน่าย
ตามตลาดทั่วไปซึ่งเป็นระบบการเดินน้าและจะมีไอน้าพัดเข้าไปทาให้เย็น กระผมจึงขอ
ชี้แจงเพียงแค่นี้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอสอบถามเพิ่มเติม
(เลขานุการสภาฯ) ว่าพัดลมไอน้านั้น จะเป็นพัดลมที่มีไอน้าออกมาใช่หรือไม่ครับ
นายเอกอุดม ตาคา พัดลมดังกล่าวจะใช้น้าหรือไม่ใช้ก็ได้ครับ
(ผอ.กองช่าง)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ขอบคุณครับ
(เลขานุการสภาฯ)
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นายมนตรี บารุงกิจ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสอบถามรายละเอียดอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี
(ประธานสภาฯ) กระผมขอมติเพื่อขอความเห็นชอบในญัตติที่ 3..1 โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์
สานักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 เป็นจานวนเงิน 1,300,000
บาท ซึ่งหากท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบจานวน 11 เสียง
3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
และตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ (รายละเอียดการพิจารณาญัตติปรากฏตามเอกสาร
ทีแ่ นบท้ายมาพร้อมนี้)

นายมนตรี บารุงกิจ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน ในข้อ3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(ประธานสภาฯ)
งบประมาณ พงศ.2558 และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กระผมขอเรียนเชิญท่านภคเดชครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายภคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
(สมาชิกสภาฯ) แม่สะเรียงจากการขอมติที่ประชุมสภาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา กระผมอยากให้มีการพิจารณา
การลงมติอีกครั้ง เนื่องจากว่าญัตติที่ได้พิจารณานั้นแบ่งได้ 3 ประเด็น คือ ประเด็น
การโอนลด การตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ซึ่งกระผมเชื่อว่า
ท่านสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 11 ท่าน อาจจะมีคนเห็นชอบทั้ง 3 ประเด็น
และมีบางท่านที่อาจไม่เห็นชอบทั้ง 3 ประเด็นด้วย กระผมจึงขอเสนอให้ท่านประธานสภา
และสมาชิกสภาได้โปรดพิจารณาว่าควรมีการแยกการลงมติทีละประเด็นหรือไม่นั้น กระผม
อยากจะแนะนาซึ่งรายการขอโอนลดและการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นั้นได้สอดคล้องกัน
เพื่อให้เงินได้คงอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงข้อสุดท้ายเปลี่ยนแปลงคาชี้เพื่อไปแก้ไข
ในข้อ 3.2.1.2 ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า
ถนนแม่สะเรียงในเขตเทศบาล เป็นเงิน 600,000 บาท ซึ่งเอกสารที่ได้ประกอบ
การพิจารณา มีพื้นที่เพียงสามสิบกว่าจุดซึ่งจริงๆแล้วเสาไฟฟ้าของถนนแม่สะเรียงมีทั้งหมด
81 จุด ขึ้นต้นด้วยคาว่า มร. เสาต้นที่ 1-12 ไฟโฟออร์เรสเซ้น เสาที่ 13ถึงประมาณต้นที่
57 เป็นไฟโซเดี่ยมและจากที่เหลือจนถึงต้นที่ 81 ถึงห้วยปู่เฒ่า เป็นไฟโฟอรร์เรสเซ้น
เช่นกัน นี้คือข้อมูลที่กระผมทราบมาซึ่งรายการที่เราจะทาการแก้ไขเปลี่ยน
แปลง แค่สามสิบ
กว่าจุด ตามเอกสารประกอบการพิจารณามีพื้นที่ดาเนินการถึงแค่ขนส่งหรือท่ารถเปรม
ประชาเท่านั้น และพื้นที่ที่เหลือจะดาเนินการอย่างไรครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ ท่านภคเดชครับ เมื่อสักครู่กระผมได้ขอมติรายการที่ขอโอนลด 1,300,000 บาท และ
(ประธานสภาฯ) ตั้งใหม่เป็นรายการใหม่ 1,300,000 บาท
นายภคเดช วิชชาโลกา เมื่อสักครู่ท่านได้ใช้คาว่าญัตติ หากเป็นคาว่าญัตติจะใช้เป็น 3 ประเด็น และญัตติตั้งเป็น
(สมาชิกสภาฯ) ข้อ 3.2 เป็นญัตติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองสาธารณสุข จานวน 2-3 รายการ จึง
อยากให้ถอดคาพูดจากมติเห็นชอบในญัตติเป็นขอมติเห็นชอบในประเด็นจะได้ไม่ซ้าซ้อน
ครับ ทั้ง 2 ญัตติ โดยใช้คาพูดว่าขอมติในญัตติอะไรประเด็นไหนครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอเพิ่มเป็นคาว่าในประเด็น ในการขอมติแต่ละญัตติครับเป็นอันว่าการขอมติที่
(ประธานสภาฯ) ประชุมเป็นการขอญัตติในข้อที่ 3.1 ประเด็นแรกครับ และขอเข้าสู่ข้อ 3.1 ประเด็นที่ 2
โดยขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนแม่สะเรียง
ที่ท่านได้เสนอญัตติขออนุมัติสภาในเบื้องต้นครับ และหากมีสมาชิกท่านใดสอบถาม
รายละเอียดในประเด็นดังกล่าวสอบถามทางท่านนายกเทศมนตรีได้ครับ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าจานวน 30 จุดครับและขออนุญาตเบิกตัวผู้ออกแบบในโครงการดังกล่าวชี้แจง
รายละเอียดให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงด้วยครับ
นายเอกอุดม ตาคา ในโครงการดังกล่าวจานวน 30 จุด สามารถขยับจุดได้ครับ ไม่ได้จากัดเฉพาะที่ได้กาหนด
(ผอ.กองช่าง) ในเอกสารปรากฏแนบท้าย
นายมนตรี บารุงกิจ หากขยับจุดได้ไม่ทราบว่าในซอยถนนมงคลชัยจะสามารถติดตั้งไฟฟ้าดังกล่าวให้ได้หรือไม่
(ประธานสภาฯ) เพราะซอยดังกล่าวมืดครับ ซึ่งเป็นคาร้องขอจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวครับ
และในขณะนี้ท่านนายกเทศมนตรีจะได้นาเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวการติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะถนนแม่สะเรียง ขอเรียนเชิญครับ
นายพัลลภ หว่าละ การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวเหมือนการติดตั้งถนนแหล่งพานิชทั้งนี้ที่ต้อง
(นายกเทศมนตรีฯ) ดาเนินการทั้งหมด 81 ต้น ของถนนแม่สะเรียงเริ่มต้นจาก ห่างเวียง เสาไฟหมายเลขที่ มร.
1 ถึงห้วยปู่เฒ่า เสาไฟหมายเลขที่ มร.ที่ 81 และขอให้พิจารณา ดาเนินการในปี 2558
จานวน 30 ต้น ในโครงการนี้ งบประมาณในการดาเนินการ จานวน 600,000 บาท
ที่คงเหลือจะดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกที่ได้เพิ่มเติมรายละเอียดโดยวันนี้สภาได้พิจารณา 30จุด
(ประธานสภาฯ)
ในงบประมาณ 600,000 บาท และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรเสนออย่างอื่น
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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หรือไม่ครับ และขอเรียนเชิญคุณชาญวุฒิ
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมขอเรียนถามเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งถนนมงคลชัยมืดไม่มี
(สมาชิกสภาฯ) กระแสไฟฟ้าสว่างเลย และซอยตรงข้ามสมบัติทัวร์ก็ไม่มีแสงสว่าง และซอยอื่นๆ
ที่ไม่มีไฟกิ่งครับ กระผมจึง อยากเสนอเพื่อให้คณะผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอมติเห็นชอบในญัตติที่ 3.1 ประเด็นการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
(ประธานสภาฯ) ถนนแม่สะเรียงของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จานวน 30 จุด งบประมาณ 600,000 บาท
โปรดยกมือเพื่อเห็นชอบในประเด็นดังกล่าวครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ จานวน 11 เสียง (เอกฉันท์)

-พักรับประทานอาหารกลางวัน-

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสู่การประชุม
(เลขานุการสภาฯ) สภาในช่วงบ่ายครับ
ข้อ 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ
ตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ (รายละเอียดการพิจารณาญัตติปรากฏตามเอกสาร
ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้)
นายมนตรี บารุงกิจ การประชุมในช่วงบ่ายเป็นญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558
(ประธานสภาฯ) และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งรายละเอียดท่านนายกจะได้รายงานต่อสภาเทศบาล จึงขอ
เรียนเชิญครับ

นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ในลาดับต่อไปเป็นการเสนอญัตติ ข้อ 3.2
(นายกเทศมนตรีฯ) กระผมขอเบิกตัว ท่านอินทร นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง เพื่อเสนอ
ในญัตติดังกล่าวครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอเรียนเชิญท่านรองอินทร ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายอินทร นันทสมบูรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ (รอง
นายกเทศมนตรีฯ) เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ข้าพเจ้า นายอินทร
นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เนื่องจากเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายโครงการ
ที่ยังไม่มีความจาเป็นต้องใช้จ่าย จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวน 2 รายการ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในและหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
1. รายการที่โอนลด
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งจ่ายอยู่ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อ 2.2.4
หน้า 53 ตั้งไว้ 180,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ ทุกประเภท ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอ
โอนลดครั้งนี้ จานวน 36,000 บาท
1.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับรับรอง
และพิธีการ ตั้งอยู่ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อ 2.1.1.2 หน้า 54 ตั้งไว้
20,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ขอโอนลดในครั้งนี้ จานวน 20,000 บาท
รวมรายการที่โอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท และโอนไปตั้งจ่ายและตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายการดังต่อไปนี้
2. รายการขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
2.1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 2 รายการ เป็นเงิน 36,000 บาท
ดังนี้
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ข้อ 3.1.1..2 ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้าแบบก้นหอย
(เตาเผาขยะ) จานวน 1 เครื่อง จานวน เงิน 25,000 บาท (ตามรายละเอียด
แนบท้ายมาพร้อมนี้)
2. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ข้อ 3.1.1.3 ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จานวน 1
เครื่อง จานวน เงิน 11,000 บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้)
2.2 กองช่าง จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,000 บาท ดังนี้
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า ข้อ 3.1.1.5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโซล่าเซลล์
(เตาเผาขยะ) จาวน 1 ชุด จานวนเงิน 20,000 บาท (ตามรายละเอียดแนบ
ท้ายมาพร้อมนี้)
รวมรายการที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 กาหนดว่า การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง จึงขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่งให้
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านแล้ว จึงขอได้โปรดนาเสนอญัตติดังกล่าวเข้าสู่
ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านรองอินทร ก็ได้นาเสนอในญัตติดังกล่าวแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์
(ประธานสภาฯ)
สอบถามรายละเอียดดังกล่าว กระผมขอเรียนเชิญท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอสอบถามว่า รายจ่ายค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่ตั้งงบประมาณไว้ 180,000 บาท
(สมาชิกสภาฯ) และได้ขณะนี้ได้ใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้ว และเหตุใดจึงได้ยกเลิกโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านพูนศักดิ์ ได้สอบถาม 2 คาถาม คือ 1.งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในค่าบารุงรักษาและ
(ประธานสภาฯ) ซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 180,000 บาท นั้น ขณะนี้ได้ใช้จ่ายไปเท่าไหร่ และ ข้อ 2
เหตุใดจึงได้ยกเลิกการดาเนินงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กระผมขอเรียน
คณะผู้บริหารตอบข้อชักถาม และชี้แจงรายละเอียดให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายก
(รองนายกเทศมนตรีฯ) เทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ซึ่งได้รับมอบหน้าที่ให้ดาเนินการแทนในการตอบข้อซักถาม
ในช่วงบ่าย ซึ่งตอบข้อชักถาม ในข้อที่ 1 ว่าจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 180,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ 75,795 บาท และส่วน
การตอบข้อซักถามข้อที่ 2 กระผมขอเบิกตัว คุณยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการ
กองสาธารณสุขตอบข้อซักถามและให้รายละเอียดในประเด็นดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตอบข้อชักถาม
(ประธานสภาฯ)
ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงด้วยครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายยุทธนา คามงคล เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมนายยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกอง
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) กองสาธารสุขฯ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ซึ่งตั้งไว้ในเทศบัญญัติไว้ 20,000
บาท เพื่อใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในปี2557ที่ได้ดาเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวก็ได้ดาเนินการประมาณเดือนมีนาคม แต่พอปี พ.ศ.2558 ก็ได้มีข้อท้วงติง
จากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ใช่อานาจ
หน้าที่ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะทาได้ ซึ่งหน้าที่หลักคือกรมปศุสัตว์ จึงทาให้
องค์ปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศไม่สามารถดาเนินการในโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ได้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
(ประธานสภาฯ) ให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งตอนนี้เป็นการพิจารณาจัดซื้อเครื่องสูบน้า
แบบก้นหอยที่จะไปใช้ที่เตาเผาขยะ และครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า ซึ่ง 2 รายการนี้
จะนาไปใช้ประโยชน์ที่เตาเผาขยะ จึงอยากสอบถามว่ามีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อเห็นชอบในญัตติ
ดังกล่าว หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบได้โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ จานวน11 เสียง
กระผมต้องขอขอบพระคุณที่สมาชิกสภาทุกๆท่านได้ให้ความเห็นชอบในทั้ง 2 ญัตติ
และขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายมนตรี บารุงกิจ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ นั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอชักถามหรือ
(ประธานสภาฯ) ข้อแนะนาและข้อเสนอแนะในวาระดังกล่าวหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านสมพงษ์ครับ
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอฝากเรื่องการล้างท่อ
(สมาชิกสภาฯ) ระบายน้า ถนนแหล่งพานิชย์ จากโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ถึง โรงพยาบาล
คริสเตียนที่ส่งกลิ่นเหม็นมาก จึงขอฝากดาเนินการแก้ไขในประเด็นดังกล่าวด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอเรียนเชิญท่านประนอมครับ
(ประธานสภาฯ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมก็ขอฝากการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นของท่อระบายน้าประชาชน
(สมาชิกสภาฯ) ชาวชุมชนบ้านโป่งด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กระผมเห็นว่าประชาชนควรมีส่วนร่วมในการช่วยกัน
แก้ไข (สมาชิกสภาฯ) ปัญหาดังกล่าวด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญคุณวุฒิไกร
(ประธานสภาฯ)
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ มีประชาชนขอให้เทศบาลได้ตัดกิ่งไม้ลานกีฬาต้านยาเสพติด(ร่มโพธิ์)ด้วยครับ
(สมาชิกสภาฯ) หากเจ้าหน้าที่จะไปดาเนินการตัดให้ประสานกระผมหรือตชด.ก็ได้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านชัยชนะครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมอยากเรียนแจ้งทางคณะผู้บริหารว่า ขอให้ดูแลเรื่องรางระบายน้าหรือท่อระบายน้า
(สมาชิกสภาฯ) บริเวณท่ารถเปรมประชาที่ส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นลาเหมืองข้างปั๊ม ปตท.ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอให้ผู้บริหารตอบเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สมาชิกสภาแจ้งมาด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)
ซึ่งมีการแจ้งมาถึงเรื่องการล้างท่อระบายน้า สิ่งปฏิกูลเน่าเหม็น การตัดกิ่งไม้ที่ตชต. การส่ง
กลิ่นเหม็นของรางระบายน้าข้างปั๊มน้ามัน ปตท.
และท่ารถเปรมประชาครับ ขอเรียนเชิญ
ท่านชัยพันธ์ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกเทศมนตรีฯ) รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง กระผมขอตอบในกรณีแก้ไขปัญหาการสิ่งกลิ่นเหม็น
เน่าเสีย ของท่อระบายน้า กรณีท่านสมพงษ์แจ้งมาให้ทางเทศบาลตาบลแม่สะเรียงไปปล่อย
น้าบริเวณหน้าโรงปลาทูนั้น เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดาเนินการเรียบร้อย
แล้วซึ่งตอนที่ไปปฏิบัติงานท่านสมพงษ์ไม่อยู่ซึ่งหากมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาอีกครั้งก็จะ
ให้เจ้าหน้าที่ไปปล่อยน้าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกรณีของท่านประนอมก็เป็นกรณีเดียวกัน
ในส่วนท่านวุฒิไกรเรื่องการตัดกิ่งไม้จะประสานกองช่างอีกครั้งว่าจะดาเนินการวันไหน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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และสาหรับกลิ่นเหม็นลาเหมืองบริเวณปั้ม ปตท. นั้น ขอเรียนว่างานป้องกันฯ ได้จัดชุดออก
ตรวจลาเหมืองและตรวจจุดพร้อมฝารางระบายน้าเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่กระผม
จะรายงานต่อสภา ตอนนี้อยู่ระหว่างสารวจฝารางระบายน้าและบริเวณที่มีกลิ่นเน่าเสียจาก
รางระบายน้าแล้ว และขั้นตอนต่อไปเป็นการวางแผนการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมว่าจะดาเนินการเมื่อไหร่อย่างไรซึ่งปัญหา
อุปสรรคก็คือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนทาให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดาเนินการตามแผนที่วางไว้
ได้ ทางเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะรีบดาเนินการให้เร็วที่สุดครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ปัญหาการส่งกลิ่นเน่าเหม็นของท่อระบายน้าของบ้านโป่งส่วนหนึ่งของปัญหาอาจมาจาก
(ประธานสภาฯ) ขยะที่ของพ่อค้าแม่ขายตลาดวันพุธก็ได้ และขอเรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ ครับ
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กระผมขอบคุณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชน
(สมาชิกสภาฯ) เรื่องการจับงู และขอเสนอแนะให้งานป้องกันมีอุปกรณ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านภคเดช ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอเสนอเพิ่มเติมในเรื่องสุขอนามัย คือ มีรางระบายน้าที่ตื้นเขินและอุดตันของราง
(สมาชิกสภาฯ) คือระบายน้า จานวน 2 จุด๑. พื้นที่ตื้นเขินบริเวณที่อบต.บ้านกาศได้ก่อสร้างสถานที่
นาเสนอ
สินค้า
OTOP ทาให้ดินที่ได้ถมบริเวณดังกล่าว สไลท์ลงมาสู่รางระบายน้าทาให้เกิดการตื้น
เขินของท่อระบายน้า มีระยะทางประมาณ 40 เมตร จึงอยากให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 2. การขุดลอกราง
ระบายน้า ถนนแม่สะเรียงตั้งแต่บริเวณสามแยกสานักงานเกษตรอาเภอแม่สะเรียงแล้วจะมี
เนินทางด้าน ขวามือจะมีรางน้าเล็กๆมีระยะทางประมาณ 40 เมตร ที่เกิดจากฝนตกทาให้มีเศษ
ดินชะไหล่
มาท่วมขังในรางระบายน้า จึงอยากให้คณะผู้บริหารมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าไป
ดาเนินการด้วยครับ และสุดท้ายฝากในเรื่องของการตกแต่งดอกเฟื่องฟ้าที่ได้ประดับประดา
ในเขตเทศบาลรวมถึงการจัดระเบียบกระถางมีการเคลื่อนย้ายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไป
ดูแล
เพราะอาจทาให้เกิดอันตรายต่อการสัญจรไปมาของประชาชนได้
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเชิญท่านรองนายกตอบข้อชักถามของท่านภคเดช ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ขอบพระคุณสาหรับข้อมูลที่เป็นข้อชี้แนะและชี้นาจากท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ซึ่งเป็นจริงอย่างที่ท่านภคเดชได้นาเรียน ซึ่งทางกระผมพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ได้ออกสารวจและแจ้งยังกองช่างให้ดาเนินการกับกองสาธารณสุขว่าจะดาเนินการอย่างไร
ในการแก้ไขรางระบายน้าซึ่งปรากฏตามภาพ ซึ่งอยู่ช่วงระหว่างดาเนินการ และส่วนการจัด
แต่งพุ่มดอกเฟื่องฟ้าจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการให้เรียบร้อย และส่วนปัญหา
กระถางที่มีการเคลื่อนย้าย ยังเป็นปัญหาหนักใจของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เจ้าของบ้าน
บางคนก็มีความพอใจที่จะให้ตั้งกระถางดังกล่าวไว้ แต่บางบ้านก็ไม่อยากให้ไว้ จึงต้องขอ
เวลาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับคณะผู้บริหารด้วย ขอขอบคุณครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ กราบเรียนท่านประธานสภาครับ ในวันนี้การประชุมสภาได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อย
(นายกเทศบาลฯ) กระผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านร่วมกิจกรรมของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ดังต่อไปนี้
เรื่องที่ 1 ถวายเทียนเข้าพรรษาในปีนี้ที่วัดทุ่งแล้งจึงเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ด้วย โดยจะมีหนังสือเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมไปอีกครั้งหนึ่ง เรื่องที่ 2 สาหรับลา
เหมือง
แกนที่ไปดูเมื่อสักครู่เหลืออีก 40 เมตร จะเข้าไปดาเนินการบ้านโป่งในจากหลังสะพาน
ส่วนที่เหลือที่จะต้องดาเนินการถึงเรือนจาอาเภอแม่สะเรียงนั้นต้องทาโครงการเพื่อเสนอให้
กับการจัดการน้าภาค 8 และการประชุมในวันนี้กระผมขอบคุณทุกโครงการที่ได้นาเสนอ
และ
ชี้แจงให้เข้าใจและได้ให้การเห็นชอบในการเสนอญัตติในโครงการต่างๆ หากงบประมาณ
ที่จะดาเนินการเพียงพอก็จะดาเนินการในปี พ.ศ.2559 ขอขอบพระคุณครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านยุทธนา คามงคล ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายยุทธนา คามงคล กระผมขอแจ้งกิจกรรมของทางกองสาธารณสุขให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทราบ ดังนี้
(ผอ.กองสาธารสุขฯ) ครับ ในวันที่ 9 มิถุนายน 255๘ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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พ.ศ.2558 โดยจะมีการรณรงค์จากสนามหน้าที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียงและมีพิธีเปิด
ณ บริเวณหน้าสานักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอาเภอ
แม่สะเรียงเป็นประธานในพิธีเปิด จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และจะมีการรณรงค์พ่นหมอกควัน
ในวันที่10-13 มิถุนายน 2558 จานวน 4 วัน โดยชมรม อสม.ร่วมกับทางเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงที่จะร่วมดาเนินการดังกล่าว ซึ่งจะลงในทุกพื้นที่ของเขตเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง อีกหนึ่งกิจกรรมคือกาหนดวันที่ 15 มิถุนายน 2558 กิจกรรมปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติร่วมกับประชาชนหมู่บ้านทุ่งแล้งบริเวณเตาเผาขยะของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ก็จะมีหนังสือแจ้งสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทราบอีกครั้งหนึ่ง กระผม
ก็มีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอนาเสนอ
(ประธานสภาฯ) เกี่ยวกับห้องทางานของสภาเทศบาลคาบเกี่ยวการตรวจมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยควรมีห้องทางานของประธานสภาเพราะจากการตรวจมาตรฐาน
จะต้องมี ห้องทางานของสภาเทศบาลแต่เนื่องจากสถานที่ไม่อานวยจึงไม่ได้ดาเนินการ
ดังกล่าวเพราะจะต้องมีคะแนนของการตรวจมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวด้วยครับ
จึงขอเรียนปรึกษาว่าควรจะมีการปรับปรุงห้องทางานของสภาเทศบาลอย่างไรเพื่อให้เข้า
ตามหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นกระผมขอเบิกตัวคุณธีรพงศ์
ปิงสุแสน ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้คะแนนในการตรวจมาตรฐานดังกล่าวครับขอเรียน
เชิญครับ
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ จากที่ประธานสภาได้เรียน
(ผช.เลขานุการสภาฯ) ทุกท่านในเรื่องของการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ซึ่งจะตรวจทุกปี จะมีการตรวจดังกล่าวอยู่ 4 ด้าน และใน 4 ด้านจะมีการประเมิน
งานกิจการสภาซึ่งจะต้องมีสถานที่หรือห้องทางานของสภาเทศบาลซึ่งเป็นมาตรฐาน
ที่อปท. ทุกแห่งจะต้องมีห้องปฏิบัติงานหรือทางานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ในการตรวจ
ซึ่งรายละเอียดอื่นนั้น ผู้ช่วยเลขานุการได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอฝากผู้บริหาร และสมาชิกสภาพิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วยมีสมาชิกสภาท่านใด
(ประธานสภาฯ) มีขอซักถามอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 ขอเรียนเชิญท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่นครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558
(สมาชิกสภาฯ) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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ตาบลแม่สะเรียง
นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอที่เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีก็ถือว่ากาหนดการ
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 ในวันอังคาร ที่ 30
มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
โดยให้สวมชุดเครื่องแบบสีกากีเข้าร่วมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และบัดนี้
การประชุมในวันนี้ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมนายมนตรี บารุงกิจ
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บัดนี้ ครับ
ปิดประชุม เวลา 15.01 น.

(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
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(นายมนตรี บารุงกิจ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
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