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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕๕๘
วันที3่ 0 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 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๕. นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
๖. นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายยุทธนา คามงคล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
๘. นางเสาวณีย์
ปัจโย ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
๙. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๑๐. นายเอกอุดม
ตาคา ตาแหน่ง
นักบริหารงานช่าง
๑๑. นายธีรพงศ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง
นักบริหารงานทั่วไป
๑๒. นายกฤตธกร
วิวรรณณา ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๓. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง
ลูกจ้างประจา
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๑๔. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๕. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๖. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๗. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๘. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๙. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๐. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๑. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๒. นางสาวจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๒๓. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๔. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๕. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๖. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒๗. นางมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
๒๘. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๙. นายสรายุทธ แก้วไสยะ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
๓๐. นางสาวพลอยไพลิน อุดทาธง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๑. นางสาวกนกฎา ศิริ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๒. นางสาวรุ่งนภา แสนเปา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๓. นางสาวชนิกานต์ เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๔. นายอภัย วิชชา ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
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เปิดประชุม เวลา 09.๐๐ น.

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(เลขานุการสภาฯ)
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

-จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย-
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นายมนตรี บารุงกิจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกท่านในวันนี้เป็นการ
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ซึ่งตรงกับ
วันที่ 30มิถุนายน2558กระผมจึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
นายมนตรี บารุงกิจ ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
(ประธานสภาฯ) ประจาปีพ.ศ.2558 กระผมขอแจ้งรายละเอียดโครงการอบรมหลักการบริหารการ
ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างมือ
อาชีพ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยาดาเนินการจัดการอบรมดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งหากสมาชิกสภาท่าน
ใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องครับ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจาปี
พ.ศ.2558
นายมนตรี บารุงกิจ ในวาระที่ 2 ข้อ
2.1 เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
(ประธานสภาฯ) ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558ท่านสมาชิกสภามีความประสงค์จะแก้ไขรายงาน
การประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้หรือไม่ครับ เรียนเชิญ
ท่านภคเดชครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯคณะผู้บริหารและพี่น้องข้าราชการทุกท่าน
(สมาชิกสภาฯ) ในระเบียบวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558 ที่จะมีการรับรองซึ่งกระผมมีข้อที่ต้องแก้ไขดังต่อไปนี้
หน้าที่ 2ประโยคท่านประธาน ขอให้พิจารณาด้วยท่านใดที่ได้กล่าวถึงได้โปรด
พิจารณาข้อความด้วย ซึ่ง เมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว ท่านรองชัยพันธ์ได้ให้เกียรติให้
ข้อสังเกตว่าในสิทธิของแต่ละบุคคลถ้ามีการกล่าวถึงท่านใดหรือให้มีการแก้ไขข้อ
ความ ให้ท่านนั้นได้มีการรับรองเห็นชอบด้วยขอแจ้งยังประธานสภาหน้าที่ ๒
บรรทัดที่ 2 “วันนี้เป็นการเรียกประชุมสภา”ขอให้แก้ไขเป็น “วันนี้เป็นการประชุม
สภา”
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นายมนตรี บารุงกิจ หากมีการผิดพลาดในข้อความดังกล่าว กระผมยินดีให้แก้ไขข้อความดังกล่าวครับ
(ประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา หน้าที่3 ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบนั้น กระผมคิดว่าเจ้าหน้าที่
(สมาชิกสภาฯ) ขาดการพิมพ์รายละเอียดของรายงานการประชุม ในการขออนุญาตสภาเทศบาล
เพื่อเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ของคุณกร เสริมสกุล ในฐานะประชาชน
เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันดังกล่าวด้วย ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการสภาเพิ่มเติม
รายละเอียดดังกล่าวด้วยครับ
หน้าที่ 4ประโยคของกระผมบรรทัดข้างล่าง “หน้าที่ 15 ประโยคของท่านประธาน
สภา ในประโยคดังกล่าวไม่ได้บันทึกประการใดขอให้ตัดประโยคนี้ทิ้งครับ
หน้าที่7ประโยคคาพูดของกระผม บรรทัดที่ 4 “ยอมรับว่ากระผมมีการลา” แก้ไข
“ยอมรับว่ากระผมมีการขาด”และ“แต่ได้ใช้การลาตามระเบียบ”ให้ตัดคาว่า “ใช้ได้”
ออก และบรรทัดที่ 6“สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547”ให้เพิ่มเติม ข้อมูลดังนี้“ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547ข้อ 11และข้อ 20(2)และ(3)”
หน้าที่ 10ประโยคคาพูดท่านนายกก่อนจะถึงประโยคท่านประธานสภา บรรทัดที่ 3
นับจากข้างล่างขึ้นมา “รายงการ” แก้ไขเป็น “รายการ”
หน้าที่14ประโยคของกระผมบรรทัดที่ 5 นับจากข้างล่างขึ้นมา “เสาต้นที่ 1-12
ไฟเฟอร์ริเด้น”แก้ไขเป็น“เสาต้นที่ 1-12 ไฟฟลูออเรสเซน”บรรทัดเดียวกัน “เป็น
ไฟโลเดี่ยม” แก้ไขเป็น “เป็นไฟโซเดี่ยม” และบรรทัดที่ 4นับจากข้างล่างขึ้นมา
“จนถึงต้นที่ 81 ถึงห้วยปู่เฒ่า เป็นไฟเฟอร์เด้น”แก้ไขเป็น “จนถึงต้นที่ 81 ถึงห้วย
ปู่เฒ่าเป็นไฟฟูออเรสเซน”
หน้าที่ 18 ประโยคของผู้อานวยการกองสาธารณสุข บรรทัดที่ 2“กองสาธารสุขฯ”
แก้ไขเป็น “กองสาธารณสุขฯ” และบรรทัดที่ 6 “จึงทาให้องค์ปกครองท้องถิ่น
ทั่วประเทศ” แก้ไขเป็น “จึงทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ”
หน้าที่ 22 บรรทัดแรก “กับการจัดการน้าภาค 8” ซึ่งเป็นประโยคของท่านนายก
ไม่ทราบว่าชื่อเต็มของหน่วยงานดังกล่าวนั้นชื่อเต็มว่าอะไรครับท่าน นายก
นายพัลลภ หว่าละ การจัดการน้าภาค 8 ชื่อเต็มว่ากรมทรัพยากรน้า หรือยังไงกระผมจะให้ไปตรวจสอบ
(นายกเทศมนตรีฯ)
ข้อมูลชื่อเต็มอีกทีครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ฝากเลขานุการสภาดูข้อมูลเพิ่มด้วย และกระผมขอเพิ่มเติมให้ผู้ช่วยเลขานุการสภา
(สมาชิกสภาฯ)
ตั้งกั้นหน้ากั้นหลังให้ด้วยในรายงานการประชุม และหน้าสุดท้ายของรายงาน
การประชุมมีการลงลายมือชื่อกรรมการครบทั้ง 3 ท่าน แต่วันที่ ที่ได้รับรายงาน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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การประชุมแล้วเสร็จและถูกต้องเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ลงไว้ครับซึ่งอย่างไรการตรวจ
รายงานการประชุมดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการแล้ว จึงอยากให้มีการลงวันที่อย่าง
ชัดเจนเพื่อเป็นระบบและขั้นตอน ในการปฏิบัติงานจึงขอฝากไว้ด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ และขอเบิกตัวเจ้าหน้าที่ผู้ทา
(ประธานสภาฯ) หน้าที่ดังกล่าวชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้กับสภาเทศบาลฯด้วยครับ
นางสาวเขมจิรา ปันคา เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
(ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ) ประชุมทุกๆท่าน ดิฉัน ขอเรียนยังสภาเทศบาล ว่าวันที่ตรวจรายงานการประชุม
เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 และได้ทาการจัดส่งเอกสารไปยังท่าน
สมาชิกสภาทุกๆท่านในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ค่ะ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนแจ้งให้สมาชิกเพิ่มเติมวันที่การตรวจรายงานการประชุมสมัยดังกล่าวเสร็จ
(ประธานสภาฯ) เรียบร้อย วันที่ 25 มิถุนายน 25๕8 ครับ และกระผมขอสอบถามว่ามีสมาชิกสภา
ท่านใดเสนอหรือแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอ
เป็นอย่างอื่น กระผมขอความเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง (เอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่ม-ี
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5.1 ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จานวน 500,000 บาท
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้)
นายมนตรี บารุงกิจ ในวาระที่ 5 ข้อ5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง
(ประธานสภาฯ) และหล่อลื่นสาหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทเรียนเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ
นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติกระผมขอให้ท่านได้ดูรายละเอียด
(นายกเทศมนตรีฯ) เอกสารการใช้จ่ายเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ประจาปี 2558
จานวน 4,844,123.14 บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
บาทสิบสี่สตางค์) และข้าพเจ้าจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง จานวน 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) โดยแยกตามภารกิจ
หน้าที่รับผิดชอบได้ดังนี้
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดฯ เป็นจานวนเงิน 100,000
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
2. งานบริหาร สานักปลัดฯ เป็นจานวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
3. งานกาจัดขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 200,000
บาท(สองแสนบาทถ้วน)
4. งานเคหะและชุมชน กองช่าง เป็นจานวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน)
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548ข้อ 89กาหนดไว้ว่า
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น “
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว
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(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ดังนั้น สานักเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
ดาเนินการดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จึงได้
นาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพื่อพิจารณาต่อไป
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ และขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพ สืบเนื่องจากที่คณะผู้บริหาร
(รองนายกฯ) ได้มี การเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมขอนาเรียนไปยังประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติ ถึงสถานะทางการคลัง เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสมที่เทศบาลสามารถ
ดาเนินการจ่ายได้ มีรายละเอียดดังนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทศบาลตาบล
แม่สะเรียงได้จ่ายเงินสมทบ กสท. 213,102.50 บาท และมียอดสะสมคงเหลือที่
สามารถนาไปใช้ได้ 4,844,123.14 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องใช้จ่ายเงินสะสม
ยังไม่ได้ดาเนินการครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านรองชัยพันธ์ ก็ได้นาเสนอรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2558 แล้วครับ และในญัตติ ข้อ 3.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อ
จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงจานวน 500,000 บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับขอเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่าน
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเรียนถามฝ่ายบริหารว่า 1. การใช้น้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ไปแล้วของงานป้อง
(สมาชิกสภาฯ) กันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารใช้ไปเท่าไหร่ มีรถกี่คัน รวมถึงงานกาจัดขยะ
มูลฝอยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานเคหะและชุมชน กองช่าง ว่าได้ใช้
จ่ายไปเท่าไหร่ครับ 2. รถที่ใช้แต่ละงานมีเท่าไหร่รถแต่คันของแต่ละงานมีการจัดทา
สมุดคุมการปฏิบัติงานด้วยหรือไม่อย่างไรครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ ท่านพูนศักดิ์ ดีมั่น ได้สอบถามรายละเอียดการใช้รถและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
(ประธานสภาฯ) ของงานบริหาร งานป้องกัน งานกาจัดขยะมูลฝอยกองสาธารณสุข และงานเคหะ
และชุมชนของกองช่าง รวมทั้งจานวนรถด้วยจึงขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอชี้แจงว่ารถที่ปฏิบัติในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ รถกู้ภัย
(นายกเทศมนตรีฯ) รถดับเพลิง งานบริหาร คือ รถตู้ งานกาจัดขยะมูลฝอย คือ รถกาจัดขยะ รถไถงาน
เคหะและชุมชน กองช่าง คือ รถกระเช้า และรถนาเที่ยว รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์
จานวน 3 คัน และบัดนี้กระผมขอเบิกตัวท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายก
เทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังกล่าวเพิ่มเติมต่อสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน จากที่ท่านนายกเทศมนตรีได้นาเรียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิงให้สภา
(รองนายกฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียงทราบนั้น ขอนาเรียนทุกท่านว่ารถเหล่านี้ ในแต่ละปีได้
ให้บริการประชาชนทั้งด้านการบริหารจัดการขยะ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยด้านบริหารงานบุคคล และด้านงานช่าง ซึ่งการใช้น้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าว
รวมถึงค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 784,467 บาท ซึ่งได้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้
84,467 บาท เหตุผลที่ต้องใช้เนื่องจากงานแต่ละงานอาทิเช่นงานบริหาร ต้องใช้ใน
การเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารข้าราชการตลอดจนพี่น้องประชาชนและ
สมาชิกสภาซึ่งจาเป็นต้องใช้ในส่วนงานป้องกันประกอบด้วย รถดับเพลิง รถกู้ภัย ใช้
เพื่ออานวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาได้ดาเนินการ
ดับเพลิง ช่วยเหลือภัยแล้งในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งทางคณะผู้บริหารไม่เคยปฏิเสธ
หน่วยงานราชการหรือประชาชนที่ขอมาเลย ส่วนงานจัดเก็บขยะนั้นเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงมีการจัดเก็บทุกวัน ส่วนงานช่างไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมต่างๆตัดต้นไม้ตัด
กิ่งไม้ ที่มีทั้งประชาชน หน่วยงานราชการที่ได้ขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ซึ่งทางคณะผู้บริหารไม่เคยปฏิเสธและเมื่อได้รับการร้องขอจาก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงอย่างต่อเนื่องสิ่งที่สาคัญน้ามันได้มีความ
จาเป็นต้องใช้เพิ่มในส่วนของรถบริการนาเที่ยวเพื่อบริการประชาชน ทั้งงานศพ งาน
ทาบุญหรืองานประเพณีต่าง ๆ ทุกท่านจะเห็นว่ารถดังกล่าวของเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงได้เริ่มใช้บริการแล้ว และได้รับคาชื่นชมจากประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่
ต้องใช้จ่ายน้ามันเพิ่มขึ้น ที่สาคัญโดยเฉพาะกองสาธารณสุขมีโครงการรณรงค์ต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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โดยจะใช้รถของสานักปลัดฯรถของงานป้องกันฯ ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์
โครงการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันไข้เลือดออก(ลูกน้ายุงลาย)และใช้ในงานต่างๆของ
กองสาธารณสุขฯเพื่อเป็นการส่งเสริมงานและกิจการของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ตลอดจนงานออกตรวจร้านอาหาร สถาน
ประกอบการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่เราไม่สามารถกาหนดกรอบการใช้งานได้ จึง
ทาให้คณะผู้บริหารจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติส่วนรายละเอียดกระผมขอเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงยอดการใช้น้ามันดังนี้ต่อไปนี้ เดือนกันยายน 2557 ฝ่ายงานบริหารใช้น้ามัน
23,775.-บาท(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) งานป้องกัน 35,343.บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสามบาท) งานกาจัดขยะ 34,183.-บาท งาน
ช่าง 9,510.-บาท (เก้าพันห้าร้อยสิบบาท) รวมแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2557
ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นภาพรวมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้งานบริหาร
ใช้น้ามัน 192,610.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) งาน
ป้องกันใช้น้ามัน 240,609.-บาท (สองแสนสี่หมื่นหกร้อยเก้าบาทถ้วน)งานกาจัด
ขยะใช้น้ามัน 280,578.-(สองแสนแปดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)งานช่างใช้
น้ามัน 73,670 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
787,467 บาท(เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) จึงขอนาเรียน
ยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านรองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ได้ชี้แจงรายละเอียดในการใช้น้ามันให้
(ประธานสภาฯ) ทราบเรียบร้อยแล้ว จึงขอสอบถามว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นจะสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมในญัตติดังกล่าวหรือไม่ เรียนเชิญ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ
เรียนเชิญครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ในการนาเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและ
(สมาชิกสภาฯ) หล่อลื่น สาหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้โดย
ได้รับอนุมัติจากสภา กระผมก็มีข้อห่วงใยในเรื่องของการใช้น้ามันให้ใช้อย่าง
ประหยัดแและให้ใช้ภายในกิจการของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงด้วยขอบคุณครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเสนอความคิดเห็นอย่างอื่นในญัตติดังกล่าวหรือไม่ครับ
(ประธานสภาฯ)
เรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กระผมขอนาเสนอการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง
(สมาชิกสภาฯ) และหล่อลื่น สาหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง 500,000บาท
เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบในญัตติดังกล่าว กระผมขอเรียนว่าเงิน
จานวน500,000บาท นั้น ซึ่งราคาน้ามันวันนี้ ของปตท.ราคา 25.29 บาท/ลิตร
ปัดเป็น 26 บาท เฉลี่ยแล้วจะได้น้ามันประมาณ 19,230 ลิตร ซึ่งระยะเวลาเหลือ
ที่จะใช้นั้นจานวน 3 เดือนหรือ120 วัน เฉลี่ยแล้ว 160 ลิตรต่อวันต่อรถที่มีเพื่อ
ไว้บริการประชาชนประมาณจานวน 10 คันและการเสนอขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีความเหมาะสมหรือไม่ในการพิจารณาในญัตติดังกล่าวนี้
ของสภาเทศบาล จึงขอนาเรียนยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพื่อพิจารณาครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณสาหรับข้อเสนอแนะจากท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ และขอเรียนเชิญ
(ประธานสภาฯ) ท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ตามที่เราได้รับทราบค่าใช้จ่ายและความจาเป็นต้องใช้น้ามัน ประมาณ 480,000
(รองประธานสภาฯ) บาท กระผมเห็นว่าการขออนุมัติ 500,000 บาท เพื่องบประมาณจะเพียงพอต่อ
การใช้จ่ายครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาท่านอื่นจะเสนอรายละเอียดให้ญัตติดังกล่าวหรือไม่ เรียนเชิญท่าน
(ประธานสภาฯ) จาลอง สินธพ ครับ
นายจาลอง สินธพ จากการเสนอญัตติดังกล่าวเหลือเวลาการใช้น้ามันอีก 120 วันหรือ 3 เดือนนั้น
(สมาชิกสภาฯ) จากข้อสังเกตในการใช้น้ามัน กระผมอยากจะเสนอแนะในเรื่องของการใช้รถและ
น้ามันให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพของเทศบาลฯ เพราะเนื่องจากว่ารถแต่ละคันมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบควรมีการควบคุมไมล์รถหรือมีสมุดคุมการใช้รถและน้ามันในการ
ปฏิบัติงานครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านจาลอง สินธพ และมีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านอื่นสอบถามอีกหรือไม่
(ประธานสภาฯ) ครับ เชิญท่านวุฒิไกร ครับ
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ สืบเนื่องจากความคิดเห็นของท่านจาลอง และอยากทราบว่าคณะผู้บริหารได้มีการ
(สมาชิกสภาฯ) ควบคุมการใช้รถและน้ามันเชื้อเพลิงในการออกปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านชัยชนะ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมมีข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการจ่ายขาดเงินสะสม 4-5 ปีที่ผ่านทุกครั้งจะขอ
(สมาชิกสภาฯ) อนุมัติไม่เกิน 300,000 บาท แต่ในปีนี้ทาไมจึงได้ของบประมาณ 500,000 บาท
โดยขอสอบถามคณะผู้บริหารว่าทาไมในครั้งนี้จึงได้เพิ่มขึ้นจากเดิมจึงขอให้
คณะผู้บริหารชี้แจงความจาเป็นให้กับสภาเทศบาลด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมขอเพิ่มเติมเรื่องการใช้รถว่ารถบางคันที่มี แต่ไม่ค่อยได้ใช้งานซึ่งนานๆจะได้
เติม(เลขานุการสภาฯ) ครั้งหนึ่ง จึงขอเรียนว่าหากทางเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้นาน้ามันไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงยินดีที่จะอนุมัติ
งบประมาณในญัตติดังกล่าวแต่งบประมาณที่ขออนุมัติครั้งนี้ถ้าพิจารณาแล้ว
ระยะเวลาที่เหลือ หรือที่จะได้ใช้นั้นจะมากเกินไปหรือไม่เหมาะกับงบประมาณที่ได้
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลในครั้งนี้หรือไม่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้สอบถามทั้งในเรื่องของการของบประมาณ
(ประธานสภาฯ) เพิ่มขึ้นจากเดิมว่ามีความเหมาะสมในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็น
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
จานวนเงิน 500,000 บาท รวมถึงการเสนอแนะในการควบคุมการใช้รถและน้ามัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพกับเทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้มากที่สุด
กระผมจึงขอให้คณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงด้วยครับเรียน
เชิญ ท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ครับ
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ขอบคุณความห่วงใยของท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกๆท่าน กระผมขอตอบเป็น(รอง
นายกฯ) ภาพรวมจากคาถามของสมาชิกสภาทุกท่าน ประเด็นที่ 1 นับแต่คณะผู้บริหารนา
โดยท่านนายกพัลลภ หว่าละ เข้ามาดารงตาแหน่งเราให้บริการพี่น้องประชาชน
อย่างเต็มความสามารถ จะเห็นได้ว่าภารกิจเพิ่มเติมขึ้นตลอดเวลาและทุกๆปีเช่น
การรับส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาล แม้กระทั่งส่งถึงโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่และ ส่งที่
โรงพยาบาลในอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเราก็ให้บริการประชาชนที่ยากจนจริงๆ โดยใช้ดุลย
พินิจในการพิจารณาในการช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ น้ามัน ประเด็นที่ 2ทุก
ท่านจะเห็นได้ว่าเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีระบบรางระบาย น้าที่ไม่ค่อยดีมีกลิ่นเน่าเสีย
เทศบาลได้วางแผนเพื่อปล่อยน้าทิ้ง ตลอดจนการล้าง ถนน ภารกิจในการทาความ
สะอาดท่อระบายน้า และที่สมาชิกสอบถามว่าทาไม บริหารต้องของบประมาณเพิ่ม ทุกท่าน
อย่าลืมว่ารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ เทศบาลมีสภาพที่เก่าตั้งแต่สมัย
สุขาภิบาล แต่สิ่งที่เราบริหารก็ได้บริหารแบบ ประหยัดเช่นกัน จึงอยากถาม
สมาชิกสภาว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดที่ขอความ อนุเคราะห์แล้วเทศบาลปฏิเสธ
ในการอานวยความสะดวกบ้างและขอเรียนว่า เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ปฏิบัติงาน
จริงๆทั้งนี้รถบรรทุกของเทศบาลตาบล แม่สะเรียงทุกท่านก็ทราบว่าเป็นรถเก่า รวมถึง
การปฏิบัติงานไปถึงสถานที่บริหาร จัดการ ขยะเทศบาล และการให้บริการองค์กรต่างๆ ที่ได้
ขอความอนุเคราะห์ เทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้บริการพี่น้องประชาชนตลอด
มาไม่ว่าจะเป็นงานศพ และกิจกรรมต่างๆซึ่งผู้สูงอายุใช้บริการเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตลอดและจากที่ สมาชิกสภาสอบถามว่าทาไมไม่ตรวจสอบไมล์รถ กระผมขอเรียนว่า
เนื่องจากสภาพ รถที่ใช้งานปัจจุบันเก่าทาให้รถเหล่านั้นไมล์รถไม่สามารถใช้งานได้แต่ทั้งนี้
เทศบาล ตาบลแม่สะเรียงมีสมุดคุมในรายละเอียดในการปฏิบัติงานว่ารถแต่ละคันนั้น
ออกไปปฏิบัติงานใดในส่วนของงานป้องกัน ซึ่งถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่มี
ความประสงค์จะสอบถามข้อมูลสามารถสอบถามได้ครับ และที่สาคัญสุดงบประมาณ
ที่ขอกระผมคิดว่าไม่พอ เพราะบางองค์กรปกครองส่วนบางแห่งตั้งไว้เป็นล้านบาท
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลแม่สะรียงได้ใช้น้ามันอย่างประหยัดในการปฏิบัติงาน
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นเมืองเศรษฐกิจรถทุกคันต้องมีการบรรจุน้ามันในรถ
ตลอดเวลา เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น งานดับเพลิง งานล้างท่อ
ระบายน้าที่มีกลิ่นตัดต้นไม้ส่งผู้ป่วย การดูแลเรื่องกระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ และมีหน่วยงานต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ซึ่งได้ขอความ
อนุเคราะห์รถของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมจึงขอเรียนรายละเอียดภารกิจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานและความจาเป็นของการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อ
จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลแม่
สะเรียงต่อสภาเทศบาลได้รับทราบครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ ท่านนายกเทศมนตรีฯ มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ
(ประธานสภาฯ) ครับ
นายพัลลภ หว่าละ ท่านสมาชิกสภาเทศบาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ประเด็นการขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อใช้
(นายกฯ) จ่ายเป็นค่าน้ามันและเชื้อเพลิงหล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงที่ได้มีท่านสมาชิกสภาได้สอบถามว่าทาไมของบประมาณการจ่าย
ขาดเงินสะสมเพิ่มขึ้นนั้น กระผมขอเรียนว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ได้ขอนอนุมัติจ่ายขาดในเรื่องดังกล่าวก็ได้ของบประมาณเท่ากับ
ปี 2558 คือจานวนเงิน 500,000บาทเช่นกัน ซึ่งกระผมจะได้นารายละเอียดใน
การขออนุมัติงบประมาณของแต่ละปีที่ผ่านมาว่าได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจาก
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงในจานวนยอดเงินเท่าไหร่ ซึ่งในขณะนี้ได้มอบหมายให้
ฝ่ายการเงินรวบรวมยอดงบประมาณ และขอเรียนว่าในปีนี้ก็ได้ขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลในงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมเท่ากับทุกๆปีครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา
(ประธานสภาฯ) เทศบาล ส่วนตัวกระผมก็มีข้อสังเกตการใช้รถว่าหากไมล์รถไม่ดีควรมีการเช็คระยะ
ทางของการใช้ได้เพราะถือว่าเป็นควบคุมการใช้รถและน้ามันในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลทั้งนี้ข้อเสนอแนะหลากหลายที่สมาชิกสภาได้แนะนานั้นเป็นข้อห่วงใยจาก
สมาชิกสภาที่มีต่อเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ และมีสมาชิกสภาท่าน ใดเสนอแนะ
อย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว
จึงขอมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในญัตติการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง จานวนเงิน500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) หากท่าน
ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง (เอกฉันท์)

5.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาวิทยุ
สือ่ สารพร้อมติดตัง้ และปรับปรุงระบบแม่ขายวิทยุสอ่ื สาร
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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เป็นเงิน 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน)
นายมนตรี บารุงกิจ ในญัตติ ข้อ3.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการย้าย
(ประธานสภาฯ) เสาวิทยุสื่อสารพร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบแม่ข่ายวิทยุสื่อสารเป็นจานวน
เงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)ซึ่งรายละเอียดอยู่ในมือของท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านแล้ว จึงขอให้คณะผู้บริหารนาเรียนรายละเอียดต่อสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงครับและขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมได้รับมอบหมาย
(รองนายกฯ) จากท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงให้เสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมส่วนที่เก็บรักษา และเสนอต่อสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาวิทยุสื่อสารพร้อม
ติดตั้งและปรับปรุงแม่ข่ายวิทยุสื่อสาร เป็นจานวนเงิน80,00๐ บาท(แปดหมื่นบาท
ถ้วน) ทั้งนี้เพื่อรองรับพื้นที่ในการจัดสร้างโดมเอนกประสงค์ของเทศบาลตาบลแม่
สะเรียง และการปรับปรุงระบบการสื่อสารเพื่อใช้ในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้มีประสิทธิ
ภาพพร้อมใช้งานรองรับภารกิจการให้บริการการสนับสนุนการบริการด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2548 ข้อ 89 กาหนดไว้ว่า “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพิ่มเติมรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อ
บาบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด (2) ได้ส่งสมทบกองทุนส่งเสริม
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) เมื่อได้รับ
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องก่อหนี้ผูกพันให้ เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่ กาหนด ใน
การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันตกไป ดังนั้น สานักงานเทศบาลตาบล แม่สะเรียง จึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปด
หมื่นบาทถ้วน)ดังรายละเอียดที่กระผมจะชี้แจงให้ทราบ ดังต่อไปนี้สืบเนื่องจาก
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องใช้การสื่อสารซึ่งเป็นระบบ
คมนาคมที่ทันสมัยและรวดเร็วสามารถช่วยเหลือพี่ น้องประชาชนในระดับอาเภอในระดับ
ตาบล จากที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับ อนุมัติจากสภาเทศบาลให้สร้างโดม ของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงจึงมีความจาเป็น ยิ่งที่ต้องมีการรื้อถอนเสาวิทยุสื่อสารที่อยู่ด้านหลังอาคาร
สานักงานออกไป เพื่อย้าย ไปติดตั้งที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งใหม่ ในการขอ
อนุมัติใช้ งบประมาณดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ ซึ่ง
กระผม จาเป็นต้องให้ผู้รับเหมาที่ชานาญเฉพาะด้านมาดาเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีเสา
วิทยุสูงถึง 30 เมตร ย้ายไปติดตั้งในพื้นที่แห่งใหม่และสร้างตอหม้อและวางระบบ
ใหม่ ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวตามเอกสารที่เสนอราคามา เป็นเงิน 61,500 บาท
ตามเอกสารปรากฏแนบท้ายที่เสนอให้ท่านสมาชิกสภาไปแล้วนั้น และจะเห็นได้ว่า
วิทยุสื่อสารนั้นถ้าติดตั้งเสาใหม่จะต้องมีการทาสีใหม่ซึ่งเสาวิทยุดังกล่าวได้ติดตั้ง
เกือบจะสิบกว่าปีแล้วและการที่จะรื้อถอนต้องใช้ความสามารถและความชานาญ
เฉพาะบุคคล เพราะการดาเนินการดังกล่าวมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และย้าย
เสาวิทยุไปที่แห่งใหม่ก็จะเทฐาน วางเสาวิทยุและทาสีใหม่ ทั้งสายวิทยุและเสาตั้งมี
การเปลี่ยนใหม่หากไม่ดาเนินการสายวิทยุขาดหรือใช้การไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็
ต้อง
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกจึงอยากดาเนินการให้แล้วเสร็จซึ่งจาเป็นต้องมีงบประมาณใน
การจัดซื้อวิทยุสื่อสารเพอเวอร์ซัพพลาย สายวิทยุ ต่อระบบ กระผมจึงขอนาเรียนยัง
สภาเทศบาลว่าหลังจากที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารมา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ยังไม่เคยมีการออกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไขเสาวิทยุ
สื่อสารเลยที่ใช้ได้ปัจจุบันนี้ได้ใช้เป็นงบประมาณส่วนตัวของกระผมทั้งวิทยุสื่อสารที่
ติดตั้งตรงนี้ทั้งงานป้องกันหรือที่ศูนย์บัวตองที่ได้มีการดูแลมา และเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงได้มีภารกิจเป็นจานวนมาก หากได้รับการแจ้งเหตุเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงก็เป็นหน่วยงานแรกที่ไปถึงก่อนหน่วยงานอื่นๆ เพราะระบบสื่อสารของ
เราดีกว่าที่อื่นแม้แต่หน่วยงานอื่นยังไม่มีการใช้ระบบรีพิทเตอร์วิทยุสื่อสารกระผม
ปรับปรุงให้ระบบรีพิทเตอร์เพื่อลดกาลังคนในการปฏิบัติงานเพราะระบบดังกล่าว
จะรับผิดชอบระบบเพื่อส่งไปยังลูกข่ายหมายความว่าถ้าหากท่านมีวิทยุสื่อสารแฮนดี้
เมื่อรับแจ้งเหตุก็จะแจ้งเข้ามือถือของท่านเลยและทุกท่านสามารถส่งกลับได้ด้วย
ระบบรีพิทเตอร์ เป็นการสื่อสารที่ลิงค์ไปให้เสาวิทยุใหญ่และวิทยุเสาใหญ่ก็จะลิงค์
ออกซึ่งการใช้ระบบดังกล่าวเป็นหน่วยงานแรกที่ใช้และเป็นแห่งแรกของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และขอเรียนว่าประสบการณ์เล่นวิทยุสื่อสารของกระผมได้มี
ประสบการณ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 กระผมจึงสามารถอภิปรายรายละเอียดดังกล่าวได้
และกระผมได้สอบถามบริษัทหลายแห่งเพื่อติดตั้งซึ่งหากเป็นบริษัทเชียงใหม่หรือ
เชียงรายประมาณแสนกว่าบาท จึงพยายามที่สอบถามและประสานงานคนในพื้นที่
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ที่มีความชานาญการให้เรื่องดังกล่าวให้มาดูและพร้อมประเมินราคาเฉพาะเรื่องการ
ขนย้าย ถอน ติดตั้งแต่การซื้ออุปกรณ์นั้นใช้งบประมาณเงิน 61,500 บาท ส่วน
งบประมาณที่เหลือก็จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขออนุมัติเผื่อไว้จากสภาเทศบาล เพื่อซื้อ
อุปกรณ์วิทยุสื่อสารเช่น
icom ฯลฯ ซึ่งมีกาลังวัตถ์ที่สูงในการติดต่อสื่อสารติดต่อ
หน่วยงานราชการต่างๆ เราจาเป็นต้องใช้วิทยุสื่อสารเพื่อออกสกัดกั้นดับเพลิงนอก
พื้นที่ และไม่ว่าจะมีเหตุใดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เราสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที ซึ่ง
ท่านสามารถสอบถามพี่น้องประชาชนได้ว่าหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชน
มากที่สุดคือเทศบาลตาบลแม่สะเรียงดังรายละเอียดที่ได้เรียนให้สมาชิกสภาทราบ
นั้นจึงขอนาเรียนต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพื่อพิจารณางบประมาณจ่าย ขาด
เงินสะสมดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามรายละเอียดในญัตติดังกล่าวครับขอเรียนเชิญท่าน
(ประธานสภาเทศบาลฯ) จาลอง สินธพ ครับ
นายจาลอง สินธพ จากที่ท่านรองชัยพันธ์ได้นาเสนอในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็น
(สมาชิกสภาฯ) ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาวิทยุสื่อสารนั้น ได้ดูลักษณะเสาวิทยุทั้งหมดมี 7 ท่อนๆหนึ่ง
ยาว 3 เมตรยาวทั้งหมด 21 เมตร จากที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเสาวิทยุดังกล่าวสายวิทยุ
ยาวระโยงระยาง มีระบบรับส่งโดยระบบรีพิทเตอร์ กรณีวิทยุสื่อสารซึ่ง
เป็นแม่ข่ายรับถึงลูกข่ายเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเราว่าจะมีแรงขับ
-ส่งไม่เกิน 8 วัตถ์
ซึ่งที่ท่านรองชัยพันธ์จะขออนุมัติเพื่อจัดทา 50 วัตถ์เป็นแรงวัตถ์ที่แรงมาก ซึ่ง
สามารถใช้ได้ทุกภาคส่วน ส่วนพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีไม่ เกิน
2 ตารางกิโลเมตร ถือว่าเครื่องส่งที่ขอไว้มีความแรงมาก และงบประมาณการ เคลื่อนย้าย
และติดตั้งที่ได้ขอมากเกินไปหรือไม่ และงบประมาณที่ท่านรองชัยพันธ์ ได้จ่ายส่วนตัว
ไปเท่าไหร่ครับ เนื่องจากที่กระผมเห็นงบประมาณที่ได้ส่งประมาณการ มานั้นหกหมื่นกว่าบาท
จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาการขออนุมัติ งบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสมในญัตติดังกล่าวด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านจาลอง ได้ตั้งขอสังเกตว่าการประมาณการค่าติดตั้งสูงเกินไปใช่หรือไม่ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายจาลอง สินธพ กระผมขอสอบถามว่าที่รองชัยพันธ์ได้ใช้งบประมาณส่วนตัวไปเท่าไหร่และการย้าย
(สมาชิกสภาฯ) เสาวิทยุสื่อสารพร้อมติดตั้งและปรับปรุงแม่ข่ายวิทยุสื่อสารนั้น รวมถึงการย้ายเสียง
ตามสาย ของเทศบาลด้วยหรือไม่ครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ ในข้อซักถามดังกล่าว สักครู่กระผมจะให้ท่านรองชัยพันธ์ชี้แจงให้กับสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียงครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ว่าการติดตั้งเสาวิทยุครั้ง
(รองนายกฯ) แรก ใช้งบประมาณของเทศบาล ส่วนการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นงบประมาณส่วนตัว
ของกระผมครับ งบประมาณที่ติดตั้งตอนแรกแสนกว่าบาท ถ้าจาไม่ผิดเสาวิทยุ
ดังกล่าวได้ติดตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ซึ่งไม่เคยซ่อมโดยการซ่อมแซมทุกครั้งก็ใช้
งบประมาณส่วนตัวเช่น สายวิทยุขาด วิทยุถูกฟ้าผ่าและให้เกิดการชารุด ฯลฯ ถาม
ว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ขอเรียนว่า 1 เครื่อง/ 8,500 บาท ส่วนสายวิทยุอื่นที่มาพ่วง
นั้นไม่มีผลเพราะปัจจุบันเราใช้วิทยุแบบไร้สายและสายที่ติดอยู่คือวิทยุชุมชนที่เรา
ไม่ได้ใช้แล้วทั้งนี้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีความจาเป็นที่ต้องรื้อเสาดังกล่าวออก
เพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่สามารถสร้างโดมได้ การรื้อเสาเพื่อไปติดตั้งที่ใหม่นั้นจะ
รื้อออกมาแล้วไปติดใหม่โดยตั้งเช็คให้เรียบร้อยและเช็คใหม่ทาใหม่ทั้งหมด 4 เที่ยว
สาหรับเสาวิทยุที่จะทาสีใหม่นั้นจะต้องใช้กับเสาพิเศษสาหรับเสาวิทยุเท่านั้นครับ
เฉพาะการทาสีเสาวิทยุนั้นเท่าที่สอบถามว่าราคาประมาณ20,000 บาททาเสา
ใหม่วางฐานใหม่ที่ต้องมีรากฐานที่แข็งแรงและกว้างที่เหมาะสมกับน้าหนักรองรับเสา
วิทยุดังกล่าวได้ครับ ทั้งนี้อายุของเสาวิทยุดังกล่าวก็เกือบ 20 ปีแล้ว ถ้าเป็นบริษัท
อื่นคงจะให้เราจัดทาใหม่ทั้งหมดเพราะยากที่จะมาย้าย รื้อ ถอน ปรับปรุง ทาเสา
วิทยุใหม่และวางระบบให้ ในงบประมาณ 61,500 บาทโดยอุปกรณ์ทุกอย่างเป็น
ของแท้ กระผมจึงขอนาเรียนยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน
เพื่อพิจารณาครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน สาเหตุของการย้ายเสาวิทยุคือการ
(นายกเทศมนตรีฯ) ก่อสร้างอาคารโดมที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ขออนุมัติจากสภาเทศบาล
งบประมาณจานวนเงิน 1,300,000 บาท ซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนินการปรับแบบ
ก่อสร้างและสิ่งต้องย้ายคือหลังคาที่จอดรถด้านหลังอาคารสานักงานเทศบาล
ซึ่งจะย้ายไปที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้มาใช้สนามกีฬาฟุตซอลพร้อมกันนั้นก็จะทาการย้ายเสาวิทยุไปยังศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยเช่นกัน ครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ เรียนเชิญท่านจาลอง สินธพ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายจาลอง สินธพ กระผมขอเพิ่มเติมด้วยความห่วงใยในเรื่องของการใช้วิทยุสื่อสารว่าโมบายถูกฟ้าผ่า
(สมาชิกสภาฯ) ควรมีการติดสายล่อฟ้าหรือสายดิน เพื่อป้องกันการเกิดฟ้าผ่าควรมีสลิงยึดเสาวิทยุ
และการย้ายเสาวิทยุต้องมีการขออนุญาตด้วยหรือไม่ ทั้งนี้กระผมเห็นว่าควรมี
การเช็ค ว 16หมายถึงการเช็คคุณภาพสัญญาณวิทยุเพื่อเตรียมพร้อมในการ
ปฏิบัติงานครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านจาลอง และขอเชิญท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ขอตอบข้อซักถาม ประเด็นการเช็ค ว 16 คือ ตามที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ตั้ง
(รองนายกฯ) งบประมาณจัดซื้อวิทยุเมื่อปี พ.ศ.2549 จานวน 7 เครื่อง ได้ชารุด
เสียหาย จึงไม่มี
การเช็ค ว 16 เรื่องการติดตั้งสายล่อฟ้าไม่มีงบประมาณครับ
ส่วนการย้ายเสาวิทยุ
ไม่ต้องขออนุญาต และส่วนราชการที่จาเป็นต้องใช้วิทยุสื่อสารต้องใช้ตั้งแต่10
วัตต์ขึ้นไป ซึ่งบางที่ใช้ความถี่ถึง 100 วัตต์ครับแต่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงใช้แค่
50 วัตถ์ ตามมาตรฐานที่อนุญาตทั้งนี้กาลังแรง 50 วัตต์ไม่ได้ใช้เฉพาะพื้นที่รับผิด
ชอบ เพราะต้องช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงให้กับประชาชนด้วย จึงขอนาเรียนที่ประชุม
ให้ทราบครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ครับ เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ ดีมั่นครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมได้ศึกษาดูแบบเสนอญัตติดังกล่าว พร้อมกับรับฟังคาชี้แจงของฝ่ายบริหารไป
(สมาชิกสภาฯ) แล้วนั้น ซึ่งจากการตรวจสอบทางด้านเอกสารแบบเสนอราคามีเพียงการปรับปรุง
ถอดถอนโครงสร้างพร้อมติดตั้งโครงสร้างเสาวิทยุนั้น ส่วนการอภิปรายของ
คณะผู้บริหารได้อภิปรายถึงแม่ข่าย ระบบสื่อสาร จึงมีข้อสงสัยว่าจะรวมกับการจัด
ซื้อวิทยุสื่อสารด้วยหรือไม่อย่างไร จึงขอรายละเอียดที่ชัดเจนครับ

นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตอบคาถามดังกล่าวครับ
(ประธานสภาฯ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเรียนว่าญัตติดังกล่าวที่ได้เสนอไปคือการย้ายเสาวิทยุสื่อสารพร้อมติดตั้ง
(รองประธานสภาฯ) ระบบ และปรับปรุงแม่ข่ายวิทยุสื่อสาร จึงเป็นการย้ายเสาวิทยุ พร้อมติดตั้งระบบ
และปรับปรุงแม่ข่ายคือเมื่อมี
เสาแล้ วต้ องมีตวั วิทยุครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมอยากให้ใบเสนอราคามีการระบุว่าจะซื้อวิทยุอะไร จานวนเท่าไหร่
(สมาชิกสภาฯ) อย่างไรครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน

คือจัดซื้อทั้งวิทยุทั้งรับและส่งพร้อมแม่ข่ายนี้คือระบบแม่ข่ายวิทยุสื่อสาร ทั้งสาย(รอง
นายกฯ) และเสา สิ่งเหล่านี้นี้คือระบบแม่ข่ายสื่อสารครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ได้ตั้งขอสังเกตการณ์ที่จะซื้อวิทยุเพิ่มเติม ซึ่งตามที่ได้ขอ
(ประธานสภาฯ) อนุมัติงบประมาณ 80,000 บาท นั้น แต่ใบเสนอราคาเป็น ค่ารื้อถอนและติดตั้ง
ใหม่รวมภาษีเป็นเงิน 61,500 บาท ซึ่งผู้เสนอราคาคือคุณสุพจน์ ใจน้อย ได้รวมถึง
การตั้งหรือเปลี่ยนเสาวิทยุใหม่ใช่หรือไม่เพราะอายุของเสาวิทยุที่ใช้มานั้นมีอายุการ
ใช้งานที่นาน กระผมเป็นห่วงถึงความปลอดภัย และตามที่ท่านพูนศักดิ์ได้นาเรียน
วัตถุประสงค์คืออยากให้ระบุว่ารายละเอียดการจัดซื้อวิทยุว่ามีกี่เครื่อง ในงบ
ประมาณคงเหลือ 18,500บาท และขอให้มีความชัดเจนของรายละเอียดในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยจะให้แจ้งละเอียดค่าใช้จ่ายในงบประมาณ 80,000
บาท และหากมีการจัดซื้อวิทยุซึ่งเป็นครุภัณฑ์ควรมีการลงเลขครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร
ด้วยเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ในเรื่องของระบบสื่อสาร จะรวมถึงวิทยุสื่อสารด้วยซึ่งวิทยุ 1 ตัว ประมาณ 8,500
(รองนายกฯ) บาท ในการจัดซื้อวิทยุสื่อสารต้องมีหม้อแปลงคือเพาเวอร์ซัพพลายที่ต้องใช้กับวิทยุ
สื่อสารรีพิทเตอร์นั้นตอนนี้เรามี 2 ตัว ตอนนี้ใช้ได้เพียง 1 ตัว อีกตัวได้ชารุดไป
จาเป็นต้องจัดซื้อวิทยุสื่อสารอีกหนึ่งตัว ราคาประมาณจานวน 8,500 บาทและ
จัดซื้อหม้อแปลงหรือเพาเวอร์ซัพพลาย1 ตัว เพื่อใช้กับวิทยุสื่อสารและซื้อเสารับและ
เสาส่ง ราคาประมาณจานวน 3,500บาทและเมื่อมีวิยุแล้วต้องมี สาย ข้อต่อเสา
วิทยุ จานวน 2 ตัวราคาประมาณ จานวนตัวละ 300 บาทต่อจากตัวเครื่องและ
ต่อจากตัวเสาข้างบน ยอดที่เหลือจากการรื้อเสาค่าใช้จ่าย ประมาณ 8,5000 บาท
สายประมาณ 50 เมตรสรุปคือจัดซื้อวิทยุสื่อสาร 1 เครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย
1 ตัว เสา 1 ต้น สายและข้อต่อ ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านจาลองครับ
(ประธานสภาฯ)
นายจาลอง สินธพ กระผมมีข้อท้วงติงว่า เรามีหม้อแปลงหรือเพาเวอร์ซัพพลายแล้ว2 ตัวคือที่ศูนย์
(สมาชิกสภาฯ) ป้องกัน 1 ตัวและที่กองช่าง 1 ตัว หากยังใช้การได้ก็ไม่ควรจัดซื้อครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน หม้อแปลงหรือเพาเวอร์ซัพพลายดังกล่าว การจัดซื้อโดยใช้งบประมาณส่วนตัวจึงไม่มี
(รองนายกฯ)
เลขครุภัณฑ์ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านภคเดช ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา จากการอภิปรายในครั้งนี้ กระผมมีสิ่งที่น่าสนใจ คือจากที่ท่านพูนศักดิ์ ต้องการซัก
(สมาชิกสภาฯ) ถามคณะผู้บริหารนั้น ซึ่งเข้าใจว่าท่านพูนศักดิ์มีความประสงค์คือให้ผู้บริหารระบุ
ราคาชนิดรายละเอียดคุณสมบัติวิทยุสื่อสารในญัตติดังกล่าวรวมถึงราคากลางของ
ครุภัณฑ์ ซึ่งจากที่กระผมได้ตรวจดูเอกสารที่ท่านรองชัยพันธ์ได้แจกเอกสารมานั้น
ราคาวิทยุสื่อสารเกิน5,000 บาท ครับกระผมและท่านพูนศักดิ์ก็มีความประสงค์
อยากให้ทางคณะผู้บริหารได้เพิ่มรายละเอียดคุณสมบัติครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยเพราะในญัตติดังกล่าวได้ระบุแค่ว่าปรับปรุงระบบวิทยุ
สื่อสารนั้นแต่ไม่ได้เพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการจริง ส่วนงบประมาณที่เหลือ 18,500
บาท จากประมาณการค่าใช้จ่ายที่ปรากฏแนบท้าย 61,500บาท จากงบประมาณ
ที่ได้ขออนุมัติสภาเทศบาล 80,000 บาท จึงขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดตรงนี้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ญัตติดังกล่าวได้ชี้แจงแล้วว่าเป็นการปรับปรุงระบบแม่ข่ายวิทยุทั้งหมด มีสมาชิก
(ประธานสภาฯ) สภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี
สมาชิกซักถาม กระผมจึงขอสอบถามว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ
ในญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาวิทยุสื่อสาร
พร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบแม่ข่ายวิทยุสื่อสาร เป็นเงิน 80,000 บาท
(แปดหมื่นบาทถ้วน)หากเห็นชอบในญัตติดังกล่าวโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง (เอกฉันท์)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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5.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(รายละเอียดปรากฏแนบท้ายมาพร้อมนี้)
นายมนตรี บารุงกิจ เข้าสู่ข้อ ๕.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ(ประธาน
สภาฯ) พ.ศ.2558รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ ขอเรียนเชิญท่าน
คณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ด้วยคณะผู้บริหารมีความจาเป็นยิ่งที่จะต้อง
(รองนายกฯ) เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงต้องขอ
อนุมัติโอนงบประมาณจากสภาเทศบาล เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากเทศบาลตาบลแม่
สะเรียง มีความจาเป็นที่ต้องโอนงบประมาณรายจ่ายในงานที่จาเป็นต้องดาเนินการ
แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 2 รายการ โดยโอนจากส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. รายการที่โอนลด รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้
1.แผนงานสาธารณสุขฯ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน หน้า 52 ข้อ 1.1.1.1
งบประมาณในเทศญัตติตั้งไว้ 707,160.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดพันบาทหนึ่งร้อยหกสิบ
บาทถ้วน)โดยขอโดนลดครั้งนี้ จานวน 26,000.-บาท(สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ข้อ 44 ข้อ 3.1.3.2 งบประมาณใน
เทศบัญญัติตั้งไว้ 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยขอโอนลด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 15,000.-(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมรายการที่ขอโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น
41,000.-บาท(สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
2. รายการขอโอนเพิ่ม รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งกองสาธารณสุขฯ(ยาง
รถยนต์) หน้า 57 ข้อ 3.1.1.3 งบประมาณในเทศบัญญัติตั้งไว้ 20,000.-บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนเพิ่ม 26,000.-บาท(สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หน้า 49 ข้อ
3.1.1.1 งบประมาณในเทศบัญญัติที่ตั้งไว้ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขอ
โอนเพิ่ม 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)รวมรายการที่โอนเพิ่ม เป็นเงินทั้ง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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สั้น 41,000.-บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)เพื่อให้การปฏิบัติเป็นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้อ 27 กาหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
จึงขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียด
ปรากฏตามญัตติที่ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านแล้ว จึงขอได้
โปรดนาเสนอญัตติดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติครับ จากที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติ
(รองประธานสภาฯ) โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นั้น มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน จากที่คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้นาเสนอญัตติการขออนุมัติโอน
(รองนายกฯ) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558ต่อสภาเทศบาลเนื่องจากว่า
การใช้รถของกองสาธารณสุขฯ ใช้ในการจัดเก็บขยะ และต้องนาขยะไปสถานที่
บริหารจัดขยะของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันและยางที่ใช้สึก
กร่อนแล้ว ประกอบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอจึงต้องขอโอนงบประมาณ
ดังกล่าวเพื่อจัดซื้อ แต่เนื่องจากยางรถยนต์เป็นครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรถในความรับผิดชอบก็ได้ใช้มา
เป็นเวลานานมาแล้วจึงจาเป็นต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ เพราะได้ใช้งานมานานมาก
แล้ว ส่วนรถบรรทุกน้าที่นาไปช่วยเหลือประชาชนนั้นบรรทุกหนักมากจึงจาเป็นต้อง
เปลี่ยนยางดังกล่าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแต่
ด้วยความจากัดของงบประมาณจึงไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 ใน
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพราะเป็นอานาจของสภาที่เป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
การโอนงบประมาณดังกล่าวครับ

นายประนอม อุปาสิทธิ์ มีสมาชิกสภาท่านได้สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดของญัตติดังกล่าวหรือไม่ครับ
(รองประธานสภาฯ) เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ
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นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมมีข้อเสนอแนะ
(เลขานุการสภาฯ) และข้อซักถามว่าจากใบเสนอราคาที่ได้แนบประกอบเอกสารการประชุมสภาฯ ซึ่ง
ขนาดของยางรถยนต์ ที่มีขนาด 8.25-20 จานวน 6 เส้น ๆละ 4,800 บาท
นั้น กระผมเห็นว่าร้านจาหน่ายยางรถยนต์ในแม่สะเรียงมีหลายร้านควรที่จะไปสืบ
ราคาร้านอื่นเผื่อราคาจะซื้อได้ถูกกว่าร้านดังกล่าวที่ส่งใบเสนอราคามาครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นจะสอบถามหรือเสนอเพิ่มเติมในญัตตินี้หรือไม่ครับ
(รองประธานสภาฯ)
เรียนเชิญท่านชัยพันธ์ ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง การเสนอใบเสนอราคาค่ายางรถยนต์มา
(รองนายกฯ) นั้นได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ลงพื้นที่ไปทา
การตรวจสอบราคาแล้วในเบื้องต้นแล้วและได้ไปสอบถามร้านยางร้านหนึ่ง
ซึ่งได้คาตอบจากร้านดังกล่าวว่า ขนาดของยางรถยนต์ด้วยความเป็นรถเก่าและยาง
รถยนต์ ขนาด8.25 ไม่มีแต่จะใช้ยางขนาด 900 ก็ได้แต่ที่ร้านนั้นตอบว่าไม่มี จึงได้
ไปสอบถามอีกร้านหนึ่งก็ได้คาตอบว่ามียางรถยนต์ขนาดดังกล่าวและได้ราคา ยางรถยนต์
ตามใบเสนอราคา ที่ปรากฏตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอตามเอกสารที่ แนบท้ายและ
หลังจากที่ได้นาเสนอตามเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายให้ท่านสมาชิสภา
ก แล้วนั้น ก็ได้มีอีกร้านที่
อยู่ในพื้นที่ก็เสนอเข้ามา ทางคณะผู้บริหารจึงได้ เสนอราคา ดังกล่าวให้สมาชิกสภา
เทศบาลรับทราบในเบื้องต้นก่อน หากได้รับอนุมัติจากสภา เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ทาง
ฝ่ายบริหารก็จะมีระบบการจัดซื้อโดยจะเทียบดูสถาน ประกอบการหรือร้านใดราคา
ต่าสุด ก็จะพิจารณาจัดซื้อยางดังกล่าวที่ร้านนั้นซึ่งเป็น หลักในการดาเนินงานและขอ
เรียนยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงว่า คณะผู้บริหารนาโดยท่านนายกพัลลภ
หว่าละ มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านชาญวุฒิ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ข้อเสนอแนะที่กระผมได้นาเสนอไปให้กับผู้บริหารในเบื้องต้นเป็นข้อห่วงใยจาก
(เลขานุการสภาฯ)
กระผมครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ในญัตติดังกล่าวนี้ เป็นญัตติการขอโอนงบประมาณซึ่งต้องขอความเห็นชอบและต้อง
(ประธานสภาฯ) ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลและมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะอย่าง
อื่นอีกหรือไม่ครับหากไม่มีท่านใดเสนอแนะเพิ่มเติมในญัตติ กระผมจึงขอมติ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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เห็นชอบ จากสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง (เอกฉันท์)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายมนตรี บารุงกิจ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ เชิญท่านนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอนาเรียนยังสภาเทศบาลเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้น้ามันว่า ในปี๒๕๕๗
(นายกฯ) ได้ใช้ งบประมาณน้ามันจ่ายขาดเงินสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม พ.ศ.
2557 และเดือน กันยายน พ.ศ.2557 ได้เชื่อไว้ โดยการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมในครั้งนั้น 448,862.46บาท(สี่แสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบสองบาท
สี่สิบหกสตางค์) รวมทั้งหมด1,119,340.18.-บาทต่อมาในปีงบประมาณพ.ศ.
2558 เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2557 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 รวม
ยอดเงิน 787,467.00.-บาท(เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)
และนับ อีก 4 เดือนๆละ80,000 บาท เป็นจานวนเงิน320,000.-บาท (สาม แสน
สอง หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินใช้จ่ายน้ามันในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็น
ยอดเงินจานวนเงิน1,107,467.00.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบ
เจ็ดบาท ถ้วน) และกระผมขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชุมหอการค้าจังหวัด
แม่ฮ่องสอนโซนใต้ ในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2558เวลา 13.30 น.ห้องประชุม
หลังอาคารสานักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ส่วนการส่งประกวดรางวัลธรรมา
ภิบาล ประจาปีงบประมาณ
2557 ได้ส่งประกวดในด้านการอนุรักษ์ศิปวัฒน
ธรรมและประเพณีเป็นงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ซึ่งเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงได้รับรางวัลในปีงบประมาณ 2557 ส่วนรางวัลธรรมมาภิบาล
ในปี พ.ศ.2558 ได้ส่งประกวดในประเภททั่วไป เรื่องการบริหารจัดการขยะฯ
ซึ่งได้มีอปท.ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 95 แห่ง ผ่านเกณฑ์จานวน 73 แห่ง ซึ่ง
อบจ.ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง เทศบาลนคร ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง เทศบาลเมือง 6 แห่ง
เทศบาลตาบล 37 แห่ง อบต. 33 แห่ง สรุปคืออปท.ส่งประกวด 95 แห่ง ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 22 แห่ง จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และในเดือนกรกฎาคม
ก็ต้องขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกๆท่านร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวด
รางวัลธรรมาภิบาล สาหรับวัน เวลา หรือกาหนดการจะแจ้งและประสานงานกับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ท่านอีกครั้งหนึ่งครับ เรื่องต่อไปกระผมได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนว่าจะได้ดาเนินการอบรมการจัดทาโคมไฟให้กับนักเรียน และทั้งนี้ใน
การจัดงานออกพรรษาหรือออกหว่าในปีนี้ ก็จะมีการจัดทาเทศกาลโคมไฟเหมือนปีที่
แล้วครับ จึงขอนาเรียนยังสภาเทศบาลให้รับทราบครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบ
(รองนายกฯ) พระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้ความสาคัญในการบริหารจัดการของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเชิงสร้างสรรค์ ที่ได้อนุมัติงบประมาณให้คณะผู้บริหารได้
ดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนขอนาเรียนท่านว่ากระผมมีข่าวดี
แจ้งให้กับประชาชนชาวแม่สะเรียงว่า โครงการก่อสร้างถนนแม่สะเรียง
– เชียงใหม่
ได้รับอนุมัติก่อสร้างถนนดังกล่าว จานวน 2,500 ล้านบาท (สองพันห้าร้อยล้าน
บาทถ้วน) และถนนสายแม่ฮ่องสอน
– ปาย ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนน จานวน
905 ล้านบาท (เก้าร้อยห้าล้านบาทถ้วน)เรียนยังสมาชิกสภาเทศบาลให้
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย และขอแจ้งเรื่องการครองตน
ของคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแม่สะเรียงว่าเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมากองพลทหาร
ราบที่ 7 ได้นาข้อมูลของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไป
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและขอยันยืนแจ้งยังสภาเทศบาลว่าในส่วนของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด โดยรับรองได้ว่าเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมี
การบริหารที่โปร่งใสครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อเทศบาลตาบลแม่สะเรียงและขอ
(ประธานสภาฯ) รายงานผลการตรวจ
Core Taem หรือมาตรฐาน ด้านงานกิจการสภาผลที่ได้นั้น
จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน คะแนนที่ได้ 49 คะแนน เนื่องจากขาดคะแนนห้อง
ทางานของสภาเทศบาลที่ให้คะแนนอีก 5 คะแนน ถ้ามีก็คงได้คะแนนในด้านงาน
กิจการสภาเต็มครับ ต่อไปเข้าสู่ข้อ
6.1 ครับ
6.1การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลแม่สะเรียง (พ.ศ.25582560)ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง (พ.ศ.2559-2562) และการประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ.2559-2561)
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นายมนตรี บารุงกิจ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ข้อ 6.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
(ประธานสภาฯ) 2558
- 2560)กระผมขอแจ้งประกาศเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง อนุมัติ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่
29 พฤษภาคมพ.ศ.2558ลงนามโดยท่านนายกเทศมนตรี
เรื่องที่ 2เรื่อง
ประกาศเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง อนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบล
แม่สะเรียง พ.ศ.2559-2562ซึ่งได้ผ่านจากการประชุมของคณะกรรมการ
แผนพัฒนาเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา และได้ประกาศใช้แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 25
เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 และ
เรื่องที่ ๓ประกาศเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเรื่อง
การอนุมัติใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ.2558 ลงนามโดยท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง จึงขอแจ้งยังสภา
เทศบาลได้รับทราบถึงการประกาศแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้ทราบ
ครับ
มติที่ประชุม รับทราบ 11 เสียง
นายมนตรี บารุงกิจ ในวาระอื่น ๆ นี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ท่านใดมีข้อเสนอแนะใน
(ประธานสภาฯ) วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมขอแจ้งให้สภาเทศบาลทราบว่าทางชุมชนวัดจองคาขอขอบคุณที่ทางเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียงได้พ่นเคมีหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประชาชนใน
ในพื้นที่และได้ดาเนินการขุดลอกลาน้ายวมให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่จะให้ดาเนินการ
แก้ไขคือการเกิดหลุมหน้าวัดจองคา ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้แก้ไขในปีที่แล้วแต่ตอนนี้ได้
เกิดการยุบตัวอีกแล้วจึงอยากให้เทศบาลดาเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณดังกล่าวด้วย
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านที่ปรึกษาเสนอแนะการทางานให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาฯ) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอเรียนเชิญครับ
นายดารง วงศ์น้อย เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขอเรียนยังสภา (ที่
ปรึกษานายกฯ) เทศบาล ตาบลแม่สะเรียงว่า ตลอดเวลาที่กระผมได้มาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
การดาเนินการประชุมสภาของสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงดาเนินการประชุมเป็น
ไปอย่างเรียบร้อย โดยท่านสมาชิกสภาได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อท้วงติงที่ทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ในการดาเนินการที่กระผมมีโอกาสเข้า
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ร่วมทางานได้เสนอแนะให้เน้นการโปร่งใส ตรวจสอบได้ และขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถขอขอบคุณครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และขอเชิญท่านชาญวุฒิครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ขอแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่ามีประชาชนฝากสอบถามในเรื่องของ 1. ฝารางระบายน้า
(เลขานุการสภาฯ) ข้างโรงแรมริเวอร์เฮ้าท์ อยากให้ทางเทศบาลเข้าไปดาเนินการด้วยและกระผมขอ
ฝากให้ผู้บริหารพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนหรือเงินเดือนให้กับลูกจ้างเทศบาลที่ได้
เงินเดือนน้อยด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาท่านอื่นเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกฯครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอนาเรียนยังสภาเทศบาล ในเรื่องฝารางระบายน้าขอเรียนว่าอยู่ในระหว่าง
(นายกฯ) การดาเนินการจัดซื้อ จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับทราบและ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ดาเนินการจัดทาโครงการ โรงเรียน “ปัจฉิมวัยวุฒิ
วิทยาลัย” เพื่อเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้แจ้งเรื่องอื่นๆให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาฯ) ได้รับทราบครับ และขอเรียนเชิญท่านประนอม ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ประชาชนชาวบ้านโป่งในและบ้านโป่งนอก ฝากขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิก
(สมาชิกสภาฯ) สภาเทศบาล ที่ทาให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ได้มีประชาชนชาวชุมชนบ้านโป่งฝากขอบคุณที่ทางเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้มี
(สมาชิกสภาฯ) แสงสว่างให้กับประชาชนครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านชัยชนะครับ
(ประธานสภาฯ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ได้มีประชาชนได้ฝากขอบคุณและชื่นชมคณะผู้บริหารเทศบาลที่ทาให้มีแสงสว่าง
(สมาชิกสภาฯ) บริเวณถนนแหล่งพาณิชย์ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ครับ และต่อไปนี้เป็นการกาหนดการประชุมสมัย
(ประธานสภาฯ) สามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2558 ขอเรียนเชิญท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจาปีพ.ศ. 2558.
(สมาชิกสภาฯ) ในวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านพูนศักดิ์ ดีมั่น ได้เสนอกาหนดการประชุมสภา สมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(ประธานสภาฯ) ในวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงและมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่น
ในการกาหนดการประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเห็นชอบเป็นอย่างอื่น
กระผมขอกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปีพ.ศ.2558 ในวัน
จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง โดยการแต่งกายให้สวมชุดเครื่องแบบสีกากี และเชิญสมาชิกสภาทุกๆ
ท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และบัดนี้การประชุมใน
วันนี้ได้ ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วกระผมนายมนตรี บารุงกิจประธานสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บัดนี้ครับ
ปิดประชุม เวลา 12.47 น.
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ 30 เดือนมิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๘ ถูกต้อง
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่.........๒๒..............เดือนกรกฎาคมพ.ศ.๒๕๕๘
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