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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๗
วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. นายประนอม อุปาสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๓. นายสุรพงษ์ ดุมคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๔. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๕. นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายมนตรี
บารุงกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๘. นายจาลอง สินธพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๙. นายสัญญาพงศ์ สินวีรุทัย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๑. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพัลลภ หว่าละ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๒. นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๓. นายอินธร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๔. นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๕. นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายยุทธนา คามงคล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๘. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๙. นายเอกอุดม
ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๑๐. นายจตุพล
ยะจอม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๑. นายธีรพงษ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๒. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑๓. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๔. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
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๑๕. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๖. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๘. นางสาวศกุลตลา บุญเปลี่ยน ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๐. นางสาวพิชามญน์ อุปสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๑. นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร ตาแหน่ง บุคลากร
๒๒. นางนภัสรพี พรสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๓. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๔. นางจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๕. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๖. นายบุญช่วย คาทาง ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๒๗. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๘. นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๙. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๓๐. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓๑. นางสาวมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๓๒. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ท่านประธานสภาเทศบาล
ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสภาผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการ
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ)
พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลแม่สะเรียงทุกท่าน กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ทาหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล วันนี้ตรง
กับวันอังคาร ที่ ๑4 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกาศสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ นายภคเดช
วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอ
เรียนเชิญประธานสภา จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุม
ต่อไปขอเรียนเชิญครับ
นายภคเดช วิชชโลกา
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เรียนสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ประธานกรรมการชุมชน พี่น้องข้าราชการ
พนักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพรักทุกท่านครับในวันนี้เป็นการประชุม
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สภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ต้องขออภัย ณ สภาเทศบาลแห่ง
นี้ในเรื่องการเลื่อนการประชุมดังกล่าวจากที่ได้กาหนดเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น สาเหตุเนื่องจากคอมพิวเตอร์เสียจึงไม่สามารถส่ง
ญัตติให้กับท่านเพื่อทาการตรวจตามมติได้ตามที่ได้กาหนด กระผมจึงได้พิจารณา
เลื่อนกาหนดการประชุมเป็น วันนี้ เพื่อให้ครบถ้วนถูกต้องและให้แจ้งญัตติให้กับ
ท่านเพื่อทาการศึกษาจึงได้กาหนดในวันนี้ คือวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้
ไม่เป็นการเสียเวลากระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที่
๒ ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
นายภคเดช วิชชโลกา
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ประธานแจ้งให้ทราบ
ในระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ในการประชุมครั้งนี้ ท่านพูนศักดิ์ ดีมั่น รองประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ได้ขออนุญาตลายังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เพื่อทาธุระส่วนตัวกระผมในนามของประธานสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง จึงขอแจ้งการลา ของรองประธานสภาให้ที่ประชุมทราบ โดยทั่วกัน
ครับ
๑.๒ ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่ผ่านมาด้วยดีครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
นายภคเดช วิชชโลกา
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

ในระเบียบวาระที่ ๒ ยังไม่มี เหตุเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชารุด
จึงไม่สามารถนารายงานการประชุมที่ผ่านมาทั้ง ๓ ครั้งที่ผ่านมาเข้าสู่
สภาเทศบาลได้จึงขอแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ทราบว่า ในการประชุมขอให้มี
การบัน ทึกการประชุมสภาเทศบาลนอกจากจะบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว
ขอให้จดบันทึกการประชุมในสมุดไว้จึงขอเสนอแนะแนวทางการดาเนินการให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภาทราบด้วยครับ
ญัตติ

นาภคเดช วิชชโลกา เข้าสู่ระเบียบที่ ๓ ซึ่งถือเป็นวาระที่สาคัญในการเสนอญัตติในการประชุมครั้งนี้
(ประธานสภาฯ) ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีด้วยกัน ๓ หัวข้อตามระเบียบวาระที่ได้ส่งหนังสือให้ท่าน
ซึ่งทั้งระเบียบวาระหรือญัตติที่เสนอขอทั้ง ๓ ประเด็น ประกอบด้วย
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ญัตติที่ ๓.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็น จานวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน)
ญัตติที่ ๓.๒ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นเป็นเงินจานวน๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ญัตติที่ ๓.๓ ญัตติขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จานวน ๑ รายการเป็นจานวนเงิน ๑๘,๕๐๐บาท (หนึ่งหมื่นแปด
พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งโครงดังกล่าวต้องตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่งต้องขอความเห็นชอบการอนุมัติจาก
สภาในการจะทาอะไรต่าง ๆ และเมื่อคณะผู้บริหารพร้อมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ
คณะผู้บริหารเสนอในญัตติที่ ๑ ในญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นเงินจานวน ๕๐,๐๐๐ บาทครับ
นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุก
(นายกเทศมนตรีฯ) ท่าน กระผมขอเสนอในญัตติที่ ๑ กระผมได้แจกเอกสารสรุปคงเหลือของเงิน
สะสมให้ทุกท่านได้รับทราบ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ถือว่าสถานะทางการ
คลังมีมั่นคง ในญัตติที่ ๑ เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดวาตภัย สรุปจานวน ๑๔ ราย
จึงมีญัตติดังกล่าวเพื่อขอเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านประธานสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมขอเสนอญัตติที่ ๑ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงิน
สะสมในส่วนที่เก็บไว้รักษาไว้ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องด้วยในวันที่ ๒๐ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗
เกิดเหตุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้รับแจ้งจากประชาชนในเขตที่รับผิดชอบที่ได้รับความ
เดือดร้อน เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของประชาชน ทางงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ดาเนินการออกสารวจและให้การ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น แต่ยังขาดงบประมาณในการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อให้
การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ (๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการเพื่อชุมชนและสังคมหรือ
กิจการที่เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่กระทาเพื่อ
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บาบัดทุกข์ บารุงสุขของประชาชนในครั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด (๒) ได้ส่งเสริมเงินสมทบกองทุน
ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาไม่เกินปีถัดไป หากไม่ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป และ ข้อ ๙๑
ภายใต้บังคับ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามจาเป็นในขณะนั้น โดยให้คานึงถึงฐานะการเงิน การ
คลัง ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติขอจ่ายขาด
เงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ตามเอกสารที่จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านเรียบร้อยแล้วในระเบียบวาระการ
ประชุม
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้เสนอขอความเห็นชอบในญัตติดังกล่าว
(ประธานสภาฯ) และมีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามในญัตติดังกล่าวครับเรียนเชิญท่านประนอม
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประนอม อุปาสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง เขตที่ ๑ ต้องขอบคุณผู้บริหารที่ให้การช่วยเหลือด้านผู้ประสบ
วาตภัยดังกล่าวครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านประนอม อุปาสิทธิ์ครับ และมีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่
(ประธานสภาฯ) เรียนเชิญท่านมนตรี บารุงกิจ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านครับ
(สมาชิกสภาฯ) ในญัตตินี้ที่นายกได้นาเสนอเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประสบภัย ในเรื่องการ
ใช้จ่ายในงบประมาณดังกล่าว หากงบกลางเงินสารองจ่ายของเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงเหลือพอใช้จ่ายนายกไม่ต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาลก็ได้ทั้งนี้เป็นอานาจ
ของนายกเทศมนตรีอยู่แล้ว กระผมจึงอยากเรียนถามท่านนายกเทศมนตรี ผ่าน
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ว่างบสารองจ่ายของเทศบาลตาบลแม่
สะเรียงที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๓๘,๐๐๐ บาทนั้นควรจะนางบประมาณตรงนั้น
มาดาเนินการในโครงการดังกล่าวครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

6

นายภคเดช วิชชโลกา จากคาถามของท่านมนตรีสอบถามว่าทาไมญัตติดังกล่าวไม่ใช้งบกลางดาเนินการ
(ประธานสภาฯ) ในญัตติดังกล่าวครับ ท่านสมาชิสภาทุกท่านครับจากที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายในงบสารองจ่าย๔๓๘,๐๐๐ บาท โดยได้แปรญัตติ เมื่อวันที่
๓ และ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงขอให้ผู้ให้คณะผู้บริหารตอบข้อสักถามว่าทาไมการ
ดาเนินการในญัตติดังกล่าวครับขอเรียนเชิญครับ
นายพัลลภ หว่าละ สาหรับเงินสารองจ่ายที่ตั้งไว้ ๔๓๘,๐๐๐บาทนั้น ได้คิดมาจาก ๓ เปอร์เซ็นต์ของ
(นายกเทศมนตรีฯ) งบประมาณทั้งหมด โดยงบประมาณดังกล่าวเหลือไม่ถึง ๑ แสนบาทแล้ว
เนื่องจากต้องนาไปใช้ในการบริหารจัดการอื่น ๆ เช่น การบริหารจัดการขยะ
ซึ่งเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ทาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้เพียงเดือนละสอง
หมื่นกว่าบาทเท่านั้น แต่การจัดซื้อถุงขยะของเทศบาลที่ใช้งบประมาณหกหมื่นกว่า
บาท โครงการต่อไปที่ดาเนินการโดยไม่ได้ตั้งในเทศบัญญัติเช่นโครงการแม่สะเรียง
สวยด้วยมือเราที่ต้องใช้งบประมาณสามหมื่นกว่าบาทก็จะถือว่าใช้งบประมาณ
ดังกล่าวดาเนินการ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
มี(ประธานสภาฯ) หรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและแขกผู้มีเกียรติ
(สมาชิกภาฯ) ทุกท่านครับ กระผมนายสัญญพงศ์สินวีรุทัยสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ประเด็นของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยควรมีการตั้งระเบียบการช่วย
ผู้ประสบภัย โดยควรมีเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ชัดเจนว่าผู้ประสบภัย
ในระดับไหนต้องช่วยเหลือเบื้องต้น จึงอยากให้ผู้บริหารตั้งระเบียบหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ว่าจะตั้งหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว
ทางฝ่ายบริหารเห็นควรมีการช่วยเหลืออย่างไรครับ
นายภคเดช วิชชโลกา จากที่คุณสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ได้เสนอความคิดเห็นในที่ประชุม
(ประธานสภาฯ) สรุปได้ ๒ ประเด็น คือ ๑. หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไร ๒
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลืออย่างไรครับ และขอเรียนเชิญ
คณะผู้บริหารชี้แจงครับ
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายชัยพันธ์
(รองนายกฯ)
ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง จากที่สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ได้สอบถามเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยต่าง ๆ นาเรียน
ผ่านประธานสภาไปยังสมาขิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันภัยและบรรเทาสาธารภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยดังกล่าว ความจริงแล้วต้องให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศเป็นภัยพิบัติก่อนจึงจะช่วยได้ตามหลักเกณฑ์ แต่
เนื่องจากว่าท่านนายกและท่านสมาชิกสภาเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจึงใช้วิธีการ
พิเศษเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ด้วยเหตุดังกล่าวเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาด
การได้ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น
โดยการบริจาคกระเบื้อง ทั้งนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยร่วมกับสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ดาเนินการสารวจและตรวจสอบให้การช่วยเหลือ
ประสบภัยว่าได้รับความเดือดร้อนเพียงใด ทั้งนี้ได้ทาหลักฐานการประเมิน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนั้นก็ได้มาพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นวัสดุแต่ไม่
สามารถช่วยในเรื่องค่าแรงได้ และในวันเกิดเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงบ่ายเรา
เข้าไปช่วยเหลือทันทีถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวที่เข้าไปช่วยเหลือ
รวดเร็วที่สุดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กระผมขอนาเรียนเรื่องการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยว่าหากใช้เกณฑ์จะดาเนินการลาบากเหตุผลคือบ้านเราปฏิเสธไม่ได้
เช่นบ้านหลังหนึ่งกระเบื้องเสียหายไปสักสิบกว่าไม่เกิน ๑๐ แผ่น แต่เบิกหลังคา
มาทั้งหมด ๔๐กว่าแผ่น เราได้ตรวจสอบความจริงที่ชัดเจนอีกครั้งพอไป
ตรวจสอบแล้วให้เซ็นรับเอกสาร ๔๐ แผ่นไม่รับเพราะบ้านตนเองเสียหาย๑๐กว่า
แผ่นเท่านั้นจึงไม่รับนี้เป็นการยกตัวอย่าง ในกรณีช่วยเหลือเป็นวัสดุนายกต้องไป
เชื่อหรือเปิดเครดิตไปเอาของมาก่อนเพราะไม่มีงบประมาณจึงตัดสินใจช่วยเหลือ
ประชาชนดังกล่าวเมื่อรวมแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกือบสองหมื่นบาท หากกาหนด
เกณฑ์จะลาบากเพราะจะถือเป็นบรรทัดฐานต่อไป แต่ในเรื่องการกาหนดเกณฑ์
การช่วยเหลือกระผมได้ประสานงานกับทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าได้กาหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน แล้วจะนาเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงอีกครั้ง หากประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งอุทกภัย วาตภัย เมื่อทุกท่านเข้า
ไปพบปะประชาชนแล้วจะได้ตอบได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นเราจะวางเกณฑ์กันอีก
ครั้งและจะได้ชี้แจงและตอบให้กับประชาชนไปในทิศทางเดียวกันและต้อง
ขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาอนุญาตให้ชี้แจ้งด้วยเหตุว่างบประมาณของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงมีจากัด ซึ่งผู้ประสบภัยดังกล่าวก็ตอบรับกับการช่วยเหลือของ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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เทศบาลเป็นอย่างดีและได้รับคาชื่นชมในการช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในเรื่องที่ ๒
เรื่องงบกลางนั้น บางกรณีที่ต้องรับเสด็จ ๒ พระองค์ที่ได้เสด็จมายังพื้นที่อาเภอ
แม่สะเรียงเราก็จะปฏิเสธมิได้ในการเตรียมพร้อมในเรื่องของพื้นที่เพื่อรับเสด็จ
แม้กระทั่งพื้นที่ของตาบลแม่เหาะเราก็ต้องบริการทั้งนี้การให้บริการนอกพื้นที่ได้
ดาเนินการและใช้งบประมาณอย่างประหยัดโดยกระผมเข้าใจดีว่าสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านห่วงใยในเรื่องของการใช้งบประมาณในการ
ดาเนินการโดยอยากให้มีเหตุผลในการใช้งบประมาณ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบพระคุณท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ที่ได้
(ประธานสภาฯ) ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงได้รับทราบ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไว้ตอบข้อซักถามของพี่
น้องประชาชน และจากการช่วยเหลือดังกล่าวได้ใช้งบประมาณทั้งหมด 16,๘๐๐
บาท คงเหลือ ๓๓,๒๐๐ บาท ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดเสนอข้อคิดเห็นอื่น
อีกหรือไม่ครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ท่านรองชัยพันธ์ต่อท่านสมาชิกสภา เรียนเชิญ
ท่านชัยชนะครับ
นายชัยชนะ ปุรณวิทย์ กราบเรียนท่านประธานประธาน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาทุกท่าน
(สมาชิกสภาฯ) กระผมนายชัยชนะ ปุรณวิทย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอสอบถาม
เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ผ่านมาในเรื่องของราคากระเบื้องที่ได้นาไป
ช่วยเหลือประชาชนทาไมราคาไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือระหว่างคุณสุพิศ
นาควิบูรณ์ และคุณวราภรณ์มีศิริ ขอสอบถามรายละเอียดทางคณะผู้บริหารครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
(รองนายกฯ) กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง กระผมขอ
นาเรียนผ่านไปยังท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภา ในประเด็นดังกล่าวกระผม
ขอน้อมรับข้อผิดพลาด เนื่องจากว่าในวันดังกล่าวกระผมได้สั่งการให้เปิดบัญชี
สินเชื่อ ณ ร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง โดยได้จัดกาลังคนที่จะนากระเบื้องไปจัดส่ง
ให้กับประชาชนผู้ประสบภัย แต่ด้วยความไม่ทันใจของพี่น้องประชาชน
ผู้ประสบภัยจึงได้ไปเอาเองโดยเกณฑ์การเลือกกระเบื้องไม่มีจึงได้เกิดความ
แตกต่างในการช่วยเหลือวัสดุดังกล่าวครับ จนกระผมเองต้องแจ้งทางวิทยุกับงาน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ป้องกันว่าให้แจ้งพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยว่าเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะนา
วัสดุไปส่งและทาการเบิกจ่ายเองและบริการให้ถึงบ้านเองทาการตรวจสอบด้วย
เนื่องจากกระเบื้องลอนคู่มีองศาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางบ้านมีองศาที่ไม่
เท่ากันเราจึงต้องไปตรวจสอบก่อนถึงจะไปเอาวัสดุและจากปัญหาดังกล่าวกระผม
ขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียวครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาฯ) ส่วนนี้ด้วยหน้าที่ของประชาชน กระผมคิดว่าเราควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้กับพี่น้องประชาชนด้วยว่าควรจะปฏิบัติหลังจากที่มาแจ้งเหตุ เพราะ
ในกรณีเช่นนี้เกิดความเหลื่อมล้า จากที่ท่านชัยพันธ์ได้แจ้งรายละเอียดมายังสภา
เทศบาลก็ขอให้ไปทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องดังกล่าวด้วย มีสมาชิก
ท่านใดเสนอความคิดเห็นอื่นหรือไม่ครับ เชิญท่านสมพงษ์ครับ
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียงครับ กระผมนายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง อยากจะพูดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมในกรณีช่วยเหลือดังกล่าว
จานวน ๕๐,๐๐๐บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้นคงไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานควร
ตั้งเพิ่มเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพราะหากมีเกิดเหตุอีกครั้งงบประมาณอาจไม่
เพียงพอไม่ต้องขออีกทั้งนี้อยากให้เพิ่มงบประมาณ
นายภคเดช วิชชโลกา จากการแนะนาของท่านสมพงษ์เป็นห่วงด้านงบประมาณกลัวไม่เพียงพอต่อการ
(ประธานสภาฯ) ดาเนินการครับ ก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาและศึกษาหากเกิดเหตุฉุกเฉินอีกครั้งคณะ
ผู้บริหารมีอานาจตามที่กฎหมายกาหนดดาเนินการใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
จากสภาเทศบาล แต่ในกรณีตรงนี้เป็นการเยียวยาหากงบประมาณไม่เพียงพอทาง
ผู้บริหารคงมีญัตติเพิ่มเติมขออนุมัติจากสภาเทศบาลอีกครั้งในภายหลังอีกครั้ง และ
ขอบคุณท่านสมพงษ์ ที่ห่วงใยทางคณะผู้บริหารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง
ประชาชน เรียนเชิญท่านชาญวุฒิครับ
นายชาญวุฒิ กุลพันธ์เลิศ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสาภฯ) ทุกท่านครับกระผมนายชาญวุฒิกุลพันธ์เลิศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ขอเรียนถามคณะผู้บริหารผ่านประธานสภา เรื่อง การช่วยเหลือผู้
ประสบวาตภัยเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว
อย่างไร และมีอะไรบ้างที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะช่วยเหลือได้ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านชาญวุฒิครับ ในส่วนของการช่วยเหลือตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์
(ประธานสภาฯ) อย่างไรกระผมเรียนเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของท่านชาญวุฒิครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านขอบคุณสาหรับ
(รองนายกฯ) สาหรับคาถามจากท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ที่ได้สอบถามถึงหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ เทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงสามารถช่วยเหลือบางอย่างได้แต่บางอย่างก็ไม่ได้ หากเกินศักยภาพของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้บริหารมีอานาจจัดส่ง
เรืองดังกล่าวไปยังอาเภอเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากอาเภอ
ต่อไป เพราะอาเภอได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันภัยซึ่งงบประมาณ
ดังกล่าวอาเภอได้รับจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสาหรับท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและไม่เกินศักยภาพของตน โดยหากการช่วยเหลือเกิน
ศักยภาพทางเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ต้องจัดส่งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ที่มีศักยภาพรับผิดชอบและช่วยเหลือต่อไป
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านชัยพันธ์ครับ และมีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือเพิ่มเติมหรือไม่
(ประธานสภาฯ)
ครับเชิญท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ ขอบคุณสาหรับความห่วงใยของทุกท่านครับ สาหรับการดูแลประชาชนของ
(นายกเทศมนตรีฯ) สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๒ เขต มีความสมัครสมานสามัคคี ส่วนเกณฑ์การ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ดาเนินการช่วยเหลือใน
เบื้องต้นครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับ
(ประธานสภาฯ)
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเพิ่มเติมรายละเอียดหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมใน
นามประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอเรียนในเรื่องของการขออนุมัติ
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยใน
เขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อยากให้รักษางบประมาณตรงนี้ไว้เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในทุกกรณี โปรดอย่าได้โอนลดงบประมาณในส่วนอื่นถึงท่านจะมี
อานาจในการบริหารหรือดาเนินการก็ขอให้คานึงหรือคิดถึงวันที่สภาเทศบาล
ได้รับหลักการและพิจารณาในงบประมาณดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็น
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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สาคัญ และคิดว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงคงเห็นด้วยกับข้อเสนอ
ของกระผมเพื่อที่จะอนุมัติและเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ซึ่งกระผมขออนุญาตขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เพื่อขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จ่ายขาด
เงินสะสมเพื่อใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง(สุรพงษ์ ดาคุม)
ขาด ๑ เสียง(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ลา
๑ เสียง(ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น)
๓.๒ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารนาญัตติเข้าสู่สภาครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพ
(นายกเทศมนตรีฯ) รักทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมในส่วนที่เก็บไว้รักษาไว้ของ
เทศบาลตาบลแม่สะ เรียง เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่าย
ขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑)ให้กระทาได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับด้านการบริการเพื่อชุมชนและ
สังคมหรือกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่
กระทาเพื่อบาบัดทุกข์ บารุงสุขของประชาชนในครั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด (๒) ได้ส่งเสริมเงินสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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แล้ว (๓) เมื่อได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาไม่เกินปีถัดไป หากไม่
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ดังนั้นข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงินจานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
พิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามที่ได้จัดส่งไปยังสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับที่ได้นาญัตติเข้าสู่สภาเทศบาลและผู้บริหาร
(ประธานสภาฯ) ก่อนที่จะมีการอภิปรายในญัตติดังกล่าว กระผมอ้างถึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด
๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๑๗ ถึง ข้อ ๑๒๑ ทั้งนี้ขอให้
เคารพตามระเบียบนี้ให้มากที่สุด และจากการเสนอแปรญัตติดังกล่าวมีสมาชิก
ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านชัยพันธ์ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ กระผม
(รองนายกเทศมนตรีฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง จากญัตติดังกล่าว
กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ให้กระผมเป็นผู้
มาทาความเข้าใจกับสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติว่าเหตุผลใดทางคณะผู้บริหารจึงต้อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยขอชี้แจง
ว่าตั้งแต่กระผมเป็นสมาชิกสภา ๘ ปี ได้มีการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่าย
เป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทเป็นประจาทุกปีแต่
เนื่องจากว่าในการบริหารจัดการในปีนี้ถึงปีที่แล้วเรามีค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
จานวนมากแต่เราก็ขอเท่าเดิม โดยขอนาเรียนว่าการเบิกจ่ายน้ามันนั้น ในส่วน
ของงานบริหาร งานป้องกัน งานสาธารณสุข และงานช่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนของ
การบริหารจัดการของงานสาธารณสุขตามตารางที่ได้แจกให้ท่านแล้วนั้น ซึ่งมี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายน้ามันและคงเหลืองบประมาณสองแสนกว่าบาทที่ยังคงอยู่
ส่วนงานบริหารงานป้องกันค่าน้ามันจะลดลงค่อนข้างจะสูง กระผมขอนาเรียนว่า
ส่วนงานป้องกันของงานบริหารนั้นเราจาเป็นต้องขอจ่ายขาดเงินสะสมที่เราต้องมี
ภารกิจในการช่วยเหลือดังต่อไปนี้ หน่วยงานแรก หน่วยงานราชการ อาทิเช่น
อาเภอ ขนส่ง โรงเรียน ศาล และหน่วยงานอื่นๆ ที่มาขอรถบรรทุกน้า เราต้องออก
บริการประชาชนตลอดทั้งที่เป็นหนังสือและทั้งโทรศัพท์ซึ่งเทศบาลตาบลแม่สะ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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เรียงไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่การบริการทุกครั้งเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมี
หลักการและเหตุผล โดยบางครั้งก็ให้หน่วยงานอื่นที่ขอความอนุเคราะห์ไปขอ
องค์กรปกครองอื่นบ้าง ส่วนที่ ๒ งานบริการประชาชนเช่นงานขอน้าทั้งการแจ้ง
เหตุและระงับเหตุ ทั้งนี้ให้บริการร่วมถึงวัด เช่น วัดสุพรรณรังสี ล้างทาความ
สะอาดสถานที่ ร่วมถึงน้าดื่มของประปาด้วยเทศบาลตาบลแม่สะเรียงก็ต้อง
ให้บริการ โดยท่านนายกและท่านอินทรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ส่วนที่ ๓ งาน
บริหารภายในองค์กรกองสาธารณสุขมีกิจกรรมต้องออกกิจกรรมเป็นประจา
โดยเฉพาะการออกคัดแยกขยะต้องนารถพร้อมสมาชิกอาสาสมัครชุมชนจัด
กิจกรรมตลอด ซึ่งออกกิจกรรมดังกล่าวไม่ต่ากว่า ๙ วัน และที่สาคัญงานบริการ
ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงถือเป็นงานบริการ ซึ่งรถทุกประเภท เช่น รถกระเช้า
ไฟฟ้าก็ต้องให้บริการหน่วยงานต่างๆ ร่วมถึงท้องถิ่นพื้นที่อื่นด้วยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งการบริหารจัดการขยะทั้งนอกเขตและในเขตที่ต้องดูแลการช่วยเหลือ
องค์กรปกครองอื่นที่ขอความช่วยเหลือเข้ามา ทั้งนี้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงไม่
สามารถปฏิเสธได้งานเพิ่มภารกิจเพิ่มเหล่านี้ต้องใช้น้ามันโดยเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงได้มีการควบคุมน้ามันค่อนข้างจะจากัดตลอดจนการให้บริการต่างๆ เป็น
โครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น งานรับเสด็จ หรืองานที่เป็นภารกิจของเรางานของอาเภอ
ซึ่งขอนาเรียนท่านประธานสภาเทศบาลว่าอาเภอไม่มีงบประมาณ ไม่มีเครื่องจักร
และตลอดจนการให้บริการ ๒ ปีที่ผ่านมา เช่นบริการส่งผู้ป่วยต้องรับส่งบางราย
ต้องส่งต่างจังหวัดด้วยในกรณีผู้ที่ยากจน ทั้งหมดนี้เป็นหลักการในการขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมน้ามันเชื้อเพลิง เพราะว่าบทบาทหน้าที่ของเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงมากขึ้นและการให้บริการประชาชนของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้มีเสียง
ตอบรับที่ดีโดยการนาของท่านายกพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบล
แม่สะเรียง จึงขออนุมัตินาเรียนชี้แจงหลักการและเหตุ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ที่ได้
(ประธานสภาฯ)
เพิ่มเติมรายละเอียดให้หลักการพิจารณาในญัตติดังกล่าว และมีท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใดจะมีข้อชักถามครับเรียนเชิญท่านประนอมครับ
นายประนอม อุปสิทธิ์ จากที่ผู้บริหารของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ท่านได้ดูแลด้านการให้บริการ
(สมาชิกสภาฯ) ทั้งในเขตและนอกเขต กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะดูแลอย่างนี้ตลอดไปครับ
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นายภคเดช วิชชโลกา ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯมีข้อเสนอความคิดเห็นหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
(ประธานสภาฯ) ครับ
หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการขอมติเห็นชอบญัตติขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
มติเห็นชอบ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ลา ๑ เสียง(ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น)
ขาด ๑ เสียง(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
๓.๓ ญัตติขออนุมัติจ่ายเป็นรายการใหม่
นายภคเดช วิชชโลกา เข้าสู่ญัตติที่ ๓.๓ ในญัตติการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองสาธารณสุขและ
(ประธานสภาฯ) สิ่งแวดล้อม จานวน ๑ รายการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น๑๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในข้อ ๑.๓ หมวดค่าใช้สอย หน้าที่ ๗๑ ข้อ ๑.๓.๒.๑๕
ตามรายละเอียดในระเบียบการประชุมที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น และขอเรียนเชิญคณะ
ผู้บริหารเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ในญัตติดังกล่าวเป็นรายการใหม่
ซึ่งมิได้ตั้งไว้
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ในเทศบัญญัติจะต้องขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จานวน ๑ รายการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๕๐๐ บาท ในข้อ
๑.๓ หมวดค่าใช้สอย หน้าที่ ๗๑ ข้อ ๑.๓.๒.๑๕ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาโครงการต่อต้านยาเสพติด
(ในแผนงานสาธารณสุข( 00220) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(๐๐๒๒๑)) รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๕๐๐
บาท ซึ่งการจัดตั้งเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวดที่ ๔ การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อที่ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอนุมัติของสภาท้องถิ่นโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการครูแดร์ ซึ่งเป็นโครงการต่อต้านยาเสพติด และเป็นโครงการที่
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับ
เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดทางเทศบาลตาบลแม่สะเรียงและกองตารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๓๗ ผู้เป็นเจ้าของโครงการจะดาเนินการกลุ่มเป้าหมายในเขต
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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เทศบาลตาบลแม่สะเรียง คณะผู้บริหารได้ประชุมปรึกษาหารือแล้วว่าโครงการ
ดังกล่าวมีความสาคัญและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดให้กับเยาวชน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะดาเนินการใน
กลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง คือ โรงเรียนทองสวัสดิ์ โดยได้จัด
อบรมเยาวชนโดยใช้สถานที่ ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารหากดาเนินการใน
โครงการดังกล่าวถือว่าเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง ทางคณะผู้บริหารจึงต้องขออนุมัติสภาเทศบาลเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ เพื่อขออนุมัติ
สภาให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน ๑
รายการ คือ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๕๐๐ บาท เพื่อจัดโครงการดังกล่าว ซึ่ง
เหตุผลในการจัดตั้งโครงการซึ่งในปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความจาเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขเพราะยาเสพติดได้เข้าสู่เยาวชนอย่างรวดเร็ว ซึ่งเยาวชนเหล่านั้น
เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศภายในอนาคต นอกจากนั้นยาเสพติดยัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดและความมั่นคงของ
ชาติ ดังนั้นเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจึงได้จัดทาโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจาก
ยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนนั้นเติบโตและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อตังจ่
้ ายเป็ นจ่ายการใหม่ในโครงการ
ดังกล่าวครับ

นายภคเดช วิชชโลกา ขอขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน และมีสมาชิกท่านเพิ่มเติมข้อมูลอีก
หรือไม่
(ประธานสภาฯ) ครับเรียนเชิญครับ และกระผมขออนุญาตสอบถามผู้บริหารในเรื่องโครงการ
ต่อต้าน ยาเสพติด ซึ่งตามรายละเอียดโครงการแนบท้าย กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียนทองสวัสดิ์ ระดับประถมนั้น แต่ในพื้นที่ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มี
โรงเรียนที่ต้องดูแล จานวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และ
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง กระผมเห็นว่าควรจะเพิ่มงบประมาณและเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมายในโครงการดังกล่าวได้หรือไม่ครับ และสอบถามเรื่องงบประมาณ
เพียงพอต่อการดาเนินงานหรือไม่ครับและขอเรียนเชิญท่านชัยพันธ์ ครับ

นายชัยพันธ์ภักดิ์ปาน ขอเรียนชี้แจงในส่วนของโครงการดังกล่าว เป้าหมายจัดขึ้น ณ โรงเรียน
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยได้ระบุเป้าหมายในโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งมิได้สอบถามใน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่งได้ดาเนินการในปีที่ผ่านมาแล้ว ในปีนี้จึงได้
ดาเนินการโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยได้ดาเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล ครับขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญท่านมนตรีครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายมนตรี บารุงกิจ สมาชิกสภา
(สมาชิกสภาฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในญัตติดังกล่าวกระผมขอเสนอท่านประธานสภาผ่านไป
ยังผู้บริหารกระผมตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จะทาเป็น
บรรทัดฐานต่อไปหรือไม่ เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน
วิทยากร และเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าวของงบประมาณ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านมนตรีครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นหรือไม่
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านจาลอง สินธพ ครับ
นายจาลอง สินธพ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
(สมาชิกสภาฯ) แม่สะเรียง กระผมนายจาลอง สินธพ สมาชิสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
กระผมขอสอบถามเรื่องของระยะเวลาดาเนินการในการจัดทาโครงการดังกล่าว
คือ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ว่าการดาเนินการใน
โครงการนี้จะดาเนินการกี่วัน และอยากสอบถามถึงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดปลีกย่อยในเรื่องค่าใช้จ่ายการดาเนินการโครงการดังกล่าวให้ชัดเจน
ด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านจาลอง สินธพ ครับ และขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(ประธานสภาฯ) รายงานรายละเอียดดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงด้วยครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ขอเรียนยังสภาเทศบาลว่าโครงการดังกล่าวเทศบาลตาบลแม่สะเรียงขอตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ซึ่งเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นผู้อุดหนุน และกองร้อยตชด.ที่
๓๓๗ ดาเนินการในรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงการฝึกอบรม ซึ่งเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงได้พิจารณางบประมาณดังกล่าวตามความเหมาะสมและสามารถ
ดาเนินการได้ จึงได้ให้งบประมาณ ๑๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ถ้วน) จึงได้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และมิได้ตั้งไว้ในรายการใหม่ ซึ่งรายการ
ดังกล่าวจะทาให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะนักเรียน
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินการโครงการ
ดังกล่าวเพื่อเติบโตเป็นบุคคลากรในวันข้างหน้า โดยเป้าหมายคือเด็กนักเรียน
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจึงสามารถ
ดาเนินการอุดหนุนงบประมาณได้และได้ศึกษาระเบียบเรียบร้อยแล้ว จึงได้ขอตั้ง
เป็นรายการใหม่ในโครงการต่อต้านยาเสพติด
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอสอบถามในโครงการครูแดร์หรือโครงการต่อต้านยาเสพติดที่ตั้งจ่ายเป็น
(ประธานสภาฯ) รายการใหม่ โดยที่ได้รับทราบว่าโครงการดังกล่าวได้จัดทาขึ้น ณ โรงเรียนทอง
สวัสดิ์วิทยาคารที่เป็นตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตารวจภูธรแม่สะ
เรียง แต่บรรจุเป็นโครงการของกองร้อยตชด. ที่ ๓๓๗ จึงขอปรึกษาว่าหากทั้ง
สองหน่วยงานได้ขอโครงการดังกล่าวเข้ามาพร้อมกันในวันข้างหน้าเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงจะมีแนวทางอย่างไรครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ท่านประธานสภาครับกระผมขอนาเรียนว่าโครงการดังกล่าวต้องมีหนังสือสั่งการ
(รองนายกฯ) มาให้หน่วยงานใดดาเนินการ เมื่อปีก่อนให้สถานีตารวจภูธรแม่สะเรียงดาเนินการ
มาในปีนี้ให้ทางกองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๗ ดาเนินการครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ และท่านใดมีความประสงค์จะอภิปราย
(ประธานสภาฯ)
เรียนเชิญครับหากไม่มีในญัตติข้อ ๓.๓ การขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตาม
รายละเอียดดังกล่าวโปรดยกมือด้วยครับ
มติเห็น ๑๑ เสียง

เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
นายภคเดช วิชชโลกา ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดเสนอในที่ประชุมแห่ง
(ประธานสภาฯ) นี้หรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง คณะผู้บริหาร
(เลชานุการสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพทุกท่านครับ ในระเบียบวาระที่ ๔
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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เรื่องอื่นๆ นั้น กระผมมีเรื่องจะนาเรียน ๔ เรื่อง
ในเรื่องที่ ๑ คือเรื่องที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และช่าง
เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนจองคาถึง ๓ หลังคาเรือน โดยได้ร่วมกับคุณธีร
พงศ์ คุณคมกริช คุณภูชิษ คุณกฤตธกรณ์ และคุณสถิร รายชื่อผู้ที่ช่วยเหลือคือ
๑. บ้านคุณกลิ่นสุคนธ์ โดยคุณถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงได้ลงพื้นที่และขึ้นสารวจด้วยตัวเอง โดยได้บริหารจัดการช่วยเหลือตรงนี้
เรียบร้อยและเป็นอย่างดี ๒.บ้านพี่เล็กหรือคุณนารีเป็นครั้งที่สองที่เข้าไป
ช่วยเหลือ คือครั้งแรกได้นากระเบื้องไปวางเฉยๆ แต่เมื่อวันที่ ๒๒ ที่ผ่านมาเกิด
พายุพัดแรงจึงทาให้กระเบื้องล่วงลงมาทางคุณถาวร รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง จึงได้นาช่างมาซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อย ๒. บ้านคุณหนูเป็นกระเบื้องสีม่วง
ซึ่งเจ้าของบ้านเองจะไม่ขอรับการช่วยเหลือจากเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เนื่องจากอุปกรณ์ในสีดังกล่าวอาเภอแม่สะเรียงไม่มีจาหน่ายครับ
เรื่องที่ ๒ เป็นเรื่องไฟฟ้าหน้าบ้านพี่น้อยลุงส่างที่เทศบาลตาบล
แม่สะเรียงได้ให้ความช่วยเหลือโดยประชาชนดังกล่าวก็ได้ฝากขอบคุณมายัง
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เรื่องที่ ๓. เรื่องเต้นท์และเก้าอี้ที่ทางเทศบาลได้นาไปช่วยเหลือให้งานสรงน้าพระ
ธาตุที่วัดกิตติวงศ์ โดยทางวัดได้ฝากขอบคุณและชมเชยการช่วยเหลือของทาง
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือดังกล่าวครับ
เรื่องที่ ๔.การล้างท่อระบายน้าบริเวณถนนแหล่งพาณิชย์มีกลิ่นเน่าเสียตลอดสาย
แต่ที่มีกลิ่นแรงๆ บริเวณหน้าบ้านป้าอุทินที่ได้แจ้งขอความช่วยเหลือมายังเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง จึงนาเรียนมายังประธานสภาผ่านยังผู้บริหารดาเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนดังกล่าวต่อไปครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านต่อไปครับเรียนเชิญท่านสมพงศ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ กระผมขอเสนอต่อในเรื่องที่ ๑ การล้างท่อระบายน้า บริเวณถนนแหล่งพาณิชย์
(สมาชิกสภาฯ) จากโรงปลาทูจนถึงตลอดแนว เรื่องที่ ๒ กิ่งไม้บริเวณหน้าวัดชัยลาภที่ตัดแล้วแต่
นาไปกองไว้หน้าบ้านเขาขอให้ทางเทศบาลตาบลแม่สะเรียงดาเนินการจัดเก็บด้วย
และห้วยปูเฒ่าและชุมชนบ้านโป่งในบ้านอาจารย์ตระกูล ในเรื่องท่อรางระบายน้า
ให้ดาเนินการด้วยเพราะเกิดอุบัติเหตุได้ทาให้เกิดผลเสียต่อทางเทศบาล ขอบคุณ
ครับ
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นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านจาลอง สินธพ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายจาลอง สินธพ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
(สมาชิกสภาฯ)
กระผมมีเรื่องเร่งด่วนเรื่องท่อระบายน้าบริเวณถนนเวียงใหม่ได้ชารุดนานแล้วมี
ชาวบ้านนาไม้ไปปักไว้บริเวณดังกล่าวขอให้คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนได้ครับอยากให้
เร่งดาเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านประนอมครับ
(ประธานสภาฯ)
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
(สมาชิกสภาฯ) แม่สะเรียงที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายประนอม อุปสิทธิ์ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่องท่อระบายน้าบริเวณห้วยปูเฒ่า มีความอันตรายมาก
อยากจะเรียนถามผู้อานวยการกองช่างว่าได้ดาเนินการอย่างไร
นายภคเดช วิชชโลกา คณะผู้บริหารครับ ท่านประนอม อุปาสิทธิ์ สอบถามในเรื่องการดาเนินการ
(ประธานสภาฯ) เรื่องท่อระบายน้าบริเวณห้วยปูเฒ่า ว่าดาเนินการไปถึงไหนแล้วครับเรียนเชิญท่าน
นายกครับนายพัลลภ หว่าละ เหตุเกิดจากอบต.บ้านกาศนารถแม็คโครมา
เหยียบ และขนาดฝาท่อมีหลายขนาด ซึ่งเค.ซี.ซี ได้ทาไปมีหลายขนาดพอดีโดยไม่
เล็กและไม่ใหญ่ และที่เรือนจาก็ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงก็ได้
ดาเนินการและได้ดาเนินการขุดลอกประมาณ ๒๐ วัน ที่ห้วยปู่เฒ่าก็ขุดเรียบร้อย
แล้ว บริเวณโรงปลาทูก็ได้ขุดลอกเรียบร้อยแล้ว ณ เวลานี้ได้ดาเนินการขุดหลอก
บริเวณหน้าสานักงานเกษตร ร่วมถึงหน้า TOT กาลังดาเนินการอยู่ ส่วนเรื่องการ
เก็บกวาดกิ่งไม้ที่ตัดตอนนี้เป็นเขตรับผิดชอบของตชด. ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงไม่มีเวลาว่างเลยสักวันเดียวในการเข้าดาเนินการตรง
บริเวณดังกล่าวได้ครับเรียนเชิญท่านวุฒิไกรครับ

นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกาสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสภาฯ) ที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล
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ตาบลแม่สะเรียง กระผมมีเรื่องร้องเรียน ๑ เรื่อง คือ แกนนาชุมชน ลุงตวนกุนนา
ได้ร้องเรียน เรื่อง ที่โรงพยาบาลแม่สะเรียงปล่อยน้าเสียลงสู่ท่อระบายน้าและลงสู่
ที่นาของชาวบ้านจึงขอให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงประสานโรงพยาบาลแม่สะเรียง
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ก็ขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการประสานเพื่อแก้ไขปัญหา
(ประธานสภาฯ) ดังกล่าวกับโรงพยาบาลแม่สะเรียงต่อไป เรียนเชิญท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ เรื่องดังกล่าวได้ประสานงานกับผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง แจ้งว่า
(นายกเทศมนตรีฯ) เป็นเรือนจาแม่สะเรียง โดยเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ดาเนินการช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนไปบ้างแล้ว ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะต้อง
ประสานทั้งโรงพยาบาลแม่สะเรียงและ เรือนจาอาเภอแม่สะเรียงครับ
นายภคเดช วิชชโลกา
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านนายก และขอเรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ครับ

นายสัญญาพงศ์ สินวีรุทัย กระผมขอเสนอปัญหาเรื่องรถลากศพที่เสียขอให้เทศบาลดูแลรถลากศพ
(สมาชิกสภาฯ) ด้วยเพราะเป็นของสุสานกลางแม่สะเรียงของเราครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านสัญญาพงศ์ สินวีรุทัย ครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็น
(ประธานสภาฯ) อื่นอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านชาญวุฒิครับ
นายชาญวุฒิ กุลพันธ์เลิศ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมนายชาญวุฒิ
(สมาชิกสภาฯ) กุลพันธ์เลิศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอเรียนในเรื่องการแก้ไขปัญหา
การใช้เสียงขอร้านอาหาร เรื่องอานาจขอบเขตการดูแลเรื่องเสียงดัง ของ
ร้านอาหารที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้โปรดช่วยแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้กับชุมชนด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอความคิดอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอนัด
(ประธานสภาฯ) หมายกาหนดนัดการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๗
ว่าเห็นสมควรจะประชุมครั้งดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
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เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาตาบลแม่สะเรียงครับ มีท่านเสนอความ
ความคิดเห็นอื่นอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านประนอมอุปาสิทธิ์ ครับ
นายประนอม อุปสิทธิ์ กระผมเห็นชอบกับการกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒
(สมาชิกสภาฯ) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอมติที่ประชุม ในเรื่องของกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ
(ประธานสภาฯ) สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงการแต่ง
กายชุดสภาพเรียบร้อย และกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ ๑๑เสียงเป็นเอกฉันท์
นายภคเดช วิชชโลกา เมื่อการประชุมสภาในครั้งนี้ได้พิจารณาครบทุกวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ประธานสภาเทศบาลฯ) และได้ดาเนินการมาแล้ว ๖ ชั่วโมง กระผมนายภคเดช วิชชโลกาประธานสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอปิดการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่ ๑ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ณ บัดนี้ครับ
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

(นายพัฒนพงษ์ สนิทการ)
ผู้บันทึกการประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถูกต้องเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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(นายพัฒนาพงษ์ สนิทการ)

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

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

(นายภคเดช วิชชโลกา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

