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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจาปี ๒๕๕๘
วันที3่ สิงหาคม 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. นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๕. นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายยุทธนา คามงคล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
๗. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๘. นายเอกอุดม
ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๙. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
๑๐. นายธีรพงศ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๑. นายกฤตธกร วิวันน์นา ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๒. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑๓. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่ธุรการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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๑๔. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๕. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๖. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๘. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๐. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๑. นางสาวจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๒๒. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๓. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๔. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๕. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒๖. นางมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
๒๗. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๘. นายสรายุทธ แก้วไสยะ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
๒๙. นายอภัย วิชา ตาแหน่ง ลูกจ้างปะจา
๓๐. นางสาวกนกฎา ศิริ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๑. นางสาวรุ่งนภา แสนเปา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๒. นางสาวชนิกานต์ เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
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เปิดประชุม เวลา 09.๐๐ น.
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาบล
(เลขานุการสภาฯ) แม่สะเรียงจุดเทียน
ธูป บูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุมต่อไป ขอเรียน
เชิญ
ครับ
-จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยนายมนตรี บารุงกิจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน
(ประธานสภาฯ) วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจาปีพ.ศ.๒๕๕๘ซึ่งในวันนี้ตรง
กับในวันที่
3เดือน สิงหาคม 2558 และมีได้มีการเสนอญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กระผมขอดาเนินการเข้าสูการประชุมและกระผม
จึงขอเข้าสู่ระเบียบ วาระที่ ๑ ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2558
นายมนตรี บารุงกิจ ในวาระที่ 2 ข้อ
2.1 เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
(ประธานสภาฯ) ครั้งที่ 2ประจาปี พ.ศ.2558 ท่านสมาชิกสภามีความประสงค์จะแก้ไขรายงาน
การประชุมเพื่อรับรองการะประชุมในครั้งนี้หรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านภคเดชครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและพี่น้องข้าราชการ
(สมาชิกสภาฯ) ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจาปี พ.ศ.2558ซึ่งกระผมขอชื่นชอบคณะกรรมการที่ได้
ตรวจรายงานการประชุมและผู้ช่วยเลขานุการ ที่ได้มีการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมที่ตกและผิดพลาดน้อยมากขอชื่นชมครับ และข้อความที่ต้องแก้ไขมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
หน้าที่ 4 ประโยคของกระผม บรรทัดที่ 2 “ในการขออนุญาตสภาเทศบาล”
แก้ไขเป็น “ในการขออนุญาตประธานสภาเทศบาล”
ประโยคท่านนายก บรรทัดที่ 1
“การจัดการน้าภาค 8 ขื่อเต็มว่า”
แก้ไขเป็น
“การจัดการน้าภาค 8 ชื่อเต็มว่า”
หน้าที่ 15 ประโยคท่านรองชัยพันธ์ บรรทัดที่ 4 ขึ้นต้น “ซึ่งเป็นระบบคมนาคม”ให้
มีการตรวจสอบด้วยอีกครัง้ ว่าจะ
ใช่หรือไม่อยากให้เจ้าของประโยคตรวจ
สอบอีกครัง้
นับจากล่างขึน้ มาบรรทัดที่ 5
“วิทยุสื่อสารแคนดี้” แก้ไขเป็น “วิทยุ
สื่อสารแฮนดี้”
หน้าที่ 17 ประโยคท่านนายก บรรทัดที่ 3 นับจากข้างล่างขึ้นมา
“งบประมาณ
จานวนเงิน 1,3.00,000 บาท
แก้ไขเป็น “งบประมาณ จานวนเงิน
1,300,000 บาท”
หน้าที่ 18 ประโยคท่านจาลอง สินธพ บรรทัดสุดท้าย ได้พูดถึงการเช็ค ว 16
กระผมอยากให้อธิบายด้วยว่าการเช็ค ว 16 คือ การเช็คความพร้อมวิทยุ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใช้หรือไม่ อยากให้ท่านเพิ่มเติมเพื่อจะได้เข้าใจใน
ความหมายของคาว่า เช็ค ว 16 ครับ
นายจาลอง สินธพ ประโยคคาพูดของกระผม “เช็ค ว 16 หมายถึง การเช็คคุณภาพสัญญาณวิทยุ” เพื่อ
(สมาชิกสภาฯ) เตรียมความพร้อมในการติดต่อสื่อสารครับท่านประธานสภา
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านจาลอง ได้ขยายความ “เช็ค ว 16 หมายถึงการเช็คคุณภาพสัญญาณวิทยุ”ครับ
(ประธานสภาฯ)
เชิญท่านภคเดชต่อครับ
นายภคเดช วิชชโลกา หน้าที่ 20ประโยคท่านมนตรีนับจากข้างล่างบรรทัดที่ 3
“ในญัตติขออนุมัติจ่าย
(สมาชิกสภาฯ)
ขาดเงินสะสบ” แก้ไขเป็น “ในญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม”
หน้าที่ 24 ประโยคท่านมนตรี บรรทัดที่ 3
“หากไม่ท่านใดเสนอแนะเพิ่มเติมใน
ญัตติ"
แก้ไขเป็น “หากไม่มีท่านใดเสนอแนะเพิ่มเติมในญัตติ”
ประโยคท่านพัลลภ บรรทัดที่ 7 นับจากข้างล่างขึ้นมา
“ส่งประกวดรางวัลธธรมภิบาล” แก้ไขเป็น “ส่งประกวดรางวัล ธรรมาภิ
บาล”
หน้าที่ 25 ประโยคท่านมนตรี บรรทัดที่ 3 นับจากข้างบน “รางวัลธรรมภิบาล”
แก้ไขเป็น
“รางวัลธรรมาภิบาล”
“
ประโยคท่านมนตรี บรรทัดที่ 4 นับจากข้างล่าง
“Call Term” แก้ไข
เป็น
“Core Taem”
หน้าที่ 27 ประโยคท่านชาญวุฒิ บรรทัดที่ 2 “ข้างโรงแรมรีเวอร์เฮ้าท์” แก้ไขเป็น
“ข้างโรงแรมริเวอร์เฮ้าท์”
นายมนตรี บารุงกิจ ขอขอบคุณท่านภคเดช ที่ได้ทาการตรวจสอบและแก้ไขรายงานการประชุมสภา
(ประธานสภาฯ) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 และกระผมขอสอบถามว่ามี
สมาชิกสภาท่านใดเสนอหรือแก้ไขรายงานกาประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่ไม่มี
กระผมขอความเห็นชอบในการับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
2 ประจาปี พ.ศ.2558 หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง (เอกฉันท์)
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
-ไม่มีรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5.1 ญัตติขอเสนอร่างเทศบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้)
นายมนตรี บารุงกิจ ในวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ญัตติขอเสนอร่างเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2559เรียนเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังกล่าวครับ
นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายพัลลภ
(นายกเทศมนตรี) หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอคาแถลงนาเสนอญัตติการเสนอ
ร่างเทศบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
โดยคณะผู้คณะผู้บริหารขอชี้แจงสถานการณ์ทางคลัง ตลอดแนวนโยบาย หลักการ
ในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เทศบัญญัติ
ดังดังกล่าว รวมทั้งหมดมีจานวน 78 หน้าขอให้ท่านดูหน้าที่ 3 สถานการการคลัง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
ซึ่งรายรับของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง หน้าที่ 2 หมวดภาษีอากร ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 จานวน 1,535,000.-บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 570,300.-บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 280,500.-บาท หมวด
รายได้เบ็ดเตล็ด 231,000.-บาท รวมรายได้จากการจัดเก็บ รวมทั้งสิ้น
2,616,800.-บาท รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมวด
ภาษีจัดสรร รวมทั้งสิ้น 16,845,000.-บาท รายได้ที่รัฐบาล อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 12,500,000.-บาท รวมทั้งสิ้น ในการประมาณการรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจานวนเงิน 31,961,800.-บาท ทั้งนี้งบประมาณ
ดังกล่าวไม่รวมเงินอุดหนุนผู้สูงอายุ ผู้ด้อย โอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และอาหารเสริมนม
อาหารกลางวัน หน้าที่ 4 คาแถลง งบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง ตั้งไว้ 2,669,140.-บาท งบบุคลากร 12,663,260.บาท งบดาเนินงาน ตั้งไว้ 11,243,7320.-บาท งบลงทุน 1,132,100.-บาทงบเงิน
อุดหนุนตั้งงบประมาณ 31,342,030.-บาท รวมรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 31,342,030.-บาทจึงขอเรียนยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพื่อ
ทราบ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายก ที่ได้นาเสนอญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2559 แบบย่อด้วยวาจาให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทราบแล้ว และ
ส่วนเอกสารได้แจกให้สมาชิกสภาทุกๆท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีสมาชิกสภา
ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดหรือไม่ครับ รายละเอียดดามแผนงาน ซึ่งเทศบัญญัติ
ในปีนี้ไม่เหมือนปีที่ผ่านมามีรายละเอียดเยอะขึ้นเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตให้
(รองนายกเทศมนตรีฯ) สภาเทศบาลเปิดเทศบัญญัติหน้าที่ 39 ข้อ 1.1.7 ประเภทเงินกองทุนประกันสังคม
ให้แก้ไขเป็นประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)ยอดเงิน 389,240.บาท และส่วนหน้าที่ 38 ข้อ 1.1.6 ประเภทเงินสารอง
จ่าย เดิมตั้งไว้ 350,000.-บาท แก้ไขเป็น 300,000.- บาท ขอให้ทุกๆท่านแก้ไข
ด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีครับ เชิญท่านรองชัยพันธ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านสมาชิกสภาทุกๆท่าน กระผมขอเรียนว่าเทศบัญญัติในปีนี้เป็นเทศบัญญัติ
(สมาชิกสภาฯ) ในรูปแบบใหม่สาหรับสมาชิกสภาและผู้บริหาร กระผมจึงขออนุญาตชี้แจงราย
ละเอียดประมาณการรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 หน้าที่ 11 เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น 31,342,030.-บาท และขออนุญาตสภาเพื่อนาเสนอต่อจากท่าน
นายกเทศมนตรี ในส่วนที่ 2 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559
หน้า 6 บรรทัดสุดท้ายงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,342,030.-บาทส่วนด้าน
บริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการดาเนินงานอื่น
จะบรรจุในหมวดย่อย หน้าที่ 7 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายแผนงานบริหาร
ทั่วไปประกอบด้วย งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน ซึ่งรวม
ประมาณการรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป จานวนเงิน11,802,640.-บาท
แผนงานการรักษาสงบภายใน ประกอบด้วย งบบุคลากรงบดาเนินงาน งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น 1,331,880.-บาทหน้าที่ 8 แผนงานการศึกษา รวมรายจ่ายแผนงาน
การศึกษาทั้งสิ้น 4,703,080.-บาทแผนงานสาธารณสุข รวมประมาณการรายจ่าย
ทั้งสิ้น 3,551,510.-บาท หน้า 9 แผนงานงานเคหะและชุมชนรวมประมาณการ
รายจ่ายทั้งสิ้น 5,087,780.-บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน รวม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น127,000.-บาท หน้าที่ 10 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น1,996,000.-บาท ด้าน
การเกษตร รวมรายจ่ายทั้งสิ้น53,000.-บาท แผนงานการพาณิชย์ รวมราย จ่ายทั้งสิ้น 20,000.บาท แผนงานงบกลาง รวมรายจ่ายทั้งสิ้น2,669,140.- บาท ทั้งหมดนี้คืองบประมาณ
รายจ่าย รวมทั้งสิ้น 31,342,030.-บาท และ ประมาณการงบประมาณ
รายรับ หน้าที่ 12 ปีพ.ศ.2559 ต้องอิงประมาณการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เพื่อมาจัดทาประมาณการรายรับปี งบประมาณ พ.ศ.2559ประมาณการ
รายรับดังกล่าว รายละเอียดจะบรรจุเทศบัญญัติ หน้าที่ 12
– 13 ประมาณการรายรับ
ทั้งสิ้น31,961,800.-บาท รายได้จากการจัดเก็บ หน้า 14-17 ส่วนหน้าที่ 15 เป็นภาษีที่
รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้กับเทศบาล และประมาณการรายรับมีสมาชิกสภาท่านใดมี
ข้อสงสัยหรือไม่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยประมาณการรายรับหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใด
(ประธานสภาฯ) สอบถามเรื่องรายได้จากค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 30,000.-บาท รายได้มาจากตรง
ใน เมื่อเทศบาลมิได้ดาเนินการหรือรายได้จากค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอตอบคาถามของท่านประธานสภา เกี่ยวกับรายได้จากโรงฆ่าสัตว์ ขอเรียน
(รองประธานสภาฯ) ว่าเทศบาลตาบลแม่สะเรียงยังได้ดาเนินการโรฆ่าสัตว์อยู่ ซึ่งจะดาเนินการฆ่าสัตว์ ซึ่ง
เอกชนเป็นผู้ดาเนิน จึงมีรายได้จากค่าธรรมเนียมดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ขอเรียนว่าเมื่อมีการอนุญาตให้ฆ่าสัตว์ต้องมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายให้กับ
(ประธานสภาฯ) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัตว์ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ จากที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภา เรื่องรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนตั้งไว้ จานวนเงินทั้งสิ้น
(ประธานสภาฯ) 12,500,000.-บาท ซึ่งไม่รวมงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และเบี้ย
ยังใช่หรือไม่ครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเบิกตัว คุณปภากรณ์ ศรีทัน เพื่อตอบข้อซักถามให้กับสภาเทศบาลครับ
(นายกเทศมนตรีฯ)
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นางปภากรณ์ ศรีทัน ดิฉันขอเรียนยังสภาเทศบาล ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) ประเภทอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน และเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เป็นเงินอุดหนุน
ทั่วไปประเภทระบุวัตถุประสงค์ แต่สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รัฐบาลได้
ยกเลิกในส่วนของเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์ จะคงเหลือแต่เงินอุดหนุนทั่วไป
เท่านั้น คะ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอขอบคุณครับ และขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ในส่วนของการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น 2
(รองนายกฯ) งบประมาณคือเงินงบประมาณซึ่งเป็นเงินที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและให้การ
อนุมัติจากผู้มีอานาจตามกฎหมาย คือผู้ว่าราชการการจังหวัด หรือ นายอาเภอส่วน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือแก้ไขงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ คือ
งบประมาณที่ระบุวัตถุประสงค์ จานวน 17รายการซึ่งกองคลังมีรายรับและรายจ่าย
ประเภทรายรับมาจากการดาเนินการจัดเก็บหรือหน่วยงานอื่นดาเนินการจัดเก็บเอง
และรายรับประเภทอื่น เช่น รายรับจากเงินบริจาค ส่วนรายจ่ายเป็นรายจ่ายทั่วไป
และรายจ่ายเฉพาะกาล ส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์จะแยกไว้ให้ชัดเจน
ซึ่งรายละเอียดได้บรรจุไว้ หน้าที่ 16 จานวน 12,500,000.-บาท และหน้าที่ 15
ได้แยกรัฐได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแยกไว้
อย่างชัดเจนครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ครับ และกระผมขอสอบถามเพิ่มเติมว่ารายละเอียดของ
(ประธานสภาฯ) รายรับจริงและรายจ่ายจริงนั้น ไม่ทราบว่ามีเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับคณะ
การแปรญัตติหรือไม่ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเรียนยังท่านประธานเทศบาล ว่าตามระเบียบการตามระเบียบกระทรวง
(รองนายกฯ) มหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.2541 หมวด 3 ข้อ 23 วรรค 2 ผู้บริหาร
ต้องเสนอต่อสภาเทศบาล ภายในวันที่ 15 สิงหาคมนั้น และในส่วนรายจ่ายและ
รายรับของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คงเหลือเดือนสิงหาคม และกันยายน 2 เดือน
และส่วนยอดที่ได้สรุปมานั้นเป็นการสรุปยอด ณ เวลานี้ เช่น รายจ่ายเงินเดือนต้อง
จ่ายอีก 2-3 เดือน รายจ่ายอื่นๆที่ยังคงค้างอยู่ และงบประมาณที่จะโอนมานั้นไม่รู้
ว่าจะโอนมาเท่าไหร่อีกจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ เพราะฉะนั้นการจัดทาประมาณการ
ร่างเทศบัญญัติได้ตั้งประมาณการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558และส่วนราย
ละเอียดกระผมจะให้ฝ่ายการเงินมาให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอขอบคุณ ท่านรองชัยพันธ์ ครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเข้าสู่
(ประธานสภาฯ) การพิจารณาเทศบัญญัติหน้าที่ 29-30แผนงานเคหะและชุมชน ประกอบด้วย
ค่าวัสดุ10,000บาทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000.-บาท วัสดุก่อสร้าง 50,000.บาท นั้นไม่ทราบว่ามีค่าอื่นๆอีกหรือไม่ ซึ่งรวมประมาณการเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ตั้งงบประมาณไว้ 3,202,780.-บาท แต่กระผมรวมผลแล้วยอดดังกล่าวไม่ตรงครับ
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดเทศบัญญัติดาเนินการเช็คทาชี้แจงรายละเอียดที่ให้กับสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงด้วย และขอให้ท่านเปิดไป หน้า 37 งบประมาณ และ
พิจารณา หน้าที่ 38 ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ
ในเรื่องของการตั้งงบประมาณหรือไม่ ขอเรียนเชิญ ท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอสอบถามว่า ณ ปัจจุบันนี้ เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับงบประมาณจาก
(สมาชิกสภาฯ) เงินอุดหนุนเท่าไหร่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ รายละเอียดของยอดเงินอุดหนุนนั้น สักครู่ทางคณะผู้บริหารจะแจ้งให้กับท่านอีก
(ประธานสภาฯ) ครับเรียนเชิญท่านจาลอง ครับ
นายจาลอง สินธพ กระผมขอสอบถามงบกลาง หน้าที่ 38 ข้อ 1.1.3 ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน
(สมาชิกสภาฯ) ตั้งไว้ 60,000.-บาท ซึ่งทางกองทุนดังกล่าว ได้ขอให้การสนับสนุน 93,630บาท
มีสมาชิก 264 คน ซึ่งตามนโยบายของผู้บริหารสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อพัฒนาประชาชนในเขตเทศบาล
ให้เข้มเข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ซึ่งในการขอสนับสนุนกองทุนดังกล่าว กระผมขอสงวนคาแปร ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านจาลองได้ขอสงวนคาแปรไว้ครับ และขอเชิญท่านรองชัยพันธ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอตอบข้อซักถามของท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในเรื่องงบเงินอุดหนุน
(รองนายกฯ) ทั่วไปตามอานาจหน้าที่ งบประมาณดังกล่าวเพิ่งโอนเข้ามา 1 งวด รวมเป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น 7,645,852.-บาท ส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปถ่ายโอนตามภารกิจนั้นมี
ค่าอาหารเสริมนมโอนงบประมาณมา จานวนเงินทั้งสิ้น 9,00,900 บาท อาหาร
กลางวัน จานวนเงินทั้งสิ้น 1,980,000 บาท เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวนเงิน 27,000.-บาท งบบริการสาธารณสุข จานวนเงิน 67,500.-บาท เงิน
อุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์สนับสนุนการถ่ายโอน จานวนเงิน 315,460.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวนเงิน 2,535,300.-บาท เบี้ยยังชีพผู้พิการ จานวน
เงิน 3,381,600.-บาท งบบริหารประเทศ จานวนเงิน 1,085,509.-บาท และ
งบประมาณจากเงินรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จานวนเงิน 1,422,222.บาท ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ ท่านรองชัยพันธ์ได้ชี้แจงรายละเอียด ข้อซักถามของท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
(ประธานสภาฯ) เรียบร้อยแล้ว หากท่านอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถขอเอกสารเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายบริหารครับ และขอเรียนท่านภคเดช ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา จากที่ท่านรองชัยพันธ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดของซักถามของท่านพูนศักดิ์เรียบร้อย
(สมาชิกสภาฯ) แล้วนั้น กระผมเห็นว่าทางคณะผู้บริหารควรถ่ายสาเนาเอกสารดังกล่าว แจกให้กับ
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับทราบทุกท่านครับ และกระผมขออนุญาตท่าน
ประธานสภา ได้ถอนคาว่าได้สงวนคาแปรญัตติและขออนุญาตสร้างความเข้าใจกับที่
ประชุมของสมาชิกสภา ซึ่งจะดาเนินการไปถึงการเพิ่มงบประมาณตามความต้องการ
ของท่านจาลอง ต้องขออนุญาตเอ่ยนาม คือการขอสงวนคาแปรนั้น เราจะยังไม่ใช้ใน
การประชุมนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะแก้ไขงบประมาณด้วยคาพูดหรือการ
ชี้แจง ท่านต้องใช้คาว่าขอเสนอคาแปรญัตติเข้าสู่กรรมการแปรญัตติโดยเป็นหนังสือ
จึงจะเข้าสู่กรรมการแปรญัตติ เมื่อเข้าสู่กรรมการแปรก็จะอภิปรายด้วยเหตุและผล
ให้คณะกรรมการแปรญัตติตามความต้อง คณะกรรมการแปรญัตติจะมีอานาจหน้าที่
ในการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ในการเพิ่มลดตามความต้องการของผู้เสนอ
คาแปรญัตติ จากนั้นถ้านาเสนอการแปรญัตติเข้าสู่คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการ
ถูกเลือก จึงจะขอสงวนคาแปรเข้าสู่สภาเทศบาลในวาระที่ 2 เพื่อให้สภาเทศบาล
พิจารณาแทนคณะกรรมแปรญัตติเป็นถ่วงดุมอานาจซึ่งกันและกันและเป็นการข้าม
ขั้นตอนการพิจารณา เพื่อให้เกิดประโยชน์สู่สุด ดังกล่าวกระผมจึงขอให้ท่านประธาน
สภา ได้ถอนคาว่าสงวนคาแปรแล้วแล้วใช้คาว่าขอสงวนคาแปรญัตติแทนครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านภคเดชที่ได้แนะนาขั้นตอนการดาเนินงานครับ เรียนเชิญท่าน
(รองนายกฯ) รองชัยพันธ์ ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ในกรณีของการเสนอของท่านจาลองได้ผ่านวาระเล็กแล้ว หากท่านสะดวกให้เสนอ
(รองนายกฯ) เป็นหนังสือเข้ามาครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ และให้มีการสงวนคาแปรญัตติไว้ครับ เชิญท่านนายก
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ เรียนยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมได้สอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(นายกฯ) ข้างเคียงแล้วนั้น การสนับสนุนกองทุนดังกล่าวให้สนับสนุนตามความเหมาะสม ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกครับ เรื่องการพิจารณาของงบกลางผ่านแล้ว กระผมขอเข้าสู่
(ประธานสภาฯ) การพิจารณางบประมาณเทศบัญญัติของสานักปลัดฯ เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอย้อนไปหน้าที่ 14 การจัดเก็บรายได้หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและปรับ
(สมาชิกสภาฯ) อนุญาต ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร งบประมาณ ตั้งไว้ 1,000.-บาท ขอ
สอบถามฝ่ายบริหารว่า รายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรสามารถ
แยกของเทศบาลไว้ได้หรือไม่ซึ่งรายได้ที่ได้รับหน้าจะได้มากว่า 1,000.-บาท ใน
การบริหารจัดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ในส่วนของรายได้จากค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร์ ได้ตั้งไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอ
(รองนายกฯ)
แม่สะเรียง ซึ่งได้รับจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีรายได้จากประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงเท่านั้น ธรรมเนียมดังกล่าวจัดเก็บ 1 คน ไม่เกิน 20 บาทรายได้
บางอาทิตย์จัดเก็บได้เพียงแค่ 40 บาท เพราะฉะนั้นจึงได้ต้องงบประมาณรายรับ
จากค่าธรรมเนียมดังกล่าวบรรจุไว้ในเทศบัญญัติเพียงแค่นี้ เพราะจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ได้น้อยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านชัยพันธ์ครับ และขอให้ทุกท่านเปิดหน้า 41 เพื่อพิจารณางบประมาณ
(ประธานสภาฯ) รายจ่ายของสานักปลัดซึ่งตั้งงบประมาณไว้9,793,160.บาท มีสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใดมีข้องสงสัยสอบถามได้เลยครับ หน้าที่ 41 42 43
44 และขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ในการพิจารณาเทศบัญญัติในวาระที่ 5.1 ขอเรียนปรึกษาสมาชิกสภาว่าจะพิจารณา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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(รองนายกฯ) หมวดงานแต่ละด้านและตามแผนงาน ส่วนการขอมติจะขอมติครั้งเดียว ซึ่งกระผม
อยากให้มีการพิจารณาเป็นแผนงาน โดยควรที่จะพิจารณาเริ่มจากงบกลางครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เนื่องจากงบกลางได้พิจารณาผ่านไปแล้ว จึงขอเริ่มพิจารณาจากงบประมาณของ
(ประธานสภาฯ) สานักปลัดฯ ครับ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดสอบถามในรายละเอียดหรือไม่ครับ
กระผมขอพิจารณาผ่านไปยัง เทศบัญญัติ หน้าที่ 47 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน โครงการปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งงบประมาณไว้
100,000 บาท รายละเอียดของวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและ
ขนส่ง หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามกระผมผ่านไป หน้าที่ 49 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ประเภทรายจ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้
30,000.-บาท และงบเงินที่อุดหนุน ทั้งหมดจานวน 8 โครงการ และขอเรียนเชิญ
ท่านรองชัยพันธ์ ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ในส่วนเงินอุดหนุนนั้น เทศบาลตาบลแม่สะเรียงตั้งเสนอรายละเอียดโครงการให้
(รองนายกฯ) ให้ท่านจังหวัดทราบด้วยครับ
ซึ่งต้องไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ในเรื่องงบประมาณเงินอุดหนุน จากที่กระผมได้รวมงบประมาณทั้งสิ้น 107,000.-(
ประธานสภาฯ) บาท แต่งบประมาณรวมที่ตั้งไว้ 97,000.-บาท จึงขอให้ท่านกฤตกร ชี้แจง
รายละเอียดของ เงินอุดหนุน ทั้ง 8 รายการ ตั้งแต่ข้อ 5.1.1
– 5.1.8 ซึ่งรวมกับ
โครงการเทศบาล พบประชาชน ตั้งไว้ 30,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 137,000.-บาท
แต่ที่ท่านตั้งงบประมาณไว้127,000.-บาท เกิน 10,000.-บาท และขอให้มีการ
แก้ไขด้วยเพื่อให้งบประมาณได้ตั้งตามความเป็นจริงครับ เชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอสอบถาม หน้าที่ 42 ข้อ 1.1.9 ประเภทเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณี
(สมาชิกสภาฯ) พิเศษ ว่ามีหลักเกณฑ์การจ่ายงบดังกล่าวอย่างไรและได้มีหนังสือจาก
กระทรวงมหาดไทยมาหรือยัง ยังไงครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านพูนศักดิ์ได้สอบถามเกี่ยวเงินค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ หน้าที่ 42 ข้อ 1.1.9
(ประธานสภาฯ) เรียนเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัวหน้าที่สานักปลัดฯ เพื่อตอบข้อซักถามดังกล่าวครับ
(รองนายกฯ)
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นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสานักปลัดฯ ต่อข้อซักถามดังกล่าวต่อสภา
(ประธานสภาฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นางปภากรณ์ ศรีทัน กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคะ
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) ดิฉันปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสานักปลัดฯ ขอตอบขอซักถาม ท่านว่าที่ ร.ต.พูน ศักดิ์
ดีมั่น สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในกรณีเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษหรือเงินโบนัส งบประมาณดังกล่าวได้ตั้งไว้ทุกกอง ซึ่งจะใช้จ่ายในเงินโบนัส ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แต่ในปีนี้ทางจังหวัดยังไม่ได้แจ้งมาให้เทศบาลทราบว่าจะ
ให้ดาเนินการอย่างไร เบิกจ่ายได้เท่าไหร่ ซึ่งในปีก่อนๆสามารถเบิกได้ไม่เกิน 5 เท่า
แต่ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนสามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 1.5 เท่า ของเงินเดือนทาง
จังหวัดก็จะได้แจ้งระเบียบใหม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบอีกครั้งหนึ่ง แต่
ตอนนี้จังหวัดยังมิได้แจ้งรายละเอียดมาให้ แต่ในเบื้องต้นแต่ละกองตั้งงบประมาณ
ดังกล่าวไว้ อย่างต่า 0.5 แต่ไม่เกิน 1 เท่า ของเงินเดือนแต่ละท่าน และต้องดูที่ว่า
โบนัสที่ส่งไปได้คะแนนเท่าไหร่คะ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณหัวหน้าสานักปลัดฯ ครับกระผมขอย้อนไปยังเรื่องงบประมาณค่าใช้สอย
(ประธานสภาฯ) ขอให้ท่านกฤตธกร ตรวจสอบตัวเลขให้ชัดเจนนะครับ เนื่องจากงบประมาณหมวด
ค่าใช้สอย หน้าที่ 43 ตั้งไว้ 1,038,000.-บาท แต่กระผมได้มาคานวณใหม่ รวม
แล้วทั้งสิ้นเป็นเงิน จานวน 1,063,000.-บาทครับ ซึ่งงบประมาณหายไป 25,000
.-บาท จึงขอฝากให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งงบประมาณเพื่อความ
ถูกต้องด้วยครับ หน้าที่ 49 ก็ขอให้ตรวจสอบด้วย ซึ่งเดิมตั้งไว้ 97,000.-บาท
แต่กระผมคิดรวมทั้งสิ้นได้งบประมาณ 107,000.-บาท และทางฝ่ายคณะผู้บริหาร
จะแก้ไขเรื่องงบประมาณที่ไม่ถูกต้องอย่างไรครับ
นายพัลลภ หว่าละ เนื่องจากว่ามีการปรับงบประมาณ 3 ครั้งจึงทามีตัวเลขที่คลาดเคลื่อน และประเด็น
(นายกฯ) ของค่าตอบแทนกรณีพิเศษกระผมได้สอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
แล้วนั้น ส่วนใหญ่ตั้งไว้หรือให้เบิกจ่ายไม่ 1 เท่าครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอฝากให้เจ้าหน้าที่จัดทางบประมาณเช็ครายละเอียดตัวเลขของการตั้ง
(ประธานสภาฯ) ประมาณการเทศบัญญัติด้วย ต่อไปหน้าที่51หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุน แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 49,000.-บาท แต่กระผมรวมตัวเลขได้
ยอดทั้งสิ้น 69,000.-บาท ครับ เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
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ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ท่านประธานสภาครับ จากที่ท่านได้ตรวจสอบดูร่างเทศบัญญัติในตัวเลขงบประมาณ
(สมาชิกสภาฯ) ได้ผิดหลายจุด และสมาชิกสภาเทศบาลคงไม่สามารถรับร่างนี้ได้ กระผมเห็นควรว่า
ควรที่จะให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายบริหารไปดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมา
เสนอให้กับสภาเทศบาลเพื่อรับหลักการครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน จากที่ตัวเลขของประมาณการเทศบัญญัติผิดพลาดหลายจุด กระผมขออนุญาตสภา
(รองนายกฯ) พักการประชุม เพื่อขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการแก้ไขเทศบัญญัติ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และจักได้นาเสนอให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงต่อไป
นายมนตรี บารุงกิจ ในช่วงนี้กระผมขอให้มีการพักประชุมสภาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
(ประธานสภาฯ) จัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 ได้แก้ไขในประมาณ
การให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อจักได้นาเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงต่อไปครับ
-พักการประชุมเปิดประชุม เวลา 14.00 น.
นายมนตรี บารุงกิจ เนื่องจากในภาคเช้าการประชุมสภาได้พักไป เนื่องจากมีการคานวณงบประมาณ
(ประธานสภาฯ) ผิดพลาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงได้ไปดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียน
เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรียนเชิญ
ท่านปภากรณ์ครับ
นางปภากรณ์ ศรีทัน ดิฉัน ปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสานักปลัดฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดทา
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) งบประมาณของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เนื่องจากมีการตกหล่นของตัวเลข จึงขอแก้ไขเพื่อให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ขอให้
แก้ไขมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คะ หน้าที่ 4 งบบุคลากร แก้ไขเป็น 12,608,260.บาท งบดาเนินงาน แก้ไปเป็น 11,288,730.-บาท งบเงินอุดหนุน แก้ไขเป็น
3,643,800.-บาท หน้าที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
11,792,640.-บาท แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
137,000.-บาท หน้าที่ 7 แผนงานบริหารงานทั่วไป เงินเดือนฝ่ายประจา งาน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

15

บริหารงานทั่วไป แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 5,237,440.-บาท ยอดรวมเงินเดือนฝ่าย
ประจา แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 6,327,080.-บาท งบดาเนินงาน งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ แก้ไขเป็น 69,000.-บาท ยอดรวม 2,765,540.-บาท ค่าใช้สอย งาน
บริหารทั่วไป แก้ไขเป็น 1,063,000.-บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ แก้ไขเป็น
69,000.-บาท ยอดรวมแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 1,747,540.-บาท ยอดรวมงาน
บริหารงานทั่วไป แก้ไขเป็น 9,763,160.-บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็น 69,000.-บาท ยอดรวมทั้งสิ้น แก้ไขเป็น 11,792,640.-บาท
หน้าที่ 9 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เป็น 107,000.-บาท ยอดรวมแก้ไขเป็น 137,000.-บาท หน้าที่ 11 ด้านบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป แก้ไขเป็น 11,792,640.-บาท ด้านบริการชุมชน
และสังคมแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน แก้ไขเป็น 137,000.-บาท หน้าที่
17 เงินเดือนฝ่ายประจา เงินเดือนพนักงาน ประมาณการ ปี 2559แก้ไขเปลี่ยน
แปลงเป็น3,742,200.-บาท รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 5,237,440.-บาท รวมงบบุคลากร แก้ไขเปลี่ยน
แปลงเป็น 7,746,160.-บาทหน้าที่ 18 หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ ประมาณการประจาปี 2559 แก้ไขเป็น 192,000.-บาท
รวมค่าใช้สอย แก้ไขเป็นเปลี่ยนแปลงเป็น 1,0963,000.-บาทหน้าที่ 20 งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ แก้ไขเป็น
69,000.-บาท รวมค่าใช้สอย แก้ไขเป็น 69,000.-บาท รวมงบดาเนินงาน แก้ไข
เป็น 69,000.บาท รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 69,000.-บาท หน้าที่ 32
บรรทัดสุดท้าย เงินอุดหนุนเอกชน แก้ไขเป็น 107,000.-บาท หน้าที่ 33 รวมเงิน
อุดหนุน แก้ไขเป็น 107,000.-บาท รวมงบเงินอุดหนุน 107,000.-บาท รวมเงิน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน แก้ไขเป็น 137,000.-บาท รวมแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน แก้ไขเป็น 137,000.-บาท หน้าที่ 41 ประมาณการ
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น แก้ไขเป็น 9,763,160.-บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป แก้ไขเป็น 9,763,160.-บาท เงินเดือนพนักงาน แก้ไขเป็น 3,942,000.บาท หน้าที่ 42 ค่าใช้สอย ยอดรวม 1,038,000.-บาท แก้ไขเป็น 1,063,000.บาท หน้าที่ 43 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เดิมตั้งไว้ 167,000.-บาท
แก้ไขเป็น 192,000.บาท หน้าที่ 49 รวมประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้นเดิมตั้งไว้
127,000.-บาท แก้ไขเป็น 1370,000.-บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน เดิมตั้งไว้ 127,000.-บาท แก้ไขเป็น 137,000.บาท งบเงินอุดหนุน เดิมตั้ง
ไว้ 97,000.-บาท แก้ไขเป็น 107,000.-บาท เงินอุดหนุน เดิมตั้งไว้ 97,000.บาท แก้ไขเป็น 107,000.-บาท เงินอุดหนุนเอกชน เดิมตั้งไว้จานวน 97,000.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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บาท แก้ไขเป็น 107,000.-บาทหน้าที่ 51 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น เดิมตั้ง
ไว้ 49,000.-บาท แก้ไขเป็น 69,000.-บาท แผนงาบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ เดิมตั้งไว้ 49,000.-บาท แก้ไขเป็น 69,000.-บาท งบดาเนินงาน
เดิมตั้งไว้ 49,000.-บาท แก้ไขเป็น 69,000.บาท งบดาเนินงาน เดิมตั้งไว้จานวน
49,000.-บาท แก้ไขเป็น 69,000.-บาทค่าใช้สอยเดิมตั้งไว้จานวน 49,000.บาท แก้ไขเป็น 69,000.-บาท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เดิมตั้งไว้
49,000.-บาท แก้ไขเป็น 69,000.บาท จึงขอนาเรียนรายละเอียดทีต้องแก้ไขต่อ
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทราบ และขอเรียนให้สภาเทศบลตาบลแม่สะเรียงเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาคะ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณหัวหน้าสานักปลัดฯ และขอเข้าสู่การพิจารณา หน้าที่ 52-55 กองคลัง
(ประธานสภาฯ) ประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,960,480.-บาท และมีสมาชิกสภาท่านใดอยากจะ
สอบถามรายละเอียดกาเสนอประมาณการจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของ กองคลัง สามารถสอบถามคณะผู้บริหารได้ครับ หากไม่มีท่านใดสอบถาม
กระผมขอให้สภาเทศบาลพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559
ของกองการศึกษา หน้าที่ 56-63 ซึ่งได้ตั้งประมาณการรวมรายจ่ายทั้งสิ้นรวม
4,703,080.-บาทเชิญท่านจาลองครับ
นายจาลอง สินธพ กระผมอยากว่าประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งงบประมาณไว้ 19,200.-บาท ตามข้อ
(สมาชิกสภาฯ) 2.1.1 ตั้งไว้ให้เป็นของท่านใดครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของท่านจาลอง ขอเรียนท่านรองชัยพันธ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ค่าใช้บ้านดังกล่าวตั้งไว้ให้กับนางสาวจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ข้าราชการกองการ
(รองประธานสภาฯ) ศึกษา ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ครับและขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดงบดาเนินงาน
(ประธานสภาฯ)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ที่ตั้งไว้ 4,233,100.-บาทว่าการตั้ง
งบประมาณจะซ้าซ้อนกับงบเงินอุดหนุนที่ตั้งไว้ 2,500,00 บาทหรือไม่ เรียนเชิญ
คุณปภากรณ์ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ครับ
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นางปภากรณ์ ศรีทัน ดิฉันขอตอบข้อซักถามของท่านมนตรี บารุงกิจ เรื่องการซักซ้อมการจัดทางบ
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดาเนิน
การตามหนังสือสั่งการ โดยหนังสือสั่งการได้มีการแยกประเภทค่าใช้จ่ายให้องค์กร
กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าจานวนที่จะจัดมาให้เท่าไหร่อย่างไร และตามที่
ท่านรอง นายกเทศมนตรีได้นาเรียนว่า จะไม่ให้ตั้งไว้ในประมาณการรายรับเมื่อไม่ให้
ตั้งไว้ในประมาณการรายรับทาให้ยอดเงินอุดหนุนที่ตั้งไว้ 2,500,00.-บาท ตั้งมา
หารกับตัวนี้ด้วยแต่ถึงเวลาที่จริงๆที่งบประมาณเข้ามาจะเป็นงบประมาณที่ระบุ
วัตถุประสงค์ได้มานามาใช้จ่ายสาหรับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันเท่านั้นคะ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณคุณปภากรณ์ ที่ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาฯ) ครับ หน้าที่ 60 ,61,62,63กองการศึกษา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม
รายละเอียดหรือมีข้อซักถามหรือไม่ และกระผมขอซักถามกรณีโครงการกีฬาบาส
เกตบอลกระผมขอสงวนคาแปรญัตติในโครงการดังกล่าวและขอเข้าสู่การพิจารณา
ประมาณการรายจ่ายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งงบประมาณไว้
3,551,510.-บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ ส่วนผม
มีข้อสังเกต หน้าที่ 67 งบเงินอุดหนุนเอกขน เงินอุดหนุนหมู่บ้านทุ่งแล้งและบ้านแม่
สะลาบมีรายละเอียดในเทศบัญญัติ การถูกต้องหรือไม่หรือจะมีผลกระทบกับทาง
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงหรือไม่เชิญผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ครับ

นายยุทธนา คามงคล กระผมขอชี้แจงเงินอุดหนุนเอกชนซึ่งเป็นเงินอุดหนนุบ้านทุ่งแล้ง 100,000.-บาท
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) บ้านแม่สะลาบ 50,000.-บาท ในระเอียดเงินอุดหนุนดังกล่าวแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เป็น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านทุ่งแล้งในโครงการการมีส่วนรวมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนและบ้านแม่สะสาบก็แก้ไขเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านแม่สะลาบ
ในโครงการการมีส่วนรวมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ที่ได้ชี้แจงให้กับสภาเทศบาลตาบล
(ประธานสภาฯ) แม่สะเรียงครับ เรียนเชิญท่านภคเดช ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอสอบถาม หน้าที่ 67 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน ข้อ 5.4.1 และ
(สมาชิกสภาฯ) ข้อ 5.4.2 เป็นงบอุดหนุน อสม.อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม. ตั้งงบประมาณไว้ 67,500.-บาท นั้น เทศบาลมอบให้กับแต่ละชุมชน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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หรือคณะกรรมการ อสม. ข้อ 5.4.2 เงินอุดหนุนโครงการบูรณการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคของอสม.เทศบาล
ตังงบประมาณไว้
้
50,000.-บาท ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจ้งข้อซักถามดังกล่าว จากท่านภคเดช ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตามเอกสารหน้าที่ 67 เงินอุดหนุนเอกชน ข้อที่ 5.4.1 และข้อที่ 5.4.2 นั้น
(รองนายกฯ) เป็นเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ คือการอุดหนุนโดยตรง
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมได้เรียนถามทางคณะผู้บริหารว่างบประมาณที่จะอุดหนุนดังกล่าวนั้น ได้
(สมาชิกสภาฯ) อุดหนุนให้กับคณะกรรมการ อสม.เพื่อดาเนินงาน หรืองบประมาณดังกล่าวกระจาย
ให้สมาชิกอสม.ทุกชุมชนดาเนินงานครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเบิกตัวผู้อานวยการกองสาธารณสุฃและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงต่อสภาเทศบาล
(นายกเทศมนตรีฯ) ครับ
นายยุทธนา คามงคล ตามเทศบัญญัติ หน้าที่ 67 ข้อ 5.4.1 สาหรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณ
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) สุขมูลฐานของ อสม. ได้ดาเนินการหนังสือสั่งการที่ได้ระบุไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ตั้งไว้
งบประมาณไว้ 130,500.-บาท นั้น และครึ่งปีหลังงบประมาณสนับสนุนให้น้อยลง
หรือ 50 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณที่ตั้งไว้จึงได้อุดหนุนงบประมาณ ชุมชนละ
7,500 บาท ทั้งนี้ในข้อนี้เป็นการดาเนินการแผนงานของอสม.แต่ละชุมชนส่วนข้อ
5.4.2 เงินอุดหนุนโครงการบูรณการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตั้งไว้งบ
ประมาณไว้ 50,000.- เป็นแผนการดาเนินการของชมรม อสม.เทศบาล เช่น
กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก กิจกรรมด้านผู้สูงอายุ ด้านโภชนาการ ด้านการตรวจ
สุขภาพ และอีกหลากหลายกิจกรรมที่ ชมรม อสม.จัดทาขึ้น ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านผู้อานวยการกองสาธารณสุขที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ)
ครับหน้าที่ 69,70 แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งงบประมาณไว้ 1,635,000.-บาท
ตามข้อ 2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการทาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล ตั้งงบประมาณไว้
180,000.-บาท ขอสอบถามทางคณะผู้บริหารว่าโครงการดังกล่าวจะดาเนินการ
อย่างไรครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเบิกตัว คุณยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายกเทศมนตรีฯ) ชี้แจงรายละเอียดของประเด็นขอซักถามดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ครับ
นายยุทธนา คามงคล กระผมขอเรียงต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้สอย
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทา
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ที่ตั้งงบประมาณไว้
180,000.- บาท นั้น งบประมาณดังกล่าวนาไปใช้บริหารจัดการในสถานบริหาร
จัดการขยะของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ส่วนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์
การคัดแยกขยะ เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับงบประมาณสนับสนุนการองค์กร
ภายในนอกจึงขอชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เข้าการสู่การพิจารณาร่างบัญญัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกองช่าง
(ประธานสภาฯ) หน้าที่ 72
– 78 แผนงานเคหะและชุมชนชน ตั้งงบประมาณไว้รวมทั้งสิ้น
3,202,780.-บาท ขอเรียนเชิญเพิ่มเติมรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
ของกองช่างด้วยครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอชี้แจงหน้าที่ 77 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ข้อ 2.1.2 ประเภทรายจ่าย
(นายกเทศมนตรีฯ) เพื่อการรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า
รางระบายน้า ตั้งงบประมาณไว้ 150,000.-บาท กระผมขอเรียนว่าไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการในค่าใช้จ่ายประเภทดังกล่าว เนื่องจากต้องมีการถนนแซมถนน
พร้อมรางระบายน้าในเขตเทศบาล ซึ่งการซอมแซมถนนเวียงใหม่มีการชารุดมากจึง
จึงขอเรียนมายังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้ทราบและพิจารณา
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านายกที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้สภาเทศบาลทราบครับ และขอเข้า
(ประธานสภาฯ) สู่หน้าที่ 75 ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ลาโพงพร้อมอุปกรณ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บาท นั้น จัดซื้อแต่ลาโพง
พร้อมอุปกรณ์ใช่เท่านั้นใช่หรือไม่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ จัดซื้อเฉพาะลาโพงพร้อมอุปกรณ์เท่านั้นครับ
(นายกเทศมนตรีฯ)
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกครับ และตามหน้าที่ 76 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
(ประธานสภาฯ) สาธารณูปโภค ข้อ 3.2.1 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล เพื่อใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงสนามฟุตซอล เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ตั้งงบประมาณไว้ 150,000.บาท นั้น มีแนวทางดาเนินการในงบประมาณดังกล่าวอย่างไรขอสอบถาม
รายละเอียด ครับ
นายพัลลภ หว่าละ การตั้งงบประมาณ ตามข้อ 3.2.1 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล เพื่อใช้จ่ายใน
(นายกฯ) การปรับปรุงสนามฟุตซอล เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ตั้งงบประมาณไว้
150,000.-บาท นั้น เพื่อจัดทาเสาเหล็กและลวดตะข่ายรอบๆ สนามฟุตซอล และ
สร้างที่จอดรถเพื่อให้เยาวชนที่มาใช้บริการสนามฟุตซอลได้ใช้และให้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านภคเดช ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา หน้าที่ 76 ข้อ 3.2.2 โครงการวางท่อระบายน้า คสล.บริเวณศูนย์ป้องกันและ
(สมาชิกสภาฯ) บรรเทาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อใช้จ่ายการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้า
คสล. บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ตั้ง
งบประมาณไว้ 100,000.-บาทตามขนาดที่ได้กาหนดไว้ในเทศบัญญัติ อยากทราบ
ว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะดาเนินการบริเวณใด ซึ่งโดยปกติการเสนอโครง
การ ในด้านโครงการสร้างพื้นฐานที่บัญญัติในเทศบัญญัติเพื่อพิจารณา โดยปกติจะมี
แบบแปลนประกอบการพิจารณา แต่ในปีนี้ทาไม่มีแบบแปลนในการประกอบ
งบประมาณการพิจารณา
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ โครงการดังกล่าวดาเนินการบริเวณหน้าบ้านพักที่มีน้าขังซึ่งจะว่างท่อระบายอย่างดี
(นายกฯ) และเชื่อไประบายลงที่ลาเหมืองคสล. เพื่อระบายน้าที่ขังอยู่ ในรายละเอียดของ
โครงการดังกล่าว กระผมขอเบิกตัว คุณเอกอุดม ตามคา รักษาการผู้อานวยการ
ช่างชี้แจงต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
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นายเอกอุดม ตาคา ขอตอบข้อชักถามและชี้แจงรายละเอียดในโครงการดังกล่าว ขอเรียนว่าเป็นการวาง
(รก.ผอ.กองช่าง) ท่อระบายน้า เพื่อระบายน้าจากหลังศูนย์ป้องกันฯ เพราะมีแอ่งน้าขังบริเวณดังกล่าว
แล้วระบายลงลาเหมืองแกน
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณรักษาการผู้อานวยการกองช่างครับที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) และมีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงสอบถามรายละเอียดหรือชี้แจงต่อสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอเรียนเชิญท่านจาลอง ครับ
นายจาลอง สินธพ จากข้อ 3.2.2 โครงการวางท่อระบายน้า โดนรายละเอียดมีการสร้างบ่อพักน้า
(สมาชิกสภาฯ) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรง
เหล็ก จานวน 2 บ่อ ดาเนินการจัดทาในลักษณะใดและเพื่ออะไรครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเชิญรักษาการผู้อานวยการกองช่างครับ
(ประธานสภาฯ)
นายเอกอุดม ตาคา เนื่องจากความกว้างของท่อระบายน้ากว้าง 0.40 เมตา จึงได้มีการก่อสร้างบ่อพักน้า
(รก.ผู้อานวยการกองช่าง) ไว้เพื่อป้องกันท่อระบายน้าอุดตัน ซึ่งน้าดังกล่าวจะระบายไปยังลาเหมืองแกนครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านจาลอง
(ประธานสภาฯ)
นายจาลอง สินธพ การกรณีที่น้าขังบริเวณหลังศูนย์ป้องกัน ทาให้เกิดปัญหาท่อห้องน้าศูนย์ป้องกันเต็ม
(สมาชิกสภาฯ) และเกิดการอุดตัน ทั้งนี้ได้มีพนักงานฝ่ายจัดเก็บขยะได้แจ้งมายังกระผม จึงขอเรียน
เพื่อให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ขอสอบถามว่าจากการตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559
(สมาชิกสภาฯ) ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีเพียงโครงการเพียงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
คือ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้า คสล. ตั้งไว้ 600,000.-บาท
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จึงขอสอบถามคณะผู้บริหารว่าท่านมีแนวทางการจัดทาโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อย่างไรครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ ไม่ทราบว่ามีโครงการโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้างครับ
(นายกเทศมนตรีฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านภคเดช ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา จากที่ท่านนายกสอบถามว่ามีโครงการอะไรบ้างนั้น โครงสร้างพื้นฐานความต้องการ
(สมาชิกสภาฯ) ของประชาชน อาทิ เช่น รางระบายน้า ถ.แม่สะเรียง ซอย 17 ,ซอย 10 ซึ่งได้เป็น
ปัญหาความต้องการตั้งแต่ปี 2549 โครงการรางระบายน้าซอยวัดจองคา บ่อพักน้า
บริเวณหางเวียงของชุมชนมงคลทอง การขยายจุดไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างบ้านห้วยปู่เฒ่า,
ถนนแม่สะเรียง ซอย 6 (ซอยข้างประปา) โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้าบริเวณ
ปั๊มน้ามัน ปตท.ตรงข้ามท่ารถเปรมประชาชน กระผมจึงขอนาเรียนพอสังเขปครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านภคเดชได้นาเรียนรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาปัญหาความต้องการของ
(ประธานสภาฯ) ประชาชาชนจากการประชาคมแล้วครับ เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อสภาเทศบาล
ครับ
นายพัลลภ หว่าละ แนวทางการดาเนินงานการบริหารจัดด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มิได้ดาเนินการ
(นายกเทศมนตรีฯ) ตามความต้องการของประชาชนจากการประชาคมนั้น คณะผู้บริหารจึงได้พิจารณา
และเรียงลาดับปัญหาความเร่งด้วยที่ทาให้เกิดประชาชนโยชน์ต่อประชาชนแล้ว จึง
ได้ดาเนินการโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนแหล่งพาณิชย์
โครงการก่อสร้างลาเหมืองแกน ฯลฯ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านประนอมครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายประนอม อุปาสิทธิ์ จากปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ขอให้ท่าน
(สมาชิกสภาฯ) ดาเนินการด้วยครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านชัยพันธ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเสริมท่านนายกและขอตอบซักถามของท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ที่ได้
(รองนายกฯ) สอบถามว่าทาไมโครงการพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขอเรียนว่าตามที่
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ตั้งงบประมาณไว้สามสิบกว่าล้าน จัดเก็บรายได้ประมาณ
สิบหกล้าน งบบริหารการจัดการประมาณสิบเอ็ดล้านกว่าเกือบสิบสองล้าน และ
โครงการต่างๆที่ช่วยพัฒนาเทศบาล เช่น งบเงินอุดหนุนชุมชน งบประมาณการจัด
งานประเพณีออกหว่า จัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดการงานวันเด็ก และงบประมาณ
บริหารจัดเหลือไม่มาก ซึ่งในปี 2559 งบประมาณบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเหลือไม่ถึงหนึ่งล้าน คณะผู้บริหารจึงต้องเลือกว่าจะดาเนินการโครงการ
ใดบ้าง และพิจารณาแล้วว่าจากที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับเงินรางวัลธรรมภิ
บาล จานวน 1,400,000.-บาทที่ได้มาจากงานด้านประเพณีวัฒนธรรมซึ่งต้องคง
โครงการดังกล่าวไว้ ส่วนโครงสร้างพื้นฐานนั้นคณะผู้บริหารมิได้นิ่งนอนใจ ซึ่งในปี
พ.ศ.2558 เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้าง
เยอะ เช่น ฟ้าฟ้า สวนสุขภาพ ลาเหมืองแกน ฯลฯ ในพื้นที่ของเทศบาล ได้ดาเนิน
การตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งเทศบาลได้ดาเนินการมาตลอดและ ณ ปัจจุบันโครง
สร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีจานวนน้อยลง สิ่งสาคัญที่สุด เช่น งาน
จราจรก็ได้นางบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ามาดา
เนินการโดยไม่ให้
กระทบกับงบของเทศบาล ทางคณะผู้บริหารก็มิได้นิ่งนอนใจและอยากจะดาเนิน
การให้ถูกโครงการที่ได้เสนอมาและได้กองช่างประเมินแล้วนั้น หากเกินศักยภาพก็
ไม่สามารถที่จะดาเนินการได้ แต่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงก็สามารถที่จะประสาน
เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ และเนื่องจาก
งบประมาณการบริหารจัดการของเทศบาลเหลือน้อย งบบริหารของเทศบาลใน
เบื้องต้นได้นาเรียนไปแล้วว่าร่วมทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดล้านกว่าเกือบสิบสองล้าน
และเงินเดือนของพนักงาน ข้าราชการได้มีปรับขึ้น เงินโบนัส แต่สิ่งที่เทศบาลตะหนัก
ที่สุดคือเรื่องการบริหารจัดการขยะ และถ้าสามารถเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานได้เทศบาล
จะดาเนินการ โดยกระผมขอรับคาเสนอข้อคิดเห็นของสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านชาญวุฒิ ครับ
(ประธานสภาฯ)
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นายชาญวุฒิ กุลพันธเลิศ ขอเรียนถามคณะผู้บริหารผ่านท่านประธานสภา ว่าจากที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสภาฯ) ได้รับงบประมาณจากรางวัลธรรมภิบาลนั้น สามารถนามาบริหารในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานตามที่ท่านสมาชิกภาเสนอในเนื่องต้นได้หรือไม่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านชาญวุฒิ ได้สอบถามคณะผู้บริหารว่างบประมาณที่จะได้รับจากรางวัลธรรมภิ
(ประธานสภาฯ) บาล สามารถที่จะดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนได้
หรือไม่ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ขอนาเรียนว่างบประมาณที่จะได้รับนั้น บัดนี้งบประมาณดังกล่าวเทศบาลตาบลแม่
(รองนายกฯ) สะเรียง ยังไม่ได้รับงบประมาณดังกล่าวเลยครับ ซึ่งหากได้รับงบประมาณดังกล่าวมา
ก็จะมอบงบประมาณดังกล่าวให้กับชุมชนเพื่อบริหารจัดการให้กับชุมชนตามทีได้ตก
ลงไว้ ดังนั้นงบประมาณที่คงเหลือนั้นจะดาเนินการในโครงการใด ท่านคณะผู้บริหาร
จะปรึกษากับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงอีกครั้งเพื่อปรึกษาหารือว่าจะดาเนินการ
โครงการใด ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองนายกครับ บัดนี้การอภิปรายญัตติขอเสนอร่างเทศบัญญัติ ประจาปี
(ประธานสภาฯ) งบประมาณ พ.ศ.2559 ของ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
กระผมนายมนตรี บารุงกิจ ในฐานะประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงขอ
สอบถามว่าจากที่คณะผู้บริหารได้สาเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวต่อสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงเรียบร้อยแล้ว ขอสอบถามว่ามีท่านใดเห็นชอบในญัตติที่ 5.1 ญัตติ
ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อรับหลักการในญัตติ
ดังกล่าวโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ จานวน 10 เสียง
ลา จานวน ๑ เสียง (นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่)
นายมนตรี บารุงกิจ ในลาดับต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิ กุลพันธเลิศ เลขานุการสภา
(ประธานสภาฯ) ได้ชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดการประชุมสภาต่อไป ครับ
นายชาญวุฒิ กุลพันธเลิศ เมื่อสภาท้องถิ่นได้มีมติรับหลักร่างเทศบัญญัติแล้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(เลขานุการสภาฯ) เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ข้อ 49 1. ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้กับ
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 2. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ถิ่น

การ

กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 3. ผู้ใดเห็นควร
จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรล่วงหน้าเป็นหนังสือ และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ 109 การนัดประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้อง
ดังนั้นกระผมนายชาญวุฒิ กุลพันธเลิศ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ขอนัดให้มีการประชุมเพื่อทาการคัดเลือก ประธาน เลขานุการและคณะกรรมการ
แปรญัตติในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้จะส่งหนังสือนัดประชุมให้กับคณะกรรม
เป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ

นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน กระผมขอนาเสนอเพิ่มเติมต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในการดาเนินการว่า ว่า
(หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ) ท่านเลขานุการสภา ต้องเป็นผู้นัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติคัดเลือก
ประธานกรรมการ และเลขานุการแปรญัตติ จากนั้นเมื่อได้มีคัดเลือกตามตาแหน่ง
ดังกล่าเรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการแปรญัตติจะทาหนังสือแจ้งยังคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาในการดาเนินการแปรญัตติว่าจะกาหนดแปรญัตติวันไหนอย่างไร จึง
ขอนาเรียนให้กับ ทุกท่านในเบื้องต้นครับและหลังจากนี้จะมีการส่งมอบร่างเทศ
บัญญัติให้กับประธานแปรญัตติไว้เพื่อพิจารณา โดยวันและเวลาในการแปรญัตติทาง
สภาเทศบาลจะเป็นผู้กาหนดว่าจะแปรญัตติ ภายใน 24 ชั่วโมง นั้น วันไหนบ้าง
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอแจ้งยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง คาสั่งแต่คณะกรรญัตติสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558 ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติอื่น ๆ การคัดเลือกคณะ
กรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง แต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. ว่าที่
ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น 2.นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ 3. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558
นายมนตรี บารุงกิจ ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งเป็นคาสั่งแต่งตั้งที่
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายดังกล่าวครับ และจากที่ได้กาหนดวันแปรญัตติเพื่อ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นั้น ได้กาหนดการแปร
ญัตติดังกล่าววันระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 น. - 12.00
น. และ 13.00 น.- 17.00 น. และหากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่าน
ใดที่ได้รับหนังสือแล้ว มีความประสงค์จะแปรญัตติให้ทาหนังสือแจ้งคณะกรรมการ
แปรญัตติเพื่อทราบภายใน 24 ชั่วโมง และยังมีญัตติข้อ ที่ 5.2 ญัตติขออนุมัติ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

26

เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ ที่ได้
ไม่ได้ดาเนินการพิจารณานั้น และพิจารณาวาระที่ 6เรื่องอื่นๆเพื่อเสนอให้พิจารณา
ในสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงนั้น กระผมจึงขอสอบถามท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ในเรื่องของการกาหนดกาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2558 ว่าท่านจะเสนอการประชุมในครั้งดังกล่าวเมื่อใดวันที่เท่าไหร่ เพื่อทาการ
พิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประกอบงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ และระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ เรียนเชิญท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่นกระผมขอเสนอการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558
(สมาชิกสภาฯ) ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอที่เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่าในเสนอก็ถือ
(ประธานสภาฯ) ว่ามติที่ประชุมเห็นชอบและกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2558 ในวังอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยให้สวมชุดเครื่องแบบสีกากีเข้าร่วมประชุม
ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว และบัดนี้การประชุมได้ดาเนินการเสร็จเรียบ
ร้อยแล้วกระผมขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บัดนี้ ครับ
ปิดประชุม เวลา 16.45 น.

(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่เดือน สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๘และ ถูกต้อง
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่เดือน สิงหาคมพ.ศ.๒๕๕๘

(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ
(นายประนอม อุปาสิทธิ์)
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(นายจาลอง สินธพ)
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่)

(นายมนตรี บารุงกิจ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
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