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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจาปี ๒๕๕๘
วันที1่ 1สิงหาคม 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. นายดารง วงศ์น้อย ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายยุทธนา คามงคล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
๘. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๙. นายเอกอุดม
ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๑๐. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
๑๑. นายจตุพล ยะจอม ตาแหน่ง รักษาการผู้อานวยการกองการศึกษา
๑๒. นายธีรพงศ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๓. นายกฤตธกร วิวันน์นา ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
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๑๔. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑๕. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่ธุรการ
๑๖. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๗. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๘. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๐. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๑. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๒. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๓. นางสาวจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๒๔. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๕. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๖. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๗. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒๘. นางมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
๒๙. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๐. นายสรายุทธ แก้วไสยะ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
๓๑. นายอภัย วิชา ตาแหน่ง ลูกจ้างปะจา
๓๒. นางสาวกนกฎา ศิริ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๓. นางสาวรุ่งนภา แสนเปา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๔. 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
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(ประธานสภาฯ) วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 2ประจาปีพ.ศ.๒๕๕๘ซึ่งใน
วันนี้ตรง กับในวันอังคาร ที่ 11เดือน สิงหาคม 2558 กระผมขอดาเนินการเข้าสู่
การประชุมในระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วาระที่ 2 แปรญัตติ
นายมนตรี บารุงกิจ จากการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 3
(ประธานสภาเทศบาลฯ) สิงหาคม 2558 และได้มีการรับหลักการร่างเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 แล้วนั้น ซึ่งได้ดาเนินการประชุมเพื่อแปรลด แปรเพิ่ม ของคณะกรรมการ
แปรญัตติเรียบร้อยแล้วนั้น กระผมขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตตินาเสนอ
ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) บัญญัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ดาเนินการแปรญัตติดังกล่าวเสร็จเรียบ
ร้อยแล้วนั้น จึงขอรายงานต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง รายละเอียดการแปร
ญัตติดังต่อไปนี้1.รายการแปรลดของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ. 2559ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สานักปลัด กองคลัง กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจานวน 11 รายการ รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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435,000.-บาท 2.รายการแปรเพิ่มของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง สานักปลัด กองคลัง กองการศึกษา กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 7 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000.- บาท 3.
รายการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2559 สานักปลัดและกองการศึกษา จานวน 5 รายการ 165,000.บาท 4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงกองการศึกษา กองสาธารณ สุขและสิ่งแวดล้อม
และกองช่าง จานวน 4 รายการ รวมจานวนเงินแปรลด แปรเพิ่ม และตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ รวมทั้งสิ้น 435,000.บาท ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจาก นายกเทศมนตรี
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมจึงนาเสนอต่อ สภาเทศบาลตาบลแม่
สะเรียง เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านประธานแปรญัตติที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นและขอเชิญคณะกรรม
(ประธานสภาเทศบาลฯ) การแปรญัตติ นาเสนอรายละเอียดการแปรญัตติให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ทราบด้วยครับ เชิญท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ครับ
ว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติขอเรียนว่ารายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยน
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) แปลงคาชี้แจง มีรายละเอียดดังนี้ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ลาดับที่ 1 หน้าที่ 58 ข้อ 2.2.1 ประเภทค่าวัสดุ
อาหารเสริมนมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ตั้งไว้ 997,360.-บาท ข้อ 2.2.2
ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง ตั้งงบประมาณไว้
285,740.-บาท คณะกรรมการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเป็น ข้อ 2.2.1
ประเภทวัสดุอาหารเสริมนม โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และ โรงเรียนอนุบาล
แม่สะเรียงบ้านโป่ง รวมเป็นเงินทั้ง สิ้น 1,283,100.-บาท ลาดับที่ 2 ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงหน้าที่ 59 ข้อ3.1.1 เงินอุดหนุนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยา
คาร ตั้งไว้2,192,000.-บาท ข้อ3 .1.2 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง
บ้านโป่งฯ ตั้งไว้628,000.-บาท แก้ไขเป็น ข้อ3.1.1 เงินอุดหนุนโรงเรียนทอง
สวัสดิ์วิทยาคาร และโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์และโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียนบ้านโป่ง รวม
เป็นเงินตั้งไว้ทั้งสิ้น 2,820,000.-บาท ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านประธานแปรญัตติครับ กระผมอยากให้นาเสนอเป็นรายข้อ พร้อมชี้แจงเหตุผล
(ประธานสภาเทศบาลฯ) การแปรลด แปรเพิ่มของแต่ละข้อ และข้อซักถามของสมาชิกสภาเพื่อให้เรียบร้อย
เสร็จสิ้นแต่ละหัวข้อได้หรือไม่ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านภคเดชครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอนาเรียนว่าจากที่ประธานกรรมการแปรญัตติได้นาเสนอรายละเอียดนั้น
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เป็นองค์ประกอบหนึ่ง และเป็นการนาเสนอข้อเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงที่สภาต้อง
รับทราบ ส่วนที่สองเป็นการแปรเพิ่ม ซึ่งกระผมทราบว่าทางคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้แบ่งหน้าที่ในการชี้แจงรายละเอียดแล้ว ดังนั้นสิ่งที่ท่านพูนศักดิ์ ดีมั่น ประธาน
กรรมการแปรญัตติได้นาเสนอต่อสภาเทศบาลก็คือการอภิปรายข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจง ซึ่งเป็นส่วนที่ท่านรับฟังและมีหลายๆข้อของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
จะต้องมีการซักถามเช่นกัน ซึ่งกระผมอยากให้ท่านประธานสภาได้วินิจฉัยและ
พิจารณาควรจะให้คณะกรรมการแปรญัตติดาเนินการตามที่กระผมเสนอหรือไม่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอวินิจฉัยให้นาเสนอเป็นรายข้อพร้อมคาชี้แจงรายละเอียด ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เชิญท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในส่วนของแก้ไขเปลี่ยนแปลคาชี้แจง รายการที่ 1และ2 คณะกรรมการได้สอบถาม
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปเหตุผลได้ดังนี้ ประเภทค่าวัสดุ
อาหารเสริมนม ทั้ง 2 โรงเรียนและอุดหนุนอาหารทั้ง 2 โรงเรียนมารวมเป็นข้อ
เดียวกันนั้นเพื่อเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและสามารถเฉลี่ยงบประมาณเอื้อซึ่งกัน
และกันได้เพราะอัตราค่าหัวต่อหัวต่อคนของนักเรียนไม่เท่ากัน หากแยกงบประมาณ
ไว้ก็ต้องจ่ายตามจานวนงบประมาณที่แยกไว้ แต่ถ้ารวมงบประมาณไว้จะทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ทั้งนี้สามารถเกลี่ยงบประมาณรายจ่ายเอื้อ
ซึ่งกันและกันได้
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านประธานแปรญัตติที่ได้ให้เหตุผลดังกล่าวครับ และมีสมาชิกสภาท่านใด
(ประธานสภาเทศบาลฯ) สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มี กระผมขอเชิญท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดาเนินการ
ชี้แจง ของกองสาธารณสุขต่อไปครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ลาดับที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข ขอแก้ไขเปลี่ยนคา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ชี้แจง หน้าที่ 65 ข้อ 2.1.1 ประเภทเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 25,000.-บาท ของพนักงานเทศบาสังกัดกอง
สาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คณะกรรมการขอแก้ไขเปลี่ยนเป็น ประเภทเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้อ 2.1.1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

6

ตั้งไว้เป็นจานวนเงิน 25,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
และเงินบารุงการศึกษาสาหรับบุตร
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ที่ชี้แจงรายละเอียดในลาดับดังกล่าว และขอให้
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ชี้แจงรายละเอียดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงกองช่างครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ลาดับที่ 4 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) หน้า 73 ข้อ 2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 588,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จานวน 6 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างเทคนิค จานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จานวน 2 อัตรา
และคน สวนจานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ข้อ 2.2.1 เป็นประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 588,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจานวน 7 อัตราได้แก่
ผู้เจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค จานวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จานวน 2 อัตรา และคนสวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน การ
เปลี่ยนแปลงคาชี้ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณรายจ่ายของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายมนตรี บารุงกิจ สาหรับการชี้แจงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงกองช่าง มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ข้อสงสัยหรือไม่ครับ หากไม่มีขอให้คณะกรรมการแปรญัตตินาเสนอในลาดับต่อไป
ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ลาดับต่อไปเป็นการแปรญัตติการปรับลดงบประมาณประจาปีงบประมาณ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สานักปลัดเทศบาล ลาดับที่ 1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้าที่ 43 ข้อ 2.2.6 ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้ 300,000.-บาท ตั้งไว้จากเงิน
รายได้ คณะกรรมการแปรญัตติได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น เงินจานวน 100,000.บาท จานวนเงินแปรลด 200,000.-บาท ลาดับที่ 2 หน้าที่ 43 ข้อ 2.2.9
ประเภทค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล ตั้งงบประมาณไว้ 60,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการได้แปรลดงบประมาณ
รายจ่าย 10,000.-บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 50,000.-บาท คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาแล้วว่าลดงบประมาณได้แปรลดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วมีความ
เหมาะสมต่อการตั้งงบประมาณ จึงปรับลดงบประมาณคงเหลือ 50,000.-บาท
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ลาดับที่ 3 หน้าที่ 48 ข้อ 2.4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ประเภทค่า
น้าประปา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 30,000.-บาท แปรลดงบประมาณ
15,000.-บาท คงเหลือตั้งไว้ 15,000.-บาท เหตุผลการแปรลดเพื่อความประหยัด
และความเหมาะสมต่อค่าใช้จ่าย รายละเอียดการแปรลดของเทศบัญญัติสานักปลัดมี
เพียงเท่านี้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านพูนศักดิ์การชี้แจงรายละเอียดการแปรลดเทศบัญญัติของสานักปลัดมี
(ประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาท่านใดขอซักถามหรือไม่ และสาหรับรายการที่แปรลดประเภทค่าใช้จ่าย
การจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาถิ่น จาก 300,000.-บาท คงเหลือ
200,000.-บาทนั้น กระผมขอให้คณะกรรมการชี้แจงเหตุผลของการแปรลดต่อสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงด้วยครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอชี้แจงเหตุผลการแปรประค่าใช้จ่ายการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 อาจจะไม่มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงได้พิจารณาแปร
ลดงบประมาณดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ลาดับต่อไปเป็นการชี้แจงรายละเอียดการแปรลดกองคลังครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เข้าสู่การชี้แจงรายละเอียดกองคลัง ลาดับที่ 4 หน้า 54 ข้อ 2.2.9 แผนงาน
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) บริหารงานทั่วไป ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้
30,000.-บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาพัสดุแซมทรัพย์สินที่เสียหายตามสาย
งาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้คณะกรรมกาได้แปรลดงบประมาณรายจ่ายจานวน
10,000.-บาท คงเหลือตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย 20,000.-บาท ลาดับที่ 2
หน้าที่ 55 ข้อ 2.3.5 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้จ่ายเป็น
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น น้ายาเคมี หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 30,000.-บาท ได้แปรลดงบประมาณ10,000.-บาท
คงเหลืองบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท

นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามการชี้แจงรายละเอียดของกองคลังหรือไม่
(ประธานสภาเทศบาลฯ) และไม่ครับ จากการแปรลดงบประมาณดังกล่าวเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น จากที่คณะกรรมการได้สอบถามเจ้าหน้าที่และฝ่ายบริหารแล้วเห็นว่างบประมาณ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ที่ได้แปรลดและงบประมาณที่ตั้งไว้เพียงพอต่อการบริหาร การแปรเทศบัญญัติ
ดังกล่าว ได้เห็นถึงความคุ้มค่าความประหยัดในการปฏิบัติราชการจึงได้มีการแปรลด
งบประมาณในรายการดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านพูนศักดิ์ ลาดับต่อไปเชิญท่านนาเสนอรายละเอียดกองช่างครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ลาดับต่อไปขอชี้แจงรายละเอียดการแปรลดกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน ลาดับ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ที่ 6 หน้าที่ 64 ข้อ 2.3.4 ประเภทวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้
150,000.-บาท จานวนเงินที่แปรลด 50,000.-บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้
100,000.-บาท เหตุผลเพื่อความประหยัดและความคุ้มค่าของการปฏิบัติงาน
ลาดับที่ 7 หน้าที่ 75 ข้อ 2.4.1 ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 60,000.-บาท
จานวนเงินที่แปรลด 10,000.-บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เหตุผลเพื่อความประหยัดและความคุ้มค่าของการปฏิบัติงาน ลาดับที่ 8 หน้าที่ 75
ข้อ 2.4.2 ประเภทค่าน้าประปา ตั้งไว้ 30,000.-บาท จานวนเงินที่แปรลด
10,000.-บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.-บาทเหตุผลเพื่อความ
ประหยัดและความคุ้มค่าของการปฏิบัติงานลาดับที่ 9 หน้าที่ 77 ข้อ 2.1.1
ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (ไฟฟ้าสาธารณะ) ตั้งไว้
50,000.-บาท จานวนเงินที่แปรลด 10,000.-บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้
40,000.-บาท เหตุผลเพื่อความประหยัดและความคุ้มค่าของการปฏิบัติงาน
นายมนตรี บารุงกิจ
รายละเอียดการแปรลดของกองช่างคณะกรรมการได้นาเสนอให้กับสภาเทศบาล
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใด เรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ
นายสัญญพงษ์ สินวีรุทัย กระผมขอสอบถาม รายละเอียด ลาดับที่ 9 หน้าที่ 77 ข้อ 2.1.1 ประเภทรายจ่าย
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (ไฟฟ้าสาธารณะ) ที่ตั้งไว้ 50,000.-บาท
แปรลด 10,000.-บาท คงเหลือที่ตั้งไว้งบประมาณไว้ 40,000.-บาท ผมมีข้อ
ข้อสังเกตว่าตอนนี้เขตเทศบาลมีไฟฟ้าส่องสว่างมากเพิ่มขึ้น เกรงว่างบประมาณใน
การซ่อมแซมดังกล่าวจะไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญคณะกรรมกาแปรญัตติชี้แจงเหตุผลการแปรลดในรายการดังกล่าวครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น จากที่สมาชิกสภาเทศบาล ได้สอบถาม รายการลาดับที่ 9 หน้าที่ 77 ข้อ 2.1.1
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (ไฟฟ้าสาธารณะ) ที่ตั้งไว้
50,000.-บาท แปรลด 10,000.-บาท คงเหลือที่ตั้งไว้งบประมาณไว้ 40,000.บาท ว่าเพียงพอต่อการบริหารงานหรือไม่นั้น คณะกรรมการแปรญัตติได้สอบถาม
เจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารแล้ว ทราบว่าค่าใช้จ่ายประเภทดังกล่าว เช่นค่าไฟฟ้า
ถนนคนเดิน และเพื่อความชัดเจนในรายละเอียดกระผมเชิญตัวแทนกองช่างชี้แจง
ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาล ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ขอตอบคาถามของท่านสัญญพงศ์ทาไมงบประมาณซ่อมแซมไฟฟ้าแปรลด
(รองปลัดเทศบาลฯ)
งบประมาณทั้งที่มีจุดไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและเกรงว่างบประมาณในการบริหารไม่เพียงพอ
ต่อการบริหาร นั้น ขอเรียนว่าปัจจุบันไฟฟ้าส่องสว่างของถนนแหล่งพาณิชย์ อยู่ใน
ห้วงประกันดูแลรักษา และซ่อมแซมของผู้รับเหมา ระยะปี 2 จึงทาให้การตั้ง
ประมาณเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (ไฟฟ้าสาธารณะ) จึงได้ปรับลด
งบประมาณดังกล่าวลง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสภา
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียง และขอเรียนเชิญท่านประนอม ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ จากคาชี้แจงในการแปรลดงบประมาณตามที่ท่านรองปลัดเทศบาลได้ชี้แนะต่อสภา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียงนั้น กระผมคิดว่าคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและสอบ
รายละเอียดงบประมาณใช้จากในญัตติดังกล่าวจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
จึงได้พิจารณาปรับลดงบประมาณในญัตติดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ลาดับต่อไปขอเข้าสู่การพิจารณาการแปรลดงบประมาณกองสาธารณสุข ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมเรียนยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่าการ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) พิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการญัตตินั้น ได้มีการสอบถามรายละเอียด
ต่างๆ ทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในเรื่องของการบริหารงบประมาณที่มี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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การแปรลดสามารถที่จะดาเนินการได้และต่อไปเข้าสู่รายละเอียดของกองสาธารณ
สุขแลสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 66 ข้อ 2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เดิมตั้งไว้
40,000..-บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองสาธารณสุข เช่น น้ายาถูพื้น
น้ายาปรับผ้านุ่ม น้ายาเช็ดกระจก เป็นต้น คณะกรรมการแปรญัตติได้แปรลด
10,000.-บาท คงเหลืองบประมาณในปี พ.ศ.2559 จานวน 30,000.-บาท ทั้งนี้
เพื่อความประหยัดและความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานของทางราชการ ลาดับต่อไป
หน้าที่ 69 ข้อ 2.3.8 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดิมตั้งงบประมาณ
500,000.-บาท คณะกรรมการแปรลดงบประมาณ 100,000.-บาท คงเหลือ
งบประมาณในปี พ.ศ.2559 400,000.-บาท ทั้งนี้เพื่อความประหยัดและคุ้มค่า
ในการปฏิบัติราชการครับ
นายมนตรี บารุงกิจ รายละเอียดในการแปรลดของกองสาธารณสุข ทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้
(ประธานสภาเทศบาลฯ) นาเสนอรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม
รายละเอียดกับคณะกรรมการแปรญัตติครับ เรียนเชิญท่านภคเดชครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอสอบถามรายละเอียด การพิจารณาแปรลดงบประมาณ ลาดับที่ 11
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) หน้า 69 ข้อ 2.3.8 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดิมตั้งงบประมาณ
500,00.-บาท แปรลด 100,000.-บาท คงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้ 400,000.บาท จึงขอสอบถามเหตุผลของการแปรลดในข้อดังกล่าวว่า 1.แปรลดงบประมาณ
ดังกล่าวเพราะเหตุใด
2.เมื่อแปรลดงบประมาณดังกล่าวแล้วประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะจะมีความบกพร่องหรือไม่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านภคเดชได้สอบถามรายละเอียดการแปรลดงบประมาณประเภทวัสดุเชื้อเพลิง
(ประธานสภาเทศบาลฯ) และหล่อลื่นของกองสาธารณสุข ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ตอบข้อซักถามของท่านภคเดชที่ได้สอบถามว่าเหตุใดจึงมีการแปรลดงบประมาณ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) รายจ่าย ประเภทน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นลง ทางคณะกรมการได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่าในปัจจุบันงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ราคาน้ามันท้องตลาดมีขึ้นมีลงซึ่งในขณะที่มีการแปรญัตติน้ามันดีเซลได้มีราคาลดลง
ทั้งนี้การตั้งงบประมาณดังกล่าวของแต่ละกองไว้ จานวนเงิน150,000.-บาทและ
500,000.-บาท นั้น เห็นว่าการตั้งงบประมาณเดิมมีจานวนที่สูง จึงเหตุควรปรับลด
งบประมาณรายจ่ายลงตามความเหมาะสมของสภาวะปัจจุบันและราคาน้ามันครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ประธานกรรมการแปรญัตติที่ได้นาเสนอราย
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ละเอียดให้ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และกระผมขอเรียนว่าเรื่องของการแปร
ลดงบประมาณประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นนั้นว่าท่านคณะกรรมการได้มีการเปรียบเทียบรายจ่ายในปีที่
ผ่านมาหรือไม่ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ขอเรียนว่าคณะกรรมการแปรญัตติได้เทียบเคียงกับงบประมาณจ่ายปีงบประมาณ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) พ.ศ.2558 เรียบร้อยแล้วครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านคณะกรรมการแปรญัตติครับลาดับต่อเชิญท่านคณะกรรมการแปร
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ญัตติรายละเอียดการแปรเพิ่มงบประมาณแผนงบกลาง ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น สาหรับรายละเอียดการแปรลดงบประมาณได้ชี้แจ้งต่อสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอเบิกตัวคณะกรรมการแปร
ญัตติท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ คณะกรรมการแปรญัตติ นาเสนอรายละเอียดจานวน
งบประมาณที่แปรเพิ่มเสนอต่อสภาทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) กระผมนายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ คณะกรรมการแปรญัตติได้รับมอบหมายให้นาเสนอ
รายละเอียดการแปรเพิ่มงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้
ครับ แผนงานงบกลาง ลาดับที่ 1 หน้าที่ 38 ข้อ 1.1.3 ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน เดิมตั้งงบประมาณ 60,
000.-บาท จานวนแปรเพิ่ม 10,000.-บาท แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็น 70,000.-บาท ลาดับที่ 2 หน้า 38 ข้อที่ 1.1.6 ประเภทเงิน
สารองจ่าย เดิมตั้งไว้ 300,000.-บาท จานวนที่แปรเพิ่ม 109,000.-บาท แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็น 409,179.-บาท รวมแปรเพิ่มงบกลาง เป็นเงิน 119,179.-บาท
นายมนตรี บารุงกิจ ขอให้ท่านชัยชนะชี้แจงเหตุผลของการแปรเพิ่มงบประมาณด้วยครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ การแปรเพิ่มค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนนั้น จากเดิมกองทุนดังกล่าวได้
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(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ของบประมาณเพิ่ม39,000.บาทคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แปร
เพิ่มงบประมาณ จานวน 10,000.-บาท
เหตุผลของการแปรเพิ่มตามสถานการณ์คลังและตามความเหมาะโดยไม่กระทบ
การงบประมาณของการบริหารงานของโครงการอื่น และเพื่อสะดวกต่อการดาเนิน
งานของกองทุนดังกล่าวครับ ส่วนการแปรเพิ่มเงินสารองจ่าย เหตุผลของการ
แปรเพิ่มเพิ่มใช้จ่ายในโครงการที่มิได้ตั้งไว้หรือโครงการที่ตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายรวมถึงเพื่อความสะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านชัยชนะจากที่ท่านชัยชนะได้นาเสนอรายละเอียดของการแปร
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เพิ่มงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน ขอเรียนว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
ของรัฐบาลที่ได้นาเสนอมาและได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงทาให้ผู้ที่สนใจและ
เข้าร่วมดาเนินการโครงได้นาเสนอโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพื่อจัดตั้งกอง ทั้งนี้การบริหารงานด้านงบประมาณ
มาจาก 3 แห่ง คือ สานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง และสมาชิกกองทุน ซึ่งเงินกองทุนดังกล่าวจะได้นาไป
ช่วยเหลือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการเสียชีวิต และระบบการดาเนินการดังกล่าวได้มี
คณะกรรมการด้านต่างๆเข้ามาบริหารงาน ดังต่อไปนี้ โดยมีกระผมเป็นกรรมการ
ทั้งนี้ได้มีคณะกรรมการ จานวน 28 ท่าน เข้ามาบริหารงานในกองทุนดังกล่าวของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงได้รับการรับรองและแต่งตั้งให้เป็นองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนทั้งนี้ขอเรียนว่าจานวนสมาชิกกองปัจจุบันมีจานวนทั้งสิ้น 410 คน จึงนาเรียน
ยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพื่อพิจารณางบประมาณให้กับกองทุนดังกล่าว และ
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายพัลลภ หว่าละ สาหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมเข้าใจว่าเป็น
(นายกเทศมนตรีฯ) การช่วยเหลือผู้อยากไร้ แต่กระผมอปท.อื่นให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมของ
สถานะทางการคลัง ทั้งนี้กระผมเกรงว่ากองทุนดังกล่าวจะไม่มีความมั่งคงด้วย
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอนาเรียนว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลมีความมั่นคงแน่นอน
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ครับ เรียนเชิญท่านชัยชนะครับ
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ เข้าสู่การนาเสนอรายละเอียดการแปรเพิ่มงบประมาณสานักปลัดหน้าที่ 44
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ข้อ ๒.๒.๑๕ ประเภทรายจ่ายโครงการธนาคารความดี เดิมตั้งงบประมาณไว้
๕,๐๐๐.บาท แปรเพิ่ม ๕,๐๐๐.-บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๐,๐๐๐.
-บาท
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เหตุของการแปรเพิ่มเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้กระทาความดี เช่น การไป
ดาเนินกิจกรรมที่วัด ลาดับต่อไป หน้าที่ ๔๕ ข้อ ๓.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร ฯลฯ เดิมตั้งไว้ ๗,๐๐๐.
๑๕,๐๐๐.-บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๒๒,๐๐๐.-บาทเหตุผลของการแปรเพิ่ม
งบประมาณดังกล่าวเพื่อจัดซื้อโทรศัพท์มือถือจานวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๕,๐๐๐.บาท เพื่อนามาใช้ในการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-บาท แปรเพิ่ม

นามนตรี บารุงกิจ จากที่ท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ คณะกรรมการแปรญัตติได้นาเสนอรายละเอียดพร้อม
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เหตุผลการแปรเพิ่มในแต่ละรายการมาแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบ
ถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านภคเดช ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอสอบถามลาดับที่ 3 หน้าที่ 44 ข้อ 2.2.15 ประเภทรายจ่ายโครงการ
ธนาคารความดี ซึ่งจากที่กรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงยังไม่ระเอียดพอ จึงขอสอบถามว่าโครงการดังกล่าวมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณเช่นไร ซึ่งจากเดิมตั้งงบประมาณไว้ 5,000.-บาท แปรเพิ่ม 5,000.-บาท แก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น 10,000.-บาท และมีการดาเนินงานอย่างไร เพื่อทางสภาเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงจะได้พิจารณาครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านภคเดชได้สอบถามรายละเอียดในการดาเนินการของโครงการเป็นอย่างไร
(ประธานสภาเทศบาลฯ) กระผมขอเรียนเชิญท่านชัยชนะ ครับ
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมขอเบิกตัวหัวหน้าสานักปลัดชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวครับ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นางปภากรณ์ ศรีทัน ขอชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงานของโครงการธนาคารความดีต่อสภาเทศบาล
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) ขอเรียนว่าโครงการดังกล่าวโครงการใหม่ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งได้เริ่ม
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ครั้งแรกที่ดาเนินการเป็นงบประมาณของโครงการ
เฉพาะ โดยมิได้มีงบประมาณของเทศบาลในการสนับสนุนคะ โดยรูปแบบของการ
ดาเนินการเสมือนการฝากความดีไว้กับธนาคาร หากใครทาความดีไว้ให้ฝากไว้กับ
ธนาคาร ส่วนคณะกรรมกการบริหารงานโครงการดังกล่าวประกอบด้วยตัวแทน
ชุมชนทุกชุมชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าไปดาเนินการเป็นพี่เลี้ยงให้ จานวนสมาชิก
มีประมาณสี่ร้อยกว่าคน ส่วนงบประมาณที่ได้ขอรับสนับสนุนเพื่อนาไปให้ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกในการทาความดี จากคณะกรรมการจะมีการสรุปการทาความดีของ
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สมาชิกเป็นการให้คะแนนประจาปีโดยมีเกณฑ์ที่ตั้งไว้และผู้ที่ได้การคัดเลือกก็จะ
ได้รับรางวัลคะ จึงขอชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงคะ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณหัวหน้าสานักปลัดและขอเรียนเชิญคุณเชิญวุฒิครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ข้อที่ 4 หน้าที่ 45 ข้อ 3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ซึ่งการพิจารณาของ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) คณะกรรมการแปรญัตติในเรื่องของการจัดซื้อโทรศัพท์มือถืองบประมาณ 15,000.บาท อยากทราบละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์โทรศัพท์มือถือที่จะจัดซื้อครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านชัยชนะ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ การจัดครุภัณฑ์ดังกล่าวต้องมีการจัดซื้อตามหลักโดยตามหนังสือกระทรวง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) มหาดไทย ที่ มท 00808.4/ว 1551 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.
2553 ซึ่งกาหนดไว้ว่า การจัดหาวิทยุหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายเลขซิมการ์ด
ซึ่งอยู่ใน ดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะพิจารณาตามความจาเป็นและหมายเลขซิมการ์ด
ที่จะเบิกจ่ายจากหน่วยงานราชการได้จะต้องได้มาโดยวิธีตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่การจัดหาโดยวิธีการซื้อ ได้รับบริจาคหรือ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เพื่อใช้ใน
ราชการต้องลงบัญชีหรือทะเบียนพัสดุของทางราชการหรือกรณีที่จัดหาโดยวิธีการ
เช่าหรือการยืมเท่านั้น ซึ่งการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวจะดาเนินการระเบียบดังกล่าว
ข้างต้นเพื่อใช้ในการสื่อสาร ประสานงานการดาเนินของเทศบาลและงานประชา
สัมพันธ์ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เผยแผ่ไปให้กับประชาชนหรือผู้ที่สนใจได้
อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ ส่วนรายละเอียดจะดาเนินถ่ายเอกสารแจก ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ จากที่ท่านชัยชนะได้ทาเสนอรายละเอียดและเหตุผลการแปรเพิ่มของสานักปลัดต่อ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) สภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านชัยชนะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปครับ
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ขอสาเสนอรายการแปรเพิ่มของกองคลัง หน้า 54 ข้อ 2.2.6 ประเภทค่ารับรองผู้มา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เยี่ยมเทศบาล เดิมตั้งไว้ 70,000.-บาท แก้ไขเปลี่ยน 100,000.-บาท จานวนเงิน
ที่แปรเพิ่ม 30,00.-บาท เหตุผลในการแปรเพิ่มเพื่อรับรองผู้มาเยี่ยมเทศบาล เช่น
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คณะกรรมการมาตรวจรางวัลต่าง ๆ คณะศึกษาดูงาน ลาดับต่อไปกองการศึกษา
หน้าที่ 58 ข้อที่ 2.2.1 ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
และโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง 1283100.-บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลง
1,350,921.-บาท จานวนเงินที่แปรเพิ่ม จานวน 67,821.-บาท เหตุผลการแปร
เพิ่มนั้นเดิมซื้อนมในราคากล่องละ 7 บาท ปัจจุบันราคา 7.37 บาท (เจ็ดบาท
สามสิบเจ็ดสตางค์) จึงได้มีการแปรเพิ่ม จาวน 67,821.-บาท หน้าที่ 61 ข้อ 5.2.4
เงินอุดหนุนชมรมแบดมินตัน โครงการพัฒนาศักยภาพแบดมินตัน ตั้งไว้ 15,000.
บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลง 18,000.-บาท จานวนเงินแปรเพิ่ม 3,000.-บาท เหตุผล
การแปรเพิ่มเนื่องจากอุปกรณ์ได้มีราคาที่สูงขึ้น และกระผมขอเบิกตัวคุณถาวร ศิริกุล
ปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านรองปลัด ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติมโครงการพัฒนาศักยภาพแบดมินตันที่ได้มีการแปรญัตติ
(รองปลัดเทศบาลฯ) เพิ่มเติม ในฐานะกระผมเป็นประธานชมรมขอเรียนว่าทางชมรมได้มีการพัฒนา
นักกีฬาให้มีประสิทธิภาพ ส่วนเหตุผลขอการของแปรเพิ่มงบประมาณดังกล่าว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของครูผู้ฝึกสอนจึงขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้แปร
งบประมาณให้กับชมรมแบดมินตันครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองปลัดที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และขอเชิญท่านชัยชนะครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ สาหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 67 ข้อ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 2.2.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตั้งไว้ 50,000.-บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลง 80,000.-บาท
จานวนเงินแปรเพิ่ม 30,000.บาท เหตุผลของการแปรเพิ่มเพราะเทศบาลได้มีการ
ตั้งโรงเรียนปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัยของผู้สูงอายุ จานวน 51 คน เพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุในโครงการดังกล่าวครับ ซึ่งรวมแปรเพิ่มทั้งหมด 8 รายการ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 270,000.-บาท เหตุผลของการแปรเพิ่มทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลให้เกิดความคล่องตัวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ในโครงการดังกล่าวมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดอีกหรือไม่
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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(ประธานสภาเทศบาลฯ) เช่นท่านจาลอง ครับ

นายจาลอง สินภพ ขอสอบถามการแปรเพิ่มงบประมาณโครงการดังกล่าวในปีพ.ศ.2559 จะมีการ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เพิ่มอีกใช่หรือไม่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เพิ่มเติมรายละ เอียดของโครงการดังกล่าวครับ14.49
นายยุทธนา คามงคล กระผมขอเรียนยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงว่าในปี พ.ศ.2558 เทศบาลตาบล
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) แม่สะเรียง ได้ทา MOU กับสสส. และได้งบประมาณดังกล่าวมาดาเนินการในรุ่นแรก
ขนาดนี้ได้ดาเนินการไป 3 ครั้ง คงเหลืออีก 17 ครั้ง โดยโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
จะปิดเทอมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และยังต้องใช้งบประมาณของสสส. ส่วน
งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คงต้องไว้ดาเนินงานกับนักเรียน
ผู้สูงอายุรุ่นที่ 2 สาหรับการดาเนินงานนั้นคณะกรรมการของโรงเรียนดังกล่าวจะทา
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนนักเรียนรุ่นที่ 1 ที่สาเร็จการศึกษาก็
จะมีการแจกใบประกาศนียบัตรให้กับทุกๆท่าน จานวน 51 ท่านของนักเรียนรุ่นแรก
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านจาลอง ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายจาลอง สินธพ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุแล้ว เทศบาลตาบล
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) แม่สะเรียง ยังจะมีการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนอีกหรือไม่ครับ ที่มีการจัด
กิจกรรมให้ผู้สูงอายุพบปะกัน 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านนายกตอบคาถามดังกล่าว ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ ในปีนี้โครงการดังกล่าวไม่ได้ตั้งไว้ แต่มีกิจกรรมอื่นเช่นการรดน้าดา หรือการดา
(นายกเทศมนตรี ฯ) กิจกรรมการอื่นตามความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมผู้สงู อายุครับ

นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผม ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ตาแหน่งประธานกรรมการแปรญัตติ ในส่วนของ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) การแปรญัตติที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ ท่านวุฒิไกร
นันทสมบูรณ์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ครับ
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการพนักงานเจ้าที่ทุก
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ท่านครับ กระผมนายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ คณะกรรมการแปรญัตติ พ.ศ.2559
ประเภทของการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แผนงานรักษา
ความสงบภายใน ลาดับที่ 1 หน้า 48 ข้อ 5.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนสถานี
ตารวจภูธรแม่สะเรียง จานวนที่ตั้งใหม่ 100,000.-บาท แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ลาดับที่ 2 หน้าที่ 49 ข้อ 5.1.4 เงินอุดหนุนชมรมลูกเสือ
ชาวบ้านอาเภอแม่สะเรียง จานวนเงินที่ตั้งใหม่ 10,000.-บาท รวมตั้งตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่สานักปลัดเทศบาลจานวนเงิน 110,000.-บาท ลาดับต่อไป กอง
การศึกษา แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการลาดับที่ 3 หน้า 60
ข้อ 2.1.7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ(บาสเกตบอล) จานวนเงิน
ที่ตั้งใหม่ 25,000.-บาท ลาดับที่ 4 หน้าที่ 61 ข้อ 5.2.5 เงินอุดหนุนชุมชนโป่ง
นอก เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันเปตอง วันปิยมหาราช จานวนเงินที่ตั้งใหม่
20,000.-บาท ลาดับที่ 5 หน้าที่ 62 ข้อ 4.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา จาวนเงินที่ตั้งใหม่
10,000.-บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะปิงปอง รวมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่กองการศึกษา
55,000.-บาท รวมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 5 รายการ เป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 165,000.-บาท
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านวุฒิไกรและมีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดสอบถามรายละเอียดการ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ประเภทตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านภคเดช ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมขอใช้สิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) การประสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51 ซึ่งรายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน
5 รายการ เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 165,000.-บาท รายการตั้งจ่ายเป็นการใหม่
นั้นมี 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 มาจากการขอเงินอุดหนุน ประเด็นที่ 2 โครงการมา
จากการตั้งไว้ในแผนพัฒนา แต่ทั้ง 5 โครงการเป็นสิ่งที่จะเข้ามาเพื่อเติมเต็มให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างดี แต่ทั้งนี้กระผมอยากให้มีการพิจารณารายเพิ่ม
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อาทิเช่น ชมราลูกเสือชาวบ้านอาเภอแม่สะเรียง ที่เป็น
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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โครงการใหม่ซึ่งเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมิเคยได้อุดหนุนมาก่อน โครงการตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่บาสเกตบอล เงินอุดหนุนชุมชนโป่งนอก เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา
เปตอง ในวันปิยมหาราช กระผมอยากให้ในปีต่อไปโครงการต่างๆต้องบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล เพื่อจะได้นาเข้าบรรจุในเทศบัญญัติในปีต่อไป และ
จากข้อสังเกต ลาดับที่ 3 และลาดับที่ 4 มิได้มีคณะกรรมการกีฬาเข้ามาพิจารณา
โครงการดังกล่าว กระผมจึงขอฝากไว้กับคณะผู้บริหารให้ทาการพิจารณาโครงการ
ต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาเพื่อพิจารณาเข้าบรรจุในเทศบัญญัติต่อไปด้วย ซึ่งเป็น
ข้อเสนอแนะของกระผมครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านภคเดช และมีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับหาก
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ไม่มีท่านใดสอบถาม กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการแปรญัตติชี้
รายละเอียด
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพิ่มเติมครับ เชิญท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเรียนว่าโครงการต่างๆ ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็นโครงการตามความ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) จาเป็นเร่งด่วน และขอเรียนว่าหากท่านใดมีความประสงค์ที่จะนาเข้าบรรจุใน
เทศบัญญัติให้นาเสนอตามกระบวนการเพื่อนาเสนอเข้าบรรจุในเทศบัญญัติต่อไป
เนื่องการงบประมาณของเทศบาลมีจานวนจากัดจึงต้องพิจารณาตามลาดับความ
จาเป็นและตามความสาคัญในการบรรจุโครงการต่างๆเข้าสู่เทศบัญญัติ และเห็นด้วย
กับการชี้แนะของท่านภคเดช ในส่วนของเงินอุดหนุนสถานีตารวจภูธรแม่สะเรียงเป็น
โครงการเสนอมาจากสถานีตารวจภูธรแม่สะเรียง ซึ่งได้เสนอมาในช่วงก่อนที่จะมี
การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติทั้งนี้เป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิด
กับเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เป็นโครงการกล้องวงจรปิด
CCTV เดิมได้ตั้งไว้ 2 จุด
คือ สามแยกวัดสุพรรณรังสีและสี่แยกเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินการของสถานีตารวจภูธรแม่สะเรียงในการป้องกันอาชญากรรมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ทางสถานีตารวจจึงได้เสนอโครงการดังกล่าวเข้ามาเพื่อติดตั้ง
กล้อง
CCTV โดยจุดที่จะติดตั้งมีดังนี้ สามแยกวันสุพรรณรังสี จานวน 2 จุด สี่แยก
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง จานวน 2 จุดสี่แยกห้องสมุด 2 จุด ถนนแหล่งพาณิช
บ้านโป่ง จานวน 2 จุด หัวสนามบินบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา จานวน 2 จุด สาม
แยกโบสถ์ร่มเกล้า จาวน 2 จุด จึงขอเรียนว่าในโครงการดังกล่าวที่ส่งรายละเอียด
โครงการเข้ามาเพื่อเสนอให้เทศบาล ควรตัดรายละเอียดบริเวณกาหนดจุดติดตั้ง
กล้องไป เพื่อสะดวกต่อการดาเนินการของสถานีตารวจภูธรแม่สะเรียง แต่ในวันนี้
คณะกรรมการมีความจาเป็นที่จะต้องชี้แจงจุดต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจึงได้
รายงานยังสภาเทศบาลเพื่อทราบครับ ส่วนการซ่อมบารุงนั้นสถานีตารวจภูธร
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

19

แม่สะเรียงจะเป็นผู้ดาเนินการและได้งบสนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ
โครงการดังกล่าวจากเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จานวน 100,000.-บาท และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อพี่
น้องประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้รับรอง
จึงได้เห็นชอบให้โครงการดังกล่าวตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กระผมจึงขอชี้แจ้งเงิน
อุดหนุนสถานีตารวจภูธรแม่สะเรียงไห้สภาเทศบาลแค่นี้ และส่วนโครงการอุดหนุน
ชมรมลูกเสือชาวบ้านอาเภอแม่สะเรียงก็ได้รับโครงการมาเช่นเดียวกันโดยผู้เสนอคา
แปรคือท่านมนตรี บารุงกิจ โดยการรับรองจากฝ่ายคณะผู้บริหารซึ่งคณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเงินอุดหนุนโครงการดังกล่าวไม่มีระเบียบข้อใดบ่งชี้ได้ว่าไม่
สามารถอุดหนุนโครงการลูกเสือชาวบ้านอาเภอแม่สะเรียงได้และถือว่าการอุดหนุน
โครงการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตาบล แม่
สะเรียงบางส่วนก็ตามนั้นคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจึงเห็นควรตั้งจ่าย เป็น
รายการใหม่ จานวน 10,000.-บาทส่วนโครงการบาสเกตบอลนั้น กระผมคน หนึ่งที่ได้เข้า
ไปสังเกตการเวลามีการแข่งขัน ทั้งนี้ได้สอบถามบุคคลทั่วไปที่เข้ามา รับชมหรือแข่งขันได้
ความว่าเป็นสิ่งที่สมควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้เล่น และพัฒนาในกีฬา
ประเภทดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้เห็นชอบให้โครงการดังกล่าว ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร ครับ ส่วนเงินอุดหนุน ชุมชนบ้านโป่งนอก
เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันตอง วันปิยมหาราช นั้น ที่ผ่านมาบ้าน โป่งนอกได้มีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทดังกล่าว ซึ่งได้เรียนเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ไปร่วมพิธีเปิดทุกครั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น สิ่งที่ดีเพื่อให้ความรัก
สามัคคีของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ทางชุมชนโป่งนอก จึงได้เสนอโครงการ
ดังกล่าวเข้ามา จึงเห็นชอบให้โครงการประเภทดังกล่าวตั้งจ่าย เป็นรายงการใหม่ และ
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา เพื่อจัดซื้อโต๊ะปิงปอง ก็ได้รับคาชี้แจง จากฝายบริหารมีความประสงค์
อยากได้โต๊ะปิงปอง จานวน 1 ตัว เพื่อไว้ใช้ในการ ออกกาลังกายในสานักงานเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง คณะกรรมการจึงเหตุว่าการ ดาเนินการของโครงการดังกล่าวเป็นสิ่ง
ที่ดี จึงได้แปรญัตติเพื่อตั้งจ่ายเป็นจานวนเงิน 10,000.-บาท ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านภคเดช ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา จากคาชี้แจงของประธานกรรมการแปรญัตติที่ได้รับฟังมา ทั้งโครงการจากชุมชนโป่ง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) นอก ลูกเสือชาวบ้านนั้น กระผมได้ไปค้นหนังสือเพื่อนามาการตัดสินใจของสมาชิก
สภาเทศบาลที่จะรับรองเงินอุดหนุน เป็นหนังสือที่ มท 08.08.2/ว 2461 มี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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เนื้อความให้อปท.สามารถที่จะอุดหนุนโครงการของท่านได้ โดยกระทาได้ 2 กรณี
คือ 1. ให้อปท.จัดอบรมเอง คือให้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในค่าตอบใช้สอยและ
วัสดุ 2. ให้หน่วยงานหลักเป็นผู้ดาเนินการงานเอง โดยอ้างตามหนังสือ ที่
มท 0808.2/ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 กล่าวว่า ในยื่นโครงการเสนอ
เพราะฉะนั้นแล้ว ตามที่กระผมได้กล่าวขั้นตอนการอุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบ้าน
อุดหนุนชุมชนโป่งนอกในโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง วันปิยมหาราช ก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยว
ยื่นโครงการอย่างชัดเจนในรายละเอียดงบประมารการใช้เงินต่างๆ เพื่อประกอบร่าง
เทศบัญญัติอย่างสมบูรณ์ ส่วนคาแนะนาเพิ่มเติมเรื่องชมรมลูกเสือชาวบ้าน ว่าการ
ขอรับการอุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบ้านอาเภอแม่สะเรียง ซึ่งได้มีการอุดหนุนเพียง
อปท.เดียว อาจเกิดการท้วงติงที่อื่นได้ จึงอยากให้ผู้ดาเนินการมีการกระจายขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นด้วย เพื่อลดข้อก้างขาของหน่วยงานอื่นน้อยลงและ
การบริหารงานของฝ่ายบริหารงานและราบรื่นในการพิจารณาของสมาชิกสภาครับ
นายมนตรี บารุกกิจ เชิญท่านประธานกรรมการแปรญัตติครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น การพิจารณาเงินอุดหนุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต้องการเสนอต่อ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) คณะกรรมการการกระจายอานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อโครงการที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงอีกครั้ง
หนึ่ง จึงเรียนมาทราบให้ที่ประชุมทราบครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านภคเดช ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา จากที่ท่านพูนศักดิ์ได้แจ้งรายละเอียด กรณีที่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรม
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) อนุกรรมการ กระผมขอสอบถามเพื่อความกระจ่าง 1.ถ้าโครงการไม่ผ่านตามจานวน
งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะต้องมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติใหม่
หรือไม่อย่างไร
2.ถ้าเกิดว่าการพิจารณาให้เลื่อนงบประมาณขึ้น เทศบาลตาบล
แม่สะเรียงต้องนาร่างเทศบัญญัติกลับมาทาใหม่อีกหรือไม่อย่างไร ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านกฤตธกรณ์ วิวันน์นา เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการจัดทาร่างเทศบัญญัติ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ดังกล่าว ชี้แจงรายละเอียดครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายกฤตธกรณ์ วิวันน์น กระผมนายกฤตธกร วิวันน์นา หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ขอชี้แจงเรื่อง
(หัวหน้าฝ่ายแผนและ งบประมาณเงินอุดหนุน จะมีหนังสือสั่งการที่ให้นิยามเงินอุดหนุนของอปท.
งบประมาณ) ว่า อปท.สามารถอุดหนุนได้ไม่เกินร้อยละ 8 ของรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ซึ่งของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ร้อยละ 8 ประมาณสี่แสนกว่าที่อุดหนุน โดยไม่ต้องเสนอ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอานาจระดับจังหวัด หมายถึง
ว่าจะเราจะอุดหนุนงบประมาณถ้าอยู่ในวงเงินสี่แสนบาทได้ขออนุมัติจากกรรมการ
แต่ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเกินสี่แสนบาท เพราะฉะนั้นที่เกินถ้าเป็นภารกิจด้าน
การศึกษาและสาธารณสุข ถ้าไม่เกินไม่ต้องขอถ้าเกินก็ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดังกล่าว และส่วนงบประมาณที่ได้เสนอขอไปแล้วก่อนหน้าที่จะมีการ
แปรญัตติเรียบร้อยแล้วนั้น ส่งไปรายละเอียดให้คณะกรรมการพิจารณาเมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2558 แล้ว หากผลเป็นประการใดนั้นยังไม่มีผลตอบกลับมา ส่วน
โครงการที่ขอเพิ่มเติมนั้นจาเป็นต้องส่งโครงการไปเพื่อให้จังหวัดพิจาณาอีกครั้ง ซึ่ง
โครงการต่างๆที่ได้ขอเพิ่มเติมและบรรจุในเทศบัญญัติจะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อคณะ
อนุกรรมการการกระจายอานาจให้ความเห็นชอบว่าให้มีการเบิกจ่ายได้ แต่ถ้าไม่
เห็นชอบก็ถือว่าโครงการนั้นจะตกเป็นเงินสะสม โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าวจะ
พิจารณาว่า หากโครงการอยู่ในอานาจหน้าที่อปท.สามารถอุดหนุนได้หรือไม่ ถ้าอยู่
ในอานาจหน้าที่ก็สามารถกระทาได้อยู่ที่โครงการที่เขียนไปด้วย ทั้งนี้ คณะอนุกรรม
การจะไม่มีสิทธิปรับ ลด งบประมาณแต่อย่างใด ยกตัวอย่างเช่น อบรมลูกเสือชาว
บ้านที่งบประมาณมา 30,000.-บาท แต่ผู้บริหารสามารถอุดหนุนได้ 10,000.บาท นั้น ดังนั้นงบประมาณก็เป็นไปตามที่คณะผู้บริหารเสนอไปเท่านั้นเพียงแต่
โครงการที่เสนอมาเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนนั้น จะอยู่ในอานาจหน้าที่ของ
อปท.หรือไม่ จึงขอชี้แจงให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทราบครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านกฤตธกร ที่ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทางบประมาณให้ต่อสภา
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ทราบ และกระผมขอเพิ่มเติมที่ตั้งใหม่ของสานักปลัดและกองการศึกษา โดยเฉพาะ
สานักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 48 ข้อ 5.1.4 เงินอุด
หนุนรมชมลูกเสือชาวบ้านอาเภอแม่สะเรียง จานวน 10,000.บาท นั้น ซึ่งกระผม
เป็นผู้เสนอโครงการต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อย จึงขอชี้แจงรายละ
เอียดของโครงการดังกล่าวว่าเงินอุดหนุนโครงการดังกล่าวจะได้นาลูกเสือชาวบ้าน
อาเภอแม่สะเรียงไปอบรมชุมนุมที่ค่ายลูกเสือแห่งชาติ และร่วมกิจกรรมโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษาในวันที่
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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5 ธันวาคม 2559 ที่จะถึงนี้ รวมถึงการร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือระดับชาติ กระผม
ในฐานะตาแหน่งประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงขอนาเสนอ
โครงการดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบ หากการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ระดับจังหวัดมีผลประการใดก็ขอน้อมรับการพิจารณาดังกล่าวครับ และพูดในเรื่อง
ขอการพิจาณาเงินอุดหนุนกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งชมรมบาสเกตบอลเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงได้เสนอโครงการมายังเทศบาลตาบลแม่สะเรียงและได้รับการความชอบ
จากคณะผู้บริหารเทศบาลเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอแปรญัตติเพิ่มเติมในโครงการ
ดังกล่าวเพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และขอเรียนเชิญท่านภคเดชครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอสอบถามเรื่องการที่ทางชมรมลูกชาวบ้านอาเภอแม่สะเรียงได้เสนอ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ชมรมดังกล่าวได้เสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดอีกบ้างครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ทางชมรมลูกเสือชาวก็กาลังดาเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.แม่คง
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เพื่อจัดอบรมชมรมดังกล่าวครับและในช่วงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พักรับประทานอาหารเที่ยง
แล้วมาเจอกันในช่วงบ่ายครับ

-พักรับประทานอาหารเที่ยงนายมนตรี บารุงกิจ ขอเข้าสู่การประชุมในช่วงบ่ายซึ่งการการแปรญัตติในวาระที่ 2 ของเทศบาลตาบล
(ประธานสภาเทศบาลฯ) แม่สะเรียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งในช่วงเช้าคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้นาเสนอและชี้แจงรายละเอียดการแปรญัตติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กระผมจึงขอ
มติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบในการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ โปรด
ยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ จานวน 11 เสียง (มติเอกฉันท์)
วาระที่ 3 ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
นายมนตรี บารุงกิจ

ในวาระที่ 3 ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ กระผมขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภา
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(ประธานสภาเทศบาลฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ว่ามีท่านใดเห็นชอบควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ จานวน 11 เสียง (มติเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ญัตติ
๕.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียดปรากฏแนบท้ายมาพร้อมนี้)
นายมนตรี บารุงกิจ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติข้อที่ ๕.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคา
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ชี้แจงประกอบงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียดปรากฏ
แนบท้ายมาพร้อมนี้) กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภา
เทศบาลครับ
นายพัลลภ หว่าละ เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
(นายกเทศมนตรีฯ) คาแถลงญัตติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พงศ.2558 เรื่อง ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบ
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พุทธศักราช 2558 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 3.1.1.2 ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ประสิทธิภาพ ดังนี้ข้อความเดิม
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 3.1.1.2 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้าแบบก้นหอยเตาเผาขยะ จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 25,000.-บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้) ข้อความใหม่ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 3.1.1.2 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้าแบบก้นหอย(เตาเผ่าขยะ) จานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 15,000.-บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้) เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้อ 29 กาหนด “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทีทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ดังนั้น เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
พิจารณาอนุมัติต่อไป
นายมนตรี บารุงกิจ ตามรายละเอียดที่ท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ได้เสนอญัตติขออนุมัติ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้าแบบก้นหอยเพื่อใช้ที่เตาเผ่าขยะ จานวน 1 เครื่อง
จากเดิมเป็นเงิน 25,000.-บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้า
แบบก้นห้อยเพื่อใช้ที่เตาเผ่าขยะ เป็นเงิน 15,000.-บาท เสนอต่อสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง นั้น มีสมาชิกภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หาก
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดซักถามในญัตติดังกล่าว กระผมจึงขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติ
เห็นชอบ ในญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
เกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้าแบบก้นหอยเตาเผาขยะ จานวน 1
เครื่อง จากเดิมเป็นเงิน 25,000.-บาท ลดเหลือ 15,000.-บาท หากท่านสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ จานวน 11 เสียง (เอกฉันท์)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายมนตรี บารุงกิจ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีท่านใดเสนอรายละเอียดในวาระนี้หรือไม่ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้ 1. เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมรับการ
(นายกเทศมนตรีฯ) ประเมินรางวัลพระปกเกล้า ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลแม่สะเรียง แต่งกายชุดไต ชุดชนเผ่า 2. เชิญร่วมงานรัฐ
พิธี 12 สิงหา มหาราชินี ประจาปี พ.ศ.2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอ
แม่สะเรียง ภาคเช้าเวลา 08.30 น. แต่งกายชุดปกติขาว ภาคค่า เวลา 18.00 น.
แต่งกายชุดไทย พื้นเมือง ชนเผ่า โทนสีฟ้า ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านสมพงษ์ ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ กระผมขอปรึกษาท่านประธานสภาฯ เรื่อง การจัดระเบียบของการสัญจรถนนแหล่ง
(สมาชิกสภาฯ) พาณิช ซึ่งมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อยากจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลและ
ท่านนายกเทศมนตรี ในฐานะคณะกรรมการก.ตตร. สภอ.แม่สะเรียง สอบถามว่า
ถนนสายสายดังกล่าวสามารถกาหนดทาง
one way ช่วงระหว่างนักเรียนเลิกเรียน
ได้หรือไม่ และฝากเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างถนนแหล่งพาณิชย์เช่นกัน ไฟฟ้าพร้อมแล้ว
แต่กระแสไฟฟ้าจ่ายระบบไฟฟ้ามาไม่พร้อมเพรียง จึงขอฝากไว้ 2 เรื่องครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านประนอมครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอแจ้งข่าวให้สภาเทศบาลทราบ เรื่อง แนวโน้มของการจัดตั้งที่ทาการ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ซึ่งจะจัดตั้งติดเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
หากเกิดกรณีดังกล่าว ประชาชนเขตเทศบาลจะได้รับความเดือดร้อน กระผมจึงขอ
แจ้งให้คณะผู้บริหารรับทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายมนตรี บารุงกิจ จากที่ท่านประนอมได้แจ้งเรื่องแนวโน้มของการจัดตั้งที่ทาการองค์การบริหารส่วน
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ตาบลบ้านกาศซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบและประชาชนได้รับความเดือนร้อนนั้น
และได้นาเรียนยังคณะผู้บริหารทราบ จึงขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงแนวทางการ
เตรียมความพร้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมได้สอบจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ก็ได้คาตอบว่า
(นายกเทศมนตรีฯ) ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าว
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอเรียนว่าปัจจุบันได้มีการประชุมประชาคม ๓ หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ได้มติจากการประชาคมชาวบ้านมีความต้องการให้สร้างที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกาศครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ก็เป็นข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้าที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ในพื้นที่รับผิดชอบได้ เพื่อเป็นการหารือการป้องกันเหตุดังกล่าวที่อาจเกิดจะ
มีแนวทางหรือวิธีการเตรียมการแก้ไปดังกล่าวอย่าง จึงขอเรียนเชิญว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์
ดีมั่น ช่วยชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเรียนชี้แจงว่า กรณีที่ทาละเมิดทาให้ประชาชนได้รับความเสียหาย
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) อาจมีการฟ้องร้องคดีได้ แต่ต้องให้ได้ความเสียหายก่อน
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดรับ และเป็นการเตรียมการ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ก่อนประชาชนในบริเวณดังกล่าวจะได้รับความเสียดาย จึงขอให้คณะผู้บริหารทา
หนังสือหารือหรือสอบรายละเอียด เพื่อป้องกันการจะเริ่มดาเนินการก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าวที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชมชน และขอเชิญท่านชาญวุฒิ

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมมีเรื่องฝากไปให้กับฝ่ายบริหารหรือเจ้าที่ๆเกี่ยวข้อง ที่ประชาชนฝากมา โดยมี
(สมาชิสภาเทศบาลฯ) รายละเอียดดังนี้ ๑.ไฟฟ้าซอยหลังสานักงานสาธารณสุขและบริเวณร้านมุมสบาย
และไฟกิ่งที่ติดใหม่จากไฟสีเหลืองเมื่อให้ไปซ่อมแซมจุดที่เสียทาไมเปลี่ยนเป็น
หลอดไฟสีขาว และฝากเรื่องรางระบายน้าบริเวณหลังข้างปั๊ม ปตท.หน้าท่ารถเปรม
ประชามีอยากรกรุงรังจึงขอให้เทศบาลเข้าไปดาเนินการทาความสะอาดบริเวณ
ดังกล่าว และประชาชนได้ฝากขอบคุณที่เทศบาลได้ไปซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณหน้า
โรงแรมบ้านไม้แดงครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านสมพงษ์ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ อยากเทศบาลดาเนินการเสริมไหล่ทางถนนบริเวณจากแยกสนามบินไปถึงร้านส้มตา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) โค้งสนามบิน เพราะเวลารถขับสวนทางบางครั้งไม่สามารถสัญจรไปมาได้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ในเรื่องดังกล่าวฝากยังผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ๆที่เกี่ยวข้องดาเนินการด้วยครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) และขอเชิญท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่นครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอหารือการจัดทาเทศบัญญัติปี ๕๘ ซึ่งกระผมอยากให้มีการแยกกองออกมา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ได้หรือไม่ เนื่องจากการทาความเข้าใจกับเทศบัญญัติยากมาก จึงอยากให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องชี้แจง
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอเรียนเชิญคุณปภากรณ์ ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวด้วยครับ
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(ประธานสภาเทศบาลฯ)

นางปภากรณ์ ศรีทัน ขอเรียนว่าเทศบัญญัติที่จัดทาขึ้นเหมือนเดิมเพียงแต่ได้แยกแต่ละกองให้และได้แยก
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) แต่ละแผนงานที่ชัดเจนทั้งนี้เทศบัญญัติเทศบาลเคยทาแบบเดิมจัดส่งไปเพื่อให้
จังหวัดพิจารณาแล้ว แต่ทางจังหวัดได้ท้วงติงเพราะต้องดาเนินจัดทารูปแบบ
เทศบัญญัติแบบ
e-laasคะ
นายกฤตธกร วิวันน์นา กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการจัดทาเทศบัญญัติให้กับสภาเทศบาลทราบว่า
(หัวหน้าฝ่ายแผนและ ต้องจัดทาแบบนี้ตลอดไป เนื่องจากหนังสือได้มีหนังสือสั่งการให้จัดทาโดยใช้ระบบ
งบประมาณ)
e-laas ซึ่งระบบดังกล่าวเมื่อจัดทาแล้วปรินซ์ออกมาจะแยกแผนงาน และร่างเทศ
บัญญัติที่ได้จัดทาและจัดส่งให้ได้แยกแผนงาน แยกออกมาแต่ละกอง ซึ่งเทศบัญญัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไม่ได้แยกแผนงานทาให้ดูยาก แต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ได้แยกแผนงานให้แล้วจึงทาให้ดูง่ายขึ้น และต่อๆไปจะต้องทาลักษณะ
เดิมเนื่องจากต้องทาโดยระบบ
e-lass ซึ่งจะให้มีความละเอียดและเข้าใจมากขึ้นครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านกฤตธกร ที่ชี้แจงรายละเอียดการจัดทาเทศบัญญัติเพิ่มให้สภาเทศบาล
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลจะสอบถามละเอียดเพิ่มอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผม
ขอสอบถามว่าสภาเทศบาลเรื่องการกาหนดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ และขอเรียนเชิญท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอ กาหนดนัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอที่เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่าในเสนอก็ถือ
(ประธานสภาฯ) ว่ามติที่ประชุมเห็นชอบและกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
๓
ประจาปี พ.ศ.2558 ใน
วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม 2558 เวลา 09.00น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยให้สวมชุดเครื่องแบบสีกากีเข้าร่วมประชุม
ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว และบัดนี้การประชุมได้ดาเนินการเสร็จเรียบ
ร้อยแล้วกระผมขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
๒ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บัดนี้ ครับ
ปิดประชุม เวลา

14.๒๕ น.
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(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม
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