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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3ประจาปี ๒๕๕๘
วันที2่ 4 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. 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
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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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 3ประจาปีพ.ศ.๒๕๕๘ซึ่งใน
วันนี้ตรง กับในวันจันทร์ ที่ 24เดือน สิงหาคม 2558 กระผมขอดาเนินการเข้าสู่
การประชุมในระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
-

ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
2.1 รายงการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2558
นายมนตรี บารุงกิจ ในวาระที่ 2 เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาเทศบาลฯ) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2558 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่าใดมี
ความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญท่านภคเดช ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และพี่น้องข้าราชการ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ที่เคารพรักทุกท่าน กระผมมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมรายงานประชุมสภาสามัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้ครับ
หน้าที่ 4 ประโดยคาพูดของ ท่านมนตรีด้านล่างบรรทัดที่ 3
“สมาชิกสภาท่านใด
เสนอหรือแก้ไขรายงานกาประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ครับ” แก้ไขเป็น
“สมาชิกสภาท่านใดเสนอหรือแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ”
หน้าที่ 5 ประโยคคาพูดท่านนายก บรรทัดที่ 2 “ขอคาแสนอญัตติ” แก้ไขเป็น “
ขอนาเสนอญัตติ”
หน้าที่ 7ประโยคคาพูดท่านรองชัยพันธ์ วรรคแรก ให้เพิ่มเติมคาว่า อาญาบัตร
ประโยคของท่านชัยพันธ์ด้านล่าง“เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัตว์” กระผมไม่
แน่ใจว่าประโยคเต็มคืออะไรจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัตว์หรืออย่างไร
หน้าที่ 8 ประโยคท่านชัยพันธ์ หน้าที่ 8 ด้านล่าง
“กระผมเรียนยังท่านประธาน
เทศบาล” แก้ไขเป็น “กระผมเรียนยังท่านประธานสภาเทศบาล”
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หน้าที่10 ประโยคคาพูดของกระผมด้านล่าง “ขอให้ท่านประธานสภา ได้ถอนคา
ว่าสงวนคาแปร แล้วใช้คาว่าขอสงวนคาแปรญัตติ” แก้ไขเป็น
“ขอให้ท่านประธานสภา ได้ถอนคาว่าสงวนคาแปร แล้วใช้คาว่าขอ
เสนอคาแปรญัตติ”
หน้าที่ 11 ประโยคคาพูดของท่านมนตรี “และให้มีการสงวนคาแปรญัตติไว้ครับ”
แก้ไขเป็น “และให้มีการเสนอคาแปรญัตติไว้ครับ”
หน้าที่ 17 ประโยคคาพูดของท่านมนตรีด้านล่าง บรรทัดที่ 4 “เกตบอลกระผมขอ
สงวนคาแปรญัตติในโครงการดังกล่าว” แก้ไขเป็น “เกตบอลกระผม
ขอเสนอคาแปรญัตติในโครงการดังกล่าว” แก้ไขเป็น
และบรรทัดที่ 7
“งบเงินอุดหนุนเอกขน” แก้ไขเป็น “งบเงินอุดหนุนเอกชน”
หน้าที่ 19 ประโยคคาพูดของท่านนายก บรรทัดที่ 1
“กระผมขอเบิกตัว
ผูอ้ านวยการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม” แก้ไข
เป็ น “กระผมขอเบิก
ตัวผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม”
หน้าที่ 22 ประโยคพูดของกระผม บรรทัดที่ 2 “ถ.แม่สะเรียง ซอย 17” แก้ไข
เป็น “ถ.แม่สะเรียง ซอย 11”
หน้าที่ 26 ประโยคคาพูดของท่านธีรพงศ์
บรรทัดที่ 3 “ดังกล่า” แก้ไขเป็น
“ดังกล่าว”
หน้าที่ 26 ประโยคคาพูดของท่านมนตรี บรรทัดที่ 1 “เรื่องการแต่คณะกรรมการ
แปรญัตติสภา” แก้ไขเป็น “เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
สภา”
นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หาไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเพิ่มเติม
กระผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลรับรองรายงการ
ประชุมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558 หากท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง (เอกฉันท์)
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ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไมมีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ญัตติ
5.1 ญัตติขอความเห็นชอบในการับเอาครุภัณฑ์ ที่มีผู้บริจาคและโอนให้หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ (รายละเอียดปรากฏแนบท้ายมาพร้อมนี้)
นายมนตรี บารุงกิจ ญัตติที่ 5.1 ญัตติขอความเห็นชอบในการับเอาครุภัณฑ์ ที่มีผู้บริจาคและโอนให้
(ประธานสภาเทศบาลฯ) หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดปรากฏแนบท้ายมาพร้อมนี้)
จึงเรียนเชิญท่านนายกเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ
(นายกเทศมนตรีฯ) ขอความเห็นชอบในการรับเอาครุภัณฑ์ ที่มีมีผู้บริจาคและโอนให้หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบในการรับเอาครุภัณฑ์
ที่มีผู้บริจาคและโอนให้หน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นที่เงื่อนไขหรือภาระติดพัน
โดยครุภัณฑ์นั้นมีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าว และสามารถตั้งงบประมาณเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินที่
ได้มาจากการบริจาคและโอนให้กับเทศบาลตาบลแม่สะเรียง รวมจานวน 4 รายการ
ดังนี้ 1. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อง
HONDA รุ่น WAVF 100 สีเทารุ่น WAVE 100
สีเทารุ่นปี ค.ศ.2004 หมายเลขทะเบียนรถ กคต 984 แม่ฮ่องสอน หมายเลข
เครื่องยนต์
NF 100 MSE-0037150 หมายเลขตัวรถ NF 100MS-0037150
ราคา 13,125 บาท บริจาคโดย นางสาวรัตนา ปินตาคา 2. เครื่องปั่นไฟฟ้า ยี่ห้อ
NISSAN DIESEL รุ่น SD22PU หมายเลขเครื่องยนต์ 110934 พร้อมเครื่อง
กาเนิดพลังงาน กาลังผลิต 12 โวลต์ 34.6 แอมป์ ราคา 120,000 บาท บริจาค
โดย นายคารณ อ้อมอารี 3. เครื่องพิมพ์ดีดมัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์เจ็ท
Print Copy
Scan Fax (ขาวดา) ยี่ห้อ Cannon image CLASS MF215หน้าจอแสดงผล 6line BW Touchscreen LCD (Vari-Angle Operation Panel) รองรับระบบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 , Windows XP ,Windows Vista,
Mac OS X 10.5.8 & up (*2) Linux (*3) ราคา 8,000.บาท บริจาคโดย
นายสรณะ เทพเนาว์ 4. สถานีวัดอากาศรุ่น
NEWS l ส่งข้อมูลทางไกลผ่าน
ระบบสื่อสาร
GSM/GPRS เลขครุภัณฑ์ฯ OSM-N1/ศปภ.10ลป-2556-090032 และรั้วเหล็ก เชื่อมยึดติดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและพื้นคอนกรีตฝังในพื้นดิน
(ติดตั้งที่บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ร่มโพธิ์) โอนให้โดย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยนายสุริยะ ประสารทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 9 ในกรณีที่
มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมี
ภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น กระผม
จึงขอได้โปรดนาเสนอญัตติดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านนายกได้เสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบในการรับครุภัณฑ์ ที่มีผู้บริจาคและโอน
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 4 รายการ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้วนั้น และมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านจาลองครับ
นายจาลอง สินธพ จากที่ได้มีผู้บริจาคและโอนครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ให้กับหน่วยงานเทศบาล
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ตาบลแม่สะเรียง จานวน 4 รายการนั้น กระผมจึงอยากให้สภาเทศบาลได้เห็น
ครุภัณฑ์เหล่านี้
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอสอบถามท่านนายก ว่าคาว่า ครุภัณฑ์ที่มีผู้บริจาคและโอนให้หน่วยการ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน ในส่วนของคาว่าที่มีเงื่อนไข
หรือภาระติดพันของแต่ละรายนั้นหมายความว่าอย่างไร มีเงื่อนไขและภารติดพัน
อย่างไรครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านนายก ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเบิกตัวหัวหน้าสานักปลัด เพื่อชี้แจงในระละเอียดังกล่าวครับ
(นายกเทศมนตรีฯ)
นางปภากรณ์ ศรีทัน ดิฉันนางปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสานักปลัด ขอตอบข้อซักถามของท่าน
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้
ทราบพร้อมกันนั้น ขอเรียนว่าครุภัณฑ์ที่ได้โอนมานั้นเป็นการโอนมาหน่วยงานอื่น
ที่โอนเพื่อให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงรับผิดชอบ ตามที่ท่านสอบถามที่ท่านได้
สอบถามว่ามีเงื่อนไขหรือภารกิจติดพัน ยกตัวอย่างเช่น รถจักรยานยนต์ ที่นางสาว
รัตนา ปินตาคาได้บริจาคนั้น เทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะต้องออกค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าน้ามัน ซึ่งที่ผ่านมามีการโอนให้ก็จริงแต่เทศบาลไม่สามารถเบิกจ่ายส่วนของ
ค่าน้ามันได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับบรรจุเป็นครุภัณฑ์ของเทศบาล 2. ตัววัดปริมาณ
น้าฝนที่ผ่านมาศูนย์ป้องกันเขต 10 ลาปาง ได้ออกค่าใช้จ่ายเรื่องการแจ้งเตือน
SMS
เพื่อแจ้งเตือนให้กับเทศบาล แต่เมื่อทางเทศบาลตาบลแม่สะเรียงรับโอนครุภัณฑ์
ดังกล่าวจะก็มีภารกิจผูกพันเรื่องค่าใช้จ่าย
SMS ในการแจ้งเตือนซึ่งจะต้องเช็คด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะมีรหัสเพื่อเข้าระบบของการ
ดาเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้วคะ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณหัวหน้าสานักปลัดที่ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อสภาเทศบาล
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ตาบลแม่สะเรียง และขอเรียนเชิญท่านประนอมครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอสอบถามเรื่องเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์เจ็ท ที่รับบริจาคได้นาไป
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ใช้งานส่วนไหนครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านประนอมได้สอบถามเรื่องครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์เจ็ทว่าได้ใช้งาน
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ส่วนไหนของเทศบาลครับ
นางปภากรณ์ ศรีทัน เครื่องดังกล่าวได้ใช้งานที่ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารคะ
(หัวหน้าสานักปลัดฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านสอบถามในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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(ประธานสภาเทศบาลฯ) สอบถามรายละเอียดในญัตตินี้แล้ว กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ
ในการการับเอาครุภัณฑ์ ที่มีผู้บริจาคและโอนเงินให้หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามรายละเอียดที่ท่านได้นายกได้ชี้แจงเบื้องต้น หากเห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง (เอกฉันท์)
5.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (รายละเอียดปรากฏแนบท้ายมาพร้อมนี้)
นายมนตรี บารุงกิจ ในญัตติข้อที่ 5.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ที่ได้แจกให้กับทุกๆท่านนั้น กระผมขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภา
เทศบาลเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ในเทศบาล
(นายกเทศมนตรีฯ) ตาบลแม่สะเรียง เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สานักงาน สาหรับการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อให้สอดคล้องในด้านการบริการชุมชนและสังคม
เป็นจานวนเงิน 100,000.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 1. โต๊ะพับ
เหล็ก จานวน 20 ตัว 2. เก้าอี้พลาสติก จานวน 200 ตัว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..ศ.2557 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 ข้อ 85 กาหนดไว้ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น” (1) ได้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนด(2) ได้ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม
แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาทีกาหนดให้การ
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ดังนั้นเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมเพื่อดาเนินการดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่แม่สะเรียงเพื่อพิจารณา
ต่อไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามรายละเอียดในญัตติดังกล่าว
(ประธานสภาเทศบาลฯ) หรือไม่ครับ เชิญท่านชาญวุฒิครับ
นายชาญวุฒิ กุลพันธ์เลิศ การเสนอในญัตติดังกล่าวนี้ ได้มีการสืบราคาหรือไม่ครับ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านผู้อานวยกองคลังชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลด้วยครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นางเสาวนีย์ ปัจโย จากที่ดิฉันได้ไปสืบราคามาโต๊ะพับ จานวน 20 ตัว ราคาตัวละ 2,650 บาท
(ผู้อานวยการกองคลัง) ซึ่งได้สืบราคาจากร้านรินาถเฟอร์นิเจอร์ ส่วนราคาเก้าอี้สีเขียว เกรด A จานวน 200
ตัว ราคาตัวละ 230 บาท รวมเป็นเงิน 46000 บาท โต๊ะ 53000 บาท รวม
ทั้งสิ้น 99,000.บาท โดยจะดาเนินการโดยวิธีสอบราคาจึงขออนุมัติจากสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง จานวน 100,000 บาท
นางเสาวนีย์ ปัจโย จากที่ดิฉันได้ไปสืบราคามาโต๊ะพับ จานวน 20 ตัว ราคาตัวละ 2,650 บาท
(ผู้อานวยการกองคลัง) ซึ่งได้สืบราคาจากร้านรินาถเฟอร์นิเจอร์ ส่วนราคาเก้าอี้สีเขียว เกรด A จานวน 200
ตัว ราคาตัวละ 230 บาท รวมเป็นเงิน 46000 บาท โต๊ะ 53000 บาท รวม
ทั้งสิ้น 99,000.บาท โดยจะดาเนินการโดยวิธีสอบราคาจึงขออนุมัติจากสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง จานวน 100,000 บาท
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ จากที่กระผมได้เป็นกรรมการมัสยิดแม่สะเรียง ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อเก้าอี้ของศรี
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ไพร เกรด A ราคาตัวละ 210 บาท ส่วนโต๊ะเหล็ก ถ้าเป็นใช้โยเกรด A ประมาณ
สามพันกว่าบาท กระผมจึงขอนาเสนอให้จัดของยี่ห้อศรีไพร ราคาตัวละ 210 บาท
เกรด
A ครับ

(ถอดเทปถึง 43.31 นาที) (ค้าง 1.29 ชม.)
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ จากที่กระผมได้เป็นกรรมการมัสยิดแม่สะเรียง ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อเก้าอี้ของศรี
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ไพร เกรด A ราคาตัวละ 210 บาท ส่วนโต๊ะเหล็ก ถ้าเป็นใช้โยเกรด A ประมาณ
สามพันกว่าบาท กระผมจึงขอนาเสนอให้จัดของยี่ห้อศรีไพร ราคาตัวละ 210 บาท
เกรด
A ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านประนอมครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอสอบถามว่าตอนปัจจุบันโต๊ะและเก้าอี้ที่สามารถใช้งานได้เหลือจานวน
(สมาชิกสาภาเทศบาลฯ) เท่าไหร่ เพราะกระผมเกรงว่าจานวนที่ขออนุมัติจะไม่เพียงพอการใช้งานครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมขอสนับสนุนการเสนอในญัตติดังกล่าวนี้ครับ เพราะมีความจาเป็นและก่อ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอฝากผ่านไปยังท่านผู้อานวยการกองคลังว่า การเสนอญัตติเพื่อจัดซื้อ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ครุภัณฑ์ในครั้งต่อไป ควรที่จะมีรายละเอียดประมาณการในการจัดซื้อครุภัณฑ์
เสนอแนบท้ายญัตติมาด้วย เพื่อข้อมูลประกอบรายละเอียดให้การอนุมัติจากสภา
เทศบาล ครับ
นางเสาวณีย์ ปัจโย ดิฉันขอน้อมรับไว้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคะ
(ผู้อานวยการกองคลัง)
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านภคเดช ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
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นายภคเดช วิชชโลกา กระผมอยากให้ท่านชาญวุฒิถอนถ้อยคาของยี่ห้อครุภัณฑ์ออก เนื่องจากจะเข้า
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ของการล็อคสเปค และอีกกรณีขอให้ท่านผู้อานวยการกองคลังได้ถอนชื่อร้านที่ได้ไป
สืบราคาออก จึงขอความกรุณาทั้ง 2 ท่าน
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านเสาวณีย์ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นางเสาวณีย์ ปัจโย เป็นการสืบราคาซึ่งทางเทศบาลอาจไม่จัดซื้อที่ร้านดังกล่าวก็ได้คะ
(ผู้อานวยการกองคลัง)
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านเสาวนีย์ไม่ถอนเพราะเป็นร้านค้าที่สืบเท่าค่าเท่านั้นและขอบคุณท่านภคเดช
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ที่ได้ตั้งขอสังเกต มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านได้อภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ หากไม่กระผมขอสอบถามว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติในขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สานักงาน สาหรับการปฏิบัติงานของทศ
บาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อให้สอดคล้องในด้านการบริการชุมชนและสังคม เป็น
จานวนเงิน 100,000.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 1. โต๊ะพับเหล็ก
จานวน 20 ตัว 2. เก้าอี้พลาสติก จานวน 200 ตัว โปรดยกมือเพื่อให้ความเห็น
ชอบ ครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง (เอกฉันท์)
นายมนตรี บารุงกิจ จากที่มีญัตติเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ทั้ง 2
(ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติ ก็ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเรียบร้อยแล้ว นั้น
กระผมขอเข้าสู่วาระที่ 6 ญัตติอื่น ๆ ครับ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายมนตรี บารุงกิจ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะเสนอ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เพิ่มเติมหรือไม่มีครับ เชิญท่านนายกครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอแจ้งกิจกรรมและภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ดังนี้
(นายกเทศมนตรีฯ) 1. มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น
2. เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้รับงบประมาณจากเงินรางวัลพระปกเกล้าเรียบร้อย
แล้ว ส่วนการดาเนินการด้านงบประมาณที่จะสนับสนุนให้กับชุมชนนั้นเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานก็จะเข้าไปชี้แจงและทาความเข้ากับชุมชน
ขอขอบคุณครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านสมพงษ์ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ จากที่ทางเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้เข้าไปดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าข้าง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ บ้านอาจารย์สง่า สิทธิ พร้อมกันได้ไปดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องไฟกิ่งที่ได้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น ทางประชาชนชาวชุมชนโป่งนอกฝากขอบคุณมายัง
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่ได้เข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านประนอมครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายประนอม อุปาสิทธิ์ จากที่ปัจจุบันถนนสายสนามบินบริเวณโค้งส้มตา ได้มีกิ่งไม้ใบหญ้ารก รุง รัง กีด
(สมาขิกสภาเทศบาลฯ) ขวางทางจราจรและชุมชนบ้านโป่งในด้วย ขอให้เทศบาลเข้าไปดาเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวด้วย ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านประนอมได้ฝากให้เทศบาลเข้าไปดาเนินการกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจรด้วย
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เชิญท่านภคเดช
นายภคเดช วิชโลกา กระผมขอนาเสนอผ่านท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหารขอเรียนชี้แนะเรื่อง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) การจัดหาเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเข้าปฏิบัติงานในเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ควรมีการ
พิจารณาเจ้าหน้าที่ตาแหน่งดังกล่าวเข้ามาดาเนินการเนื่องจากภารกิจในการ
ดาเนินการมีมากเพิ่มขึ้น เพื่อเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานด้านพัสดุ กระผมเห็นควร
ให้คณะผู้บริหารรับเจ้าหน้าที่สายงานตรงมาเพื่อดาเนินการด้านพัฒนาพัสดุและทา
ให้การทางานมีความราบรื่นมายิ่งขึ้น ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

13

นายมนตรี บารุงกิจ ท่านภคเดช ได้แนะนาให้รับเจ้าหน้าที่พัสดุมาเพื่อปฏิบัติงานครับ เรียนเชิญท่าน
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ผู้อานวยการกองคลังให้แจ้งรายละเอียดคงเหลือของพัสดุครับ
นางเสาวณีย์ ปัจโย ดิฉันขอเรียนชี้แจงว่าโต๊ะเป็นแบบที่ซ่อมได้และเก้าอี้ที่สามารถใช้งานได้มีดังนี้
(ผู้อานวยการกองคลัง) มีโต๊ะประมาณ 30 ตัว และเก้าอี้มีประมาณ 250 ตัว นอกจากนั้นเป็นเก้าอี้ขาเหล็ก
บุนวม ซึ่งเก้าอี้ดังกล่าวจะเก็บไว้ ณ ห้องประชุมใหญ่จะไม่มีการยืมเพื่อไปใช้ข้างนอก
คะ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านรองอินทร ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายอินทร นันทสมบูรณ์ กระผมได้รับมอบหมายให้ไปร่วมรับฟังกับสสส.เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนผู้สูอายุ
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ซึ่งเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เดิมเป็นลูกข่ายของเทศบาลตาบลอุโมงค์ซึ่งได้มี
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง 80 อปท.ที่ร่วมทั้งนี้เทศบาลดังกล่าวได้รับมี
งบประมาณจากเมืองสุขภาวะ มีงบประมาณบริหารประมาณ 20 ล้านที่เขาบริหาร
ตรงนี้ ซึ่งสสส.โอนให้งบประมาณดังกล่าวมา และหลังจากนั้นได้มีประเด็นย่อย เช่น
ด้านผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ แอลกอร์ฮอร์ ยาสูบ เด็กเยาวชน ซึ่งเทศบาลตาบลแม่
สะเรียงมีความสนใจในประเด็นผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และที่ผ่านมาได้ไป
ศึกษาดูงานและเรียนรู้เทศบาลตาบลเชิงดอย ทั้งนี้จะต้องไปนาเสนอให้กับ สสส.
ในประเด็นผู้สูงอายุ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ไบเทคบางนา แต่ผลเป็น
ประการใดนั้นยังไม่ทราบเพราะต้องไปนาเสนอให้กับสสส.ก่อน แต่ถ้าผ่าน
งบประมาณที่จะได้รับการสนับสนนและได้นามาบริหารในประเด็นดังกล่าว ประมาณ
4,000,000 บาท และมีอปท.เครือข่ายที่จะศึกษาดูงานประมาณ 25 อปท. โดย
งบประมาณบริหาร อปท.ละ 100,000บาท โดยต้องมีโฮมสเตให้พัก โดยให้หัวละ
ประมาณ 300บาท /คน พร้อมอาหารเช้า แต่ถ้าจะมีโฮมสเปต้องมีการตั้ง
คณะกรรมการในเรื่องของการบริหารงาน
เรื่ องโฮมสเต โดยหากเราได้ รับงบประมาณ
กระผมจะประชุมประธานกรรมการชุมชนเพื่อปรึกษาหือแนวทางการจัดโฮมสเตที่จะลองรับ
โครงการดังกล่าว ซึง่ การเป็ นการศึกษาดูงานด้ านโรงเรี ยนผู้สงู อายุ กองทุนต่างๆ ฯลฯ

ผลที่จะได้รับในโครงการดังกล่าว คือ 1. มีการพัฒนาระบบผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ
2.มีงบประมาณในการสนับสนุน 3. มีคนเข้ามาศึกษาดูงานประมาณ 250 คน 4.
เศรษฐกิจการเทศบาลจะดีขึ้น ทั้งนี้จึงอยากจะให้ทุกคนๆช่วยกันบริหารจัดการ
โครงการดังกล่าว โดยจะนาประเด็นดังกล่าวเข้าไปนาเสนอวันที่ 28-29 สิงหาคม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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2558 ที่ไบเทคบางนา เพื่อให้ได้งบประมาณนามาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองอินทร และขอสอบถามเรื่องรางวัลธรรมภิบาลที่จะได้รับมีเงื่อนไข
(ประธานสภาเทศบาลฯ) การเบิกจ่ายหรือไม่ ต้องมีโครงการหรือมีสานักงานตรวจเงินเผ่นดินเข้ามาตรวจสอบ
หรือไม่ในเรื่องของการใช้เงินรางวัลดังกล่าว รวมทั้งการให้งบประมาณชุมชนด้วย
อยากเรียนถามว่างบประมาณเงินรางวัลที่ดีรับนั้น มีคณะกรรมการเฉพาะกิจดูแล
เรื่องการใช้จ่ายเงินหรือไม่ และอานาจการใช้จ่ายเงินรางวัลเป็นอย่างไรครับ เชิญ
ท่านนายก ครับ
นายพัลลภ หว่าละ เรื่องรางวัลดังกล่าว สาเร็จได้เพราะพวกเราได้ดาเนินการช่วยกันซึ่งกันและกัน
(นายกเทศมนตรีฯ) ส่วนเรื่องเงินรางวัลเป็นอานาจของนายกในอนุมัติสั่งการให้ดาเนินการ และขอเชิญ
คุณปภากรณ์ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการเงินรางวัลธรรมภิบาลที่ได้รับมา
ครับ
นางปภากรณ์ ศรีทัน กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) ดิฉันขอเรียนเกี่ยวกับเงินรางวัลธรรมภิบาล ประจาปี 2557 บัดนี้เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงได้รับเงินรางวัลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะมีการอุดหนุนให้กับ
ชุมชนๆละ 50,000.-บาท และให้อุดหนุนให้กับวิทยาลัยชุมชน 50,000.-บาท
รวมทั้งสิ้น 500,000.-บาท นั้น ในส่วนของเงื่อนไขการอุดหนุนงบประมาณดังกล่าว
เทศบาล ตาบลแม่สะเรียงได้ทาการประชุมประธานกรรมการชุมทุกๆชุมชยเพื่อ
ชี้แจงงบ ประมาณสนับสนุนให้กับชุมชนแล้ว และได้มีข้อตกลงกับชุมชนที่ได้ให้การ
อุดหนุน ชุมชนละ 50,000.-บาท เนื่องจากได้รับรางวัลธรรมภิบาลมาจากการ
ส่งเสริมด้านประเพณีวัฒนธรรม แล้วปี 2558 ก็ได้จัดส่งประกวดด้านการบริหาร
จัดการขยะในข้อตกลงกับประธานกรรมการชุมชนทุกชุมน จะให้นาไปใช้บริหาร
จัดการ 2โครงการเป็นหลัก คือ โครงการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการขยะ ส่วนที่ชุมชนจะนาไปใช้ไปบริหารจัดการด้านอื่นสามารถนาไปดาเนินการ
ได้ซึ่งในขณะนี้บ้างชุมชนได้ทาการประชุมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว หากมีชุมชนไหนประชุมจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมประชุมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงบประมาณดังกล่าว ดิฉันจึงขอนาเรียนเกี่ยวกับ
รายละเอียดการบริหารจัดการเงินรางวัลธรรมภิบาลที่ได้รับให้สภารับเทราบเพียง
เท่านี้คะขอบคุณคะ
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณ ท่านปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสานักปลัดครับที่ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ให้สภาเทศบาลรับทราบครับ ขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอนาเรียนปรึกษาเรื่องข้อเสนอรายละเอียดเงินรางวัลธรรมภิบาลที่ได้
(รองนายกเทศมนตรีฯ) จะนาไปบริหารจัดการนั้น กระผมอยากปรึกษาว่าไม่ควรที่จะทาการบันทึกหรือไม่
ทั้งจากถ้อยคาพูดของท่านนายก ท่านประธานสภา และหัวหน้าสานักปลัดฯ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมเห็นว่าควรมีการบันทึกแบบย่อหรือสรุปครับเชิญท่านประนอมครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอเรียนว่าจากที่ได้รับงานกันมาเกือบ 5 ปี มีความภูมิใจกับการที่ได้ร่วม
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ผู้บริหารครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เป็นความรู้สึกจากท่านประนอมที่มีความภูมิใจที่ได้รับงานกับคณะผู้บริหาร
(ประธานสภาเทศบาลฯ) และสมาชิกสภาเทศบาล โดยแต่ละคนให้ทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดครับ
เชิญท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมก็มีความภูมิใจการดาเนินงานกับสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้
(นายกเทศมนตรีฯ) ดาเนินงานร่วมกับคณะผู้บริหารมีความรัก ความสามัคคี ทาให้การดาเนินงาน
บรรลุประสบความสาเร็จด้วยดี ในนามของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ต้องขอบคุณ
ทุกท่านๆ ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานเป็นอย่างดีและขอเบิกตัวท่านดารง
วงศ์น้อย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้พูดคุยกับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านดารง วงศ์น้อย ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

นายดารง วงศ์น้อย กระผมมีความดีใจที่เห็นการดาเนินการประชุมเรียบร้อยด้วยดี มีความรัก สมัคร
(ที่ปรึกษานายกฯ) สมานสามัคคีด้วยดีตลอดมา ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านดารง วงศ์น้อย และขอเชิญท่านภูชิษ ธรรมขันธ์
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงครับ
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นายภูชิษ ธรรมขันธ์ กระผมมีความรู้สึกว่าสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เป็นสภาเทศบาลที่มีทัศนะคติที่ดี
(เลขานุการสภาฯ) พร้อมที่จะดาเนินการพัฒนาไปร่วมกันให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงนาไปสู่ความเป็น
องค์กรที่ดี ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านชัยชนะ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯป
นายชัยชะ ปุรณะวิทย์ กระผมก็ถือว่าสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นสภาที่มีความรัก ความสามัคคีกัน
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านวุฒิไกร
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ กระผมมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงแห่งนี้
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) และได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเป็นอย่างดี
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านจาลอง ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายจาลอง สินธพ กระผมภูมิใจที่ได้รับร่วมงานกับสภาและคณะผู้บริหาร กระผมยินดียิ่งที่สภาเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ) และคณะผู้บริหารความรัก สามัคคี มีปัญหาสิ่งใดช่วยกันแก้ไขช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เพื่อพัฒนาให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านพัฒนพงษ์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับคณะผู้บิรหารและสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เชิญท่านสัญญพงษ์ ครับ
นายสัญญพงษ์ สินวีรุทัย ยินดียิ่งที่ได้ดาเนินการหรือเข้ามารับใช้ประชาชนตรงนี้ครับ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านภคเดช ครับ
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(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ดีใจที่ได้ร่วมกับเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นอย่างดี และอยากให้สภาเทศบาล
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) มีความพัฒนายิ่งขึ้นต่อไป
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านสมพงษ์ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายสมพงษ์ วงค์แสนใหม่ มีความภูมิใจที่ได้ร่วมทางานกับสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมก็ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมดาเนินการต่างๆ กับเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ เชิญท่านชาญวุฒิ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันธ์เลิศ ดีใจที่ได้ร่วมกับงานกับสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร ที่มีความรัก
(เลขานุการสภาฯ) ความสามัคคีเป็นอย่างดี
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านรองปลัดเทศบาลครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ยินดีและดีใจที่ได้รับงานกับสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติ
(รองปลัดเทศบาลฯ) ที่ดีและให้ประสาความสาเร็จต่อไปด้วยดีครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองปลัดท่านรองปลัด เชิญท่านเขมจิรา ครับ
(ประธานเทศบาลฯ)
นางสาวเขมจิรา ปันคา ดิฉันยินดียิ่งที่ได้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมงาน
(ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ) กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ก็จะปรับปรุงและพัฒนางานด้านสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ให้เป็นไปตามกระบวนการตามมาตรฐานและระบบธรรมภิบาล
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปคะ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านปภากรณ์ ศรีทัน ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นางปภากรณ์ ศรีทัน ดิฉันภูมิใจที่ได้มาอยู่ที่นี้และได้เป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) ขอบคุณที่ได้เข้าใจการทางานของเจ้าหน้าที่คะและขอให้ทุกท่านได้เข้ามา
ร่วมงานกันต่อไปภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงคะ
นายมนตรี บารุงกิจ ลาดับต่อไปเชิญท่านจตุพล ยะจอม ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายจตุพล ยะจอม สาหรับกระผมข้าราชการประจาที่ต้องทางานกับนักการเมือง กระผมยินดี
(รก.ผอ.กองการศึกษา) ที่ได้รวมงานกับทุกๆท่านครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ลาดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอกาหนดการประชุมสภาเทศบาล
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ครั้งต่อไป ขอเชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญสมัยที่ 4
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ประจาปี พ.ศ.2558 ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอที่เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่าในเสนอก็ถือ
(ประธานสภาฯ) ว่ามติที่ประชุมเห็นชอบและกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่
4 ประจา
ปี พ.ศ.2558 ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยให้สวมชุดเครื่องแบบสีกากีเข้าร่วมประชุม
ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว และบัดนี้การประชุมได้ดาเนินการเสร็จเรียบ
ร้อยแล้วกระผมขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
3 ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บัดนี้ ครับ
ปิดประชุม เวลา

15.30 น.
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(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘และ ถูกต้อง
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๘

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

(นายมนตรี บารุงกิจ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
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