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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ประจาปี ๒๕๕๗
วันจันทร์ ที๔่ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. ว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์
ดีมั่น รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๓. นายประนอม อุปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๔. นายสุรพงษ์ ดุมคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๕. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายมนตรี
บารุงกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๘. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๙. นายจาลอง สินภพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. นายสัญญาพงศ์ สินวีรุทัย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๑. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๒. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพัลลภ หว่าละ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๒. นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๓. นายอินทร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๔. นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๕. นายยุทธนา คามงคล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๗. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๘. นายเอกอุดม
ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๙. นายจตุพล
ยะจอม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๐. นายธีรพงษ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๑. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑๒. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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๑๓. นายวุฒิกร
นาคปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๔. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๕. นางสาวนริชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๖. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗. นางสาวศกุลตลา บุญเปลี่ยน ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๘. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙. นางสาวพิชามญน์ อุปสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๐. นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร ตาแหน่ง บุคลากร
๒๑. นางนภัสรพี พรสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๒. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๓. นางจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๔. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๕. นายบุญช่วย คาทาง ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๒๖. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๗. นายชาญวุฒิ กุลพันธ์เลิศ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๘. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๙. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓๐. นางสาวมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๓๑. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ)

ท่านผู้บริหาร ท่านสภาผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล
แม่สะเรียงทุกท่าน กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ซึ่งหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล วันนี้ตรงกับวัน จันทร์ ที่ ๔สิงหาคม
๒๕๕๗ ประกาศสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่
๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายภคเดช วิชชโลกา
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญ
ประธานสภา จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมต่อไปขอ
เรียนเชิญครับ
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นายภคเดช วิชชโลกา
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เรียนสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ประธานกรรมการชุมชน พี่น้องข้าราชการ
พนักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพรักทุกท่านครับในวันนี้เป็นการประชุม
สภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ เปิดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว
กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที่ ๓ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ทราบ

นายภคเดช วิชชโลกา ไม่มี
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายภคเดช วิชชโลกา
(ประธานสภาฯ)

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

นาภคเดช วิชชโลกา เข้าสู่ระเบียบที่ ๓ เป็นญัตติเสนอร่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เมื่อคณะผู้บริหารพร้อมแล้ว
กระผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารเสนอในญัตติที่ ๓ ในญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง ครับ
นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกเทศมนตรีฯ) ประธานกรรมการชุมชนในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจาปี ๒๕๕๗ซึ่งเป็นการประชุม เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ประจาปี ๒๕๕๘
ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ญัตติดังกล่าว กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการเข้า
ร่วมรัฐพิธี ๑๒ สิงหามหาราชินี จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันอังคาร
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ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยกาหนดการในภาคเช้าให้พร้อมเพรียงกัน
เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียง สวมชุดปกติขาว
และกาหนดการช่วงภาคค่าพร้อมเพรียงกันเวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการ
อาเภอแม่สะเรียง สวมชุดโทนสีฟ้าจึงขอเรียน มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และ
กระผมนายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเข้าสู่คาแถลง
งบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงบัดนี้
ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ 1.สถานการ
คลังของเทศบาล 1.1รายรับและรายจ่ายของเทศบาลในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556)
เทศบาลฯมีรายรับ 35,038,687.13 บาทประมาณการตั้งไว้ 25,811,000.บาท สูงกว่าประมาณการรายรับ 9,227,687.13 บาท (เนื่องจากเทศบาลฯ
ได้รับจัดสรรเงินภาษีจัดสรรและจัดเก็บเองเพิ่ม ) ส่วนทางด้านรายจ่ายในปีที่ผ่าน
มา (พ.ศ. 2556) เทศบาลฯมีรายจ่าย 28,742,147.80 บาทโดยงบประมาณ
รายจ่ายตั้งไว้25,257,830.- บาทสูงกว่าประมาณการรายจ่าย3,484,317.80
บาท รายรับและ รายจ่ายของเทศบาลฯในปัจจุบัน (พ.ศ2557) ระยะหกเดือน
แรกเทศบาลฯมีรายรับ 23,599,574.25 บาทส่วนทางด้านรายจ่ายเทศบาลฯ
ได้จ่ายเงินหกเดือนแรกเป็นเงิน 15,180,294.14 บาทสาหรับงบประมาณปี
2558 เทศบาลฯตั้งงบประมาณการรายรับไว้รวม 31,724,500.-บาทได้
ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้รวม 31,085,410.- บาท 1.2 ปัจจุบันเทศบาลมี
ยอดเงินสะสมที่สามารถนามาใช้ได้จานวน 2,983,775.72 บาท สะสมไว้ที่
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจานวน5,755,917.94 บาทและได้
ตั้งเป็นเงินทุนสารองเงินสะสมเป็นเงิน12,998,488.35 บาทและในสถานการณ์
ปัจจุบันฐานะการคลังเทศบาลมั่นคงพอสมควรในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัวลง แต่ทางเทศบาลสามารถดาเนิน
กิจการตามภาระหน้าที่และอานาจหน้าที่ของเทศบาลได้เป็นอย่างดี รวมทั้งตามที่
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ของสานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ สาหรับรายเอียดงบประมาณในปีที่ผ่านมา กระผมนาย
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พัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเบิกตัวนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
รองนายเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง เพื่อชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อไปครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรี
(นายกเทศมนตรีฯ) ตาบลแม่สะเรียงรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการชุมชน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมขออนุญาต
ท่านประธานได้กล่าวถึงการบริหารงบประมาณ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการ
จัดทาเทศบัญญัติดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ในส่วนของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ประมาณการรายรับรายจ่ายซึ่งได้ประมาณการจากปี
ที่ผ่านมาโดยเริ่มจากประมาณปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ และประมาณ
ปี ๒๕๕๘ ในส่วนของร่างเทศบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ตั้งประมาณการ
รายรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ที่ ๓๑,๗๒๔,๕๐๐. -บาท เหตุผลที่ประมาณการนั้นมา
จากการเทียบเคียงของรายรับในปีที่ผ่านมาและรายละเอียดดังกล่าวอยู่ในเอกสาร
เพิ่มเติมหน้าที่ ๓ รายได้ภาษีอากร ปี ๒๕๕๘ ประมาณการ ตั้งไว้
๑๘,๔๐๐,๐๐๐.- บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ประมาณการตั้งไว้ ๓๒๓,๐๐๐.- บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณการตั้งไว้ ๒๗๐,๕๐๐.- บาท หมวดเงินอุดหนุนปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ประมาณการตั้งไว้ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐. -บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ปีพ.ศ.
๒๕๕๘ ประมาณการตั้งไว้ ๒๓๑,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๓๑,๗๒๔,๕๐๐.-บาท
ครับ(รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติมที่แจกให้ให้สมาชิกสภาเทศบาลหน้าที่ ๓ -๔)
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ที่ได้
(ประธานสภาฯ) ชี้แจงประมาณการรายรับ ประจาปี ๒๕๕๘ ให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ได้รับทราบและมีสมาชิกท่านใดจะสอบรายละเอียดของรายรับในปี ๒๕๕๘
หรือไม่เรียนเชิญคุณประนอมครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ อยากจะสอบถามให้ข้อที่ ๑.๑.๖ ว่าใบอนุญาตอื่นหมายถึงอะไรครับ
(สมาชิกสภาฯ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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นายภคเดช วิชชโลกา ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจ้งในข้อสงสัยดังกล่าวให้กับสมาชิกเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียงว่าค่าใบอนุญาตอื่นคืออะไรครับเรียนเชิญครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัวรักษาการผู้อานวยการคลัง เพื่อตอบข้อสักถามดังกล่าวครับ
(รองนายกเทศมนตรีฯ)
นางเสาวนีย์ ปัจจโย เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมาชิกสภาเทศบาล ประธาน
(รก.ผอ.กองคลัง) กรรมการชุมชน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกท่านคะ ดิฉัน นางเสาวณีย์ ปัจจโย
รักษาราชการผู้อานวยการกองคลังขอเรียนชี้แจงว่า คาว่าค่าใบอนุญาตอื่นๆ คือ
ใบอนุญาตที่ไม่ได้ตั้งไว้นอกเหนือจากนี้คะ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณครับ และมีท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านมนตรีครับ
(ประธานสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ) กระผมนายมนตรี บารุงกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
จากที่ท่านนายกพัลลภ หว่าละ ได้แถลงประมาณการรายรับ รายจ่ายประจาปี
๒๕๕๘ สาหรับผมมีข้อสังเกตว่า ประมาณการรายรับปี ๒๕๕๖ จะเลื่อมกัน
ประมาณ ๕ ล้านบาทและมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นมาจากไหน จึงอยากให้คณะ
ผู้บริหารได้ชี้แจงให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเรียนเชิญผู้บริหารชี้แจงให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงด้วยครับ
(ประธานสภาฯ) ขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน จากเงินอุดหนุนที่รับจริงและได้ตั้งรายรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุน
(ประธานสภาฯ) เฉพาะกิจหรือเงินอุดหนุนที่ได้มาจากโครงการต่างๆ อาทิงบประมาณจาก อบจ.
รัฐบาลอุดหนุนมาให้เช่นโครงการก่อสร้างลานกีฬาวัดสุพรรณรังสี ก็เป็นเงินที่ผ่าน
มาเท่านั้น ซึ่งมิได้ถือว่าเป็นรายรับและไม่สามารถนามาเป็นรายรับของเทศบาล
ตาบลแม่ส
ะเรียงได้สาหรับเงินอุดหนุนเงินอุดเฉพาะกิจ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านอื่นครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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(ประธานสภาฯ)

นายพัลลภ หว่าละ กรณีเงินอุดหนุนพิเศษเป็นการประสานเรื่องงบประมาณเช่นการจัดทา
(นายกเทศมนตรีฯ) รางระบายน้าซึ่งเป็นงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ผ่าน
การแปรญัตติของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นหน่วยจัดน้าที่ ๘ เป็นฝ่ายรับเหมาะ
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งงบประมาณเหล่านี้ ได้นาจัดทาโครงการ อาทิ
เช่น สนามฟุตซอล ที่ได้จัดทา ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง เป็นงบประมาณของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนา
งบประมาณผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่อ่องสอน ทั้งนี้ในปีนี้ได้เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ได้เสนอขอโครงการตีเส้นจราจร และการปรับปรุงจราจรทั่วเขต
เทศบาลฯ และทั้งนี้ได้ของบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ
โครกงาน ICT ที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ทา MOU ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนหน่วยจัดการศึกษาแม่สะเรียง ซึ่งจะสร้างอาคารดังกล่าวบริเวณศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการจัดทาไว้เพื่อบริการสาธารณ
ประชาชนเป็นการสร้างอาคาร ๒ ชั้นเป็นอาคาร ๒ ชั้น งบประมาณ ๒ ล้านบาท
และเป็นอาคารแห่งแรกของอาเภอแม่สะเรียง ซึ่งได้ตั้งชื่ออาคาร
ว่า
อาคารไมลองยี จึงขอแจ้งรายละเอียดในโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมให้กับสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับทราบครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงครับ กระผมขอวินิฉัยว่าจากที่
(ประธานสภาฯ) คุณมนตรีได้สอบถามและได้ให้ผู้บริหารตอบคาถาม ซึ่งประมาณการายรับ
ตามในพระราชบัญญัติของเทศบาลซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาลจริง
และมีสมาชิกท่านอื่นจะสอบรายรับอีกหรือไม่ครับ ก่อนที่กระผมจะเข้าร่วม
การประมาณการรายจ่ายต่อไป ขอเรียนเชิญท่านชัยพันธ์ รองนายกเทศมนตรี
เสนอรายประมาณการรายจ่ายของร่างเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
(รองนายกฯ) ประธานกรรมการชุมชน และพี่น้องข้าราชการทุกท่าน ส่วนของแผนงานจาแนก
รายจ่ายของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ตั้งไว้ตามรายจ่ายจาแนกตามแผนงาน ๓๑,๐๘๕,๔๑๐.๐๐ บาท แยกเป็นด้าน
แผนงานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ด้านบริหารทั่วไป ๑.แผนงานบริหารทั่วไป
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๑๑,๒๓๓,๗๙๐. -บาท ๒. แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๑,๓๐๗,๖๗๐. -บาท ด้านบริหาร
ชุมชนและสังคม ๑.แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งไว้
๔,๓๖๔,๐๐๐.-บาท ๒.แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งไว้
๓,๒๔๘,๒๔๐-บาท ๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งไว้ บาท๔. แผนงานเคหะชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๖,๐๖๒,๐๘๐-บาท
๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งไว้
๑๓๗,๐๐๐-บาท ๖. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปีงบประมาณ
๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๑,๘๙๑,๐๐๐-บาท ด้านเศรษฐกิจ ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งไว้ - ๒.แผนงานการเกษตรปีงบประมาณ
๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๓,๐๐๐-บาท ๓. แผนงานการพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งไว้
๒๐,๐๐๐-บาท แผนดาเนินงานอื่น ๑.แผนงบกลาง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๒,๘๑๘,๖๓๐-บาท ซึ่งรายจ่ายจาแนกแผนงาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๐๘๕,๔๑๐.บาทซึ่งเป็นแผนงานรายจ่ายตามแผนงานที่ได้
ตั้งไว้ครับ และต่อไปเป็นรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.รายจ่ายงบกาลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๒,๘๑๘,๖๓๐-บาท
๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตั้งไว้ ๑๐,๑๐๓,๓๐๐-บาท ๓.หมวดเงินเดือนพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตั้งไว้ ๑,๕๗๑,๔๐๐-บาท ๔. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ปีงบประมาณ
๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๑๐,๐๕๒,๑๘๐-บาท ๕.หมวดค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ
๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๕๒๕,๐๐๐-บาท ๖.หมวดเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตั้งไว้ ๓,๕๑๗,๓๐๐-บาท ๗ หมวดรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ๒๕๕๘
ตั้งไว้ - บาท ๘. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตั้งไว้ ๒,๔๙๗,๖๐๐-บาท เหตุผลที่ต้องตั้งในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นั้น เนื่องจากได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘ .๒/ว ๒๐๒๙ ลงวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้จ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ว่าต่อไปนี้เราจะมีการอนุมัติจ่ายในที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะจ่าย
ไม่ได้แล้วจึงต้องตั้งไว้ในเทศบัญญัติ สรุปรายจ่ายตามหมวดรายจ่ายประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๐๘๕,๔๑๐บาท ๒.๔ รายจ่ายเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และจะเห็นได้ว่าเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

9

ตาบลแม่สะเรียงยังมีรายจ่ายเงินกู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ว จึงไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน
เทศบัญญัติ ส่วนเงินอุดหนุนเฉาะกิจ เงินกู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ตั้งจ่าย
ไว้ ๑๓,๘๓๒,๑๕๖.๗๐บาท สาหรับรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายบางรายการที่
ต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์ในปีงบประมาณซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑..เงินเดือน เป็นเงิน ๖,๓๒๗,๓๖๐-บาท ๒.ค่าจ้างประจา เป็นเงิน ๙๕๗,๑๐๐ บาท ๓. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน ๑,๕๗๑,๔๐๐.-บาท ๔.เงินประจา
ตาแหน่งต่าง ๆ เป็นเงิน ๑๙๓,๒๐๐.-บาท ๕. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตาแหน่ง
ปลัดฯ๘) เป็นเงิน ๖๗,๒๐๐.-บาท ๖. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นเงิน
๔๕,๐๐๐.-บาท ๗. ค่าเช่าบ้าน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท ๘. ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ เป็นเงิน ๑,๐๐๐.-บาท ๙. เงินสมบท ก.บ.ท. เป็นเงิน
๓๕๑,๑๐๐.-บาท ๑๐. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐.-บาท
๑๑. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็นเงิน ๔๕๘,๗๔๐.-บาท รวมประมาณการ
รายจ่ายบางรายการที่ต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร เป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๐,๑๐๗,๑๐๐.-บาท รวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๓ ตามพรบ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ ซึ่งทาให้ทุกท่าน
สามารถรับทราบรายละเอียดให้ประมาณการรายรับ รายจ่าย ในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ครับ สรุปคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้แถลงให้
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ทราบถึงสถานการณ์คลังเทศบาล
ตลอดจนสาระสาคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แล้ว คณะผู้บริหารได้พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจาเป็นด้วยความ
ประหยัด ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและบังเกิดผลประโยชน์แก่ประชนโดย
ส่วนรวมครับ กระผมขอชี้แจงให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพียงเท่านี้ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะซักถามหรือมีข้อสงสัย ในรายละเอียด
(ประธานสภาฯ) ประมาณการรายจ่ายร่างเทศบัญญัติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗๘ บ้างครับ กระผม
ขอเรียนเชิญ ท่านพูนศักดิ์ ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภา
(รองประธานสภาฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เขตที่ ๑ กระผมมีข้อสังเกต หน้าที่ ๗ ในข้อที่ ๑๐
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ประมาณการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งไว้
๔๕๘,๗๔๐.-บาท และกระผมได้กลับไปดู ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งจ่ายไว้
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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๑๐,๐๐๐.-บาท จึงสอบถามว่าเหตุใดจึงตั้งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไว้จากปี
๒๕๕๘ เป็นจานวนมากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามดังกล่าวครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ประธานกรรมการชุมชน
(รองนายกฯ) เพื่อนพี่น้องข้าราชการเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านครับ ขอเรียนว่า
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ คือ เงินโบนัสซึ่งเป็นประโยชน์ตอบแทน
ของข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ที่ตั้งไว้นั้นได้ตั้งไว้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยให้ตั้งไว้ เทศบาลตาบลแม่สะเรียงจึงมีความจาเป็นต้องตั้งไว้
งบประมาณดังกล่าวไว้ โดยระเบียบล่าสุดจะจ่ายโบนัสได้ต้องตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
ครับ ถ้าไม่ตั้งไว้จะไม่ได้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่จ่ายก็ได้ซึ่งตั้งไว้เท่า
เดียวเท่านั้น
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านนายก ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายกพัลลภ หว่าละ กระผมขอย้อนกลับไป หน้าที่ ๖ หมวดรายจ่ายงบกลาง ได้ตั้งงบประมาณไว้
(นายกเทศมนตรีฯ) ๒,๘๑๘,๖๓๐.-บาท และการใช้หนี้เงินกู้ ประมาณ ๑.๗ ล้านบาทต่อปีร่วม
การประมาณการสาธารณูปโภคก็หมายถึงค่าน้า ค่าไฟ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงฯลฯ
ที่ได้ใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ส่วนเงินอุดหนุน
เป็นการอุดหนุน ที่ตั้งไว้ ๓,๕๑๗,๓๐๐.-บาท เป็นการอุดหนุนให้กับชุมชน
ที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๒,๔๙๗,๖๐๐.-บาท ร่วมถึงค่าไฟฟ้าตั้งแต่
วัดสุพรรณรังสี ถึง วัดชัยลาภ จะเห็นได้ว่าการประมาณการรายจ่ายของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงได้เหมาะสมสาหรับรายจ่ายแล้วครับ จึงเป็นการชี้แจงประมาณ
การงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกสภาเทศบาลอื่นมีความประสงค์จะซักถามอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี
(ประธานสภาฯ) กระผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารเสนอในขั้นตอนต่อไปครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอทาความเข้าใจ
(รองนายกฯ) กับสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เนื่องด้วยการดาเนินการจัดทาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปีนี้ มีการดาเนินอย่างติดขัด แก้ไขเอกสารเพิ่มเติมในระยะ
กระชั้นชิด ต้องนาเรียนว่าการจัดทาเทศบัญญัติปฏิบัติตามระเบียบ ของ
กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติจึงทาให้การพิจารณา
งบประมาณต้องรอคาสั่งหรือหนังสือสั่งการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติว่าจะให้ดาเนินการอย่างไร ซึ่งการจัดทาร่าง
เทศบัญญัติได้ดาเนินการจัดทาไปก่อนแล้ว พอมีหนังสือสั่งการมาใหม่จึงต้องปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการใหม่ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเอกสางซึ่ง
อาจทาให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงบ้างท่านอาจสับสนในการนาเสนอ
ร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ครับ และกระผมขออนุญาตเสนอขั้นตอนต่อไปของ
ประมาณการรายรับ รายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หน้าที่ ๑๔ ประมาณ
การรวมทั้งสิ้น ๓๑,๗๒๔,๕๐๐.-บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจก
ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเรียบร้อยแล้ว
นายภคเดช วิชชโลกา ทางคณะผู้บริหารขอชี้แจงในงบกลางครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ขออนุญาตชี้แจง งบกลาง หน้าที่ ๓๙ รายละเอียดงบกลางที่ตั้งงบประมาณไว้
(รองนายกฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ตั้งงบประมาณไว้
รวมทั้งสิ้น ๒,๘๑๘,๖๓๐.-บาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.งบสารองจ่าย เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสารองจ่ายในกรณีที่จาเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๒ ข้อ
๑๙ ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะได้จัดสรรให้ใช้ได้ตามระเบียบฯต่อไป ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ๑.๒ รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งงบประมาณการรวม
ไ ว้ทั้งสิ้น
๒,๓๑๘,๖๓๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.เงินสมทบ ก.บ.ท
ตั้งไว้ ๓๕๑,๑๐๐.-บาท ๒. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ ๘๕,๐๐๐.-บาท
๓. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจร ตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
มาตรา ๑๔๖ พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร ๔.ค่าใช้จ่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ ๔๔,๕๓๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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โดยใช้หลัก ประชาชนออม ๑ ส่วน อปท. ๑ ส่วน และรัฐบาล ๑ ส่วน คิดจากยอด
จดทะเบียนครั้งแรก ๑๒๒ คน สมทบไม่เกิน ๓๖๕ บาทต่อคนต่อปี ๕. ค่าใช้จ่าย
ชาระหนี้เงินกู้ ตั้งไว้ ๑,๗๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ๖. ประเภทเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ๗. สมทบกองทุน สปสช. ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการทาโครงการหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

นายภคเดช วิชชโลกา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านครับ ทางสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง ได้จัดส่งเอกสารและมีเอกสารชี้แจงในการจัดทาร่างงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้สมาชิกทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
กระผมอยากสอบถามว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใดอยากจะ
สอบถามในเรื่องของรายจ่ายงบกลาง หน้าที่ ๓๙ หรือไม่ครับก่อนที่จะเข้าพิจารณา
สู่กองคลัง เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในส่วนหน้า ๓๙ ข้อ ๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายชาระหนี้เงินกู้ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
(รองประธานสภาฯ) ที่ตั้งไว้ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายในการชาระหนี้สินเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
เงินกู้ กระผมอยากสอบถามว่าต้นทุนรายเดือนเท่าไหร่ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ และต้อง
ชาระหนี้อะไรบ้างที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ เพื่อความชัดจนของผู้เข้าร่วม
ประชุมครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านคณะผู้บริหารครับ คุณพูนศักดิ์ได้สอบถามว่าเรื่องตั้งจ่ายชาระหนี้เงินกู้
(ประธานสภาฯ) ที่ตั้งไว้ ๑,๗๐๐,๐๐๐.-บาท นาไปใช้อะไรบ้าง
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญคณะผู้บริหารตอบคาถามดังกล่าวครับขอเรียนเชิญท่านนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ กระผมนายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเบิกตัว
(นายกเทศมนตรีฯ) ขอเบิกตัวคุณเสาวนีย์ ปัจโย รักษาการผู้อานวยการกองคลังชี้แจงข้อชักถาม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลครับ
นางเสาวณีย์ ปัจโย
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร
(รก.ผอ.กองคลัง)เพื่อนข้าราชการทุกท่านครับ ดิฉันนางเสาณีย์ ปัจโย รักษาราชการผู้อานวยการกอง ขอตอบข้อสัก
ถามดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในเรื่องเงินกู้ของเทศบาลตาบลแม่
สะเรียง ได้กู้ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และต้องใช้หนี้
ภายใน
๑๐ ปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้จ่ายธนาคารไปแล้ว ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท ดอกเบี้ย
จ่ายเป็นรายเดือนประมาณเดือนละ ๒ หมื่นกว่าบาทซึ่งรายจ่ายเงินกู้
ที่ตั้งไว้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นคะ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณรักษาราชการผู้อานวยการกองคลังครับ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่
(ประธานสภาฯ) หากไม่มีกระผมขอเข้าสู่การพิจารณาสานักปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียงขอเรียน
เชิญครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ สาหรับประมาณการรายจ่าย หน้าที่ ๔๑
(รองนายกฯ) ตั้งไว้ ๑๐,๘๒๘,๔๖๐บาท จะเห็นได้ว่าตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาล้านกว่าบาท เหตุผล
เนื่องจากว่ามีการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการจึงทาให้งบประมาณรายจ่าย
สานักปลัดฯ เพิ่มมากขึ้น ลายละเอียดบรรจุในหน้า ๔๑ – หน้า ๔๙ ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลศึกษาและพิจารณา ซึ่งหากท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้
ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง การพิจารณาสานักปลัดฯ ได้บรรจุ
(ประธานสภาฯ) หน้าที่ ๔๑
– ๔๙ ขอให้สมาชิกศึกษาและพิจารณาโดยท่านใดมีข้อสงสัยประการใด
สามารถสอบถามได้ครับ เชิญท่านมนตรีครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอสักถาม หน้าที่ ๔๑ ข้อ ๑.๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนคณะผู้บริหาร
(สมาชิกสภาฯ) และข้อ ๑.๑.๑.๒ ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ทาไมต้องตั้งเนื่องจาก
สถานการณ์ปัจจุบันอาจยังไม่มีการเลือกตั้งได้ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา จากที่กระผมได้ปรึกษากับท้องถิ่นจังหวัดแล้วทราบว่ารายจ่ายประเภทดังกล่าว
(ประธานสภาฯ) จาเป็นต้องตั้งไว้ครับ ขอเรียนเชิญ ท่านชัยพันธ์ รองนายกเทศมนตรีครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานครับ หมวดเงินเดือนจาเป็นต้องตั้งไว้ จากคาสั่งคสช.เป็นการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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(รองนายกฯ) ชะลอการเลือกตั้งชั่วคราวมิได้ยกเลิกการเลือกตั้ง จึงจาเป็นต้องตั้งเงินเดือนไว้
เพราะยังมิได้ยกเลิก พ.ร.บ.การเลือกตั้งถิ่นครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณคณะผู้บริหารครับ และขอเรียนเชิญคุณสุรพงษ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสุรพงษ์ ดุมคา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมข้อสอบถาม หน้าที่ ๔๒ ข้อ ๑.๓.๑.๕
(สมาชิกสภาฯ) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และหน้าที่ ๔๓
ข้อ ๑.๓.๑.๗ ประเภทค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ตอบข้อสักถามดังกล่าวครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ คือ การทางานนอเวลาราชการ และค่าตอบแทน
(รองนายกฯ) พิเศษ คือ เงินโบนัส ของสานักปลัด เช่น การจัดทาธรรมภิบาล รางวัลพระปกเกล้า
ฯลฯ กระผมจึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอแก้ไข หน้าที่ ๔๓ จากข้อ ๑.๓.๑.๗ เป็น ๑.๓.๑.๖ แต่ข้อความยัง
(ประธานสภาฯ) เหมือนเดิมครับ เรียนเชิญท่านสุรพงษ์ครับ
นายสุรพงษ์ ดุมคา ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจ้งให้รับทราบ โดยเงินค่าตอบแทนพิเศษอยากให้
(สมาชิกสภาฯ) พิจารณาเพิ่มเติมงบประมาณในเทศบัญญัติดังกล่าวเพราะเกรงว่าที่ตั้งไว้ไม่
เพียงพอต่อการใช้จ่ายครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านสุรพงษ์ และขอเรียนเชิญท่านจาลองครับ
(ประธานสภาฯ)
นายจาลอง สินธพ ท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ข้อสอบถาม
(สมาชิกสภาฯ) หน้าที่ ๔๑ ข้อ ๑.๑.๑.๔ ตั้งไว้ ๑๕๑,๒๐๐บาท ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสานักปลัดฯ ขอสักถามทาไมไม่มีเงิน
ประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อสักถามครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ สาหรับการตอบข้อสักถามหัวข้อดังกล่าว กระผมขอเบิกตัวนางปภากรณ์ ศรีทัน
(นายกเทศมนตรีฯ) ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ตอบข้อสักถามครับ
นางปภากรณ์ ศรีทัน เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้แทนชุมชน
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) ผู้อานวยการกอง พนักงานข้าราชการทุกท่าน ขอตอบข้อสักถามของท่านจาลอง
สินภพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในเรื่องของเงินประจาตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าสานักปลัดแต่เงินประจาตาแหน่งผอ.
กองคลัง กองการศึกษา และกองช่างไม่มี เหตุผลต้องมีตาแหน่งผู้อานวยการกองมี
อยู่จริงจึงจะตั้งงบประมาณดังกล่าวได้ เช่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มี
คุณยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขอยู่ในตาแหน่งจริงคะ
นายภคเดช วิชชา เรียนเชิญสมาชิกสภาท่านอื่นได้ครับ เรียนเชิญคุณสัญญพงศ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กระผมอยากสอบว่าค่าตอบแทนนอกเวลาหรือล่วงเวลามีเฉพาะข้าราชการ
(สมาชิสภาฯ) หรือเปล่าครับ แล้วลูกจ้างมีหรือไม่ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเรียนเชิญคุณปภากรณ์ ตอบข้อสักถามดังกล่าวครับ
(ประธานสภาฯ)
นางปภากรณ์ ศรีทัน สาหรับค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ที่เบิกได้คือ ข้าราชการ
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ นอกเหนือจากนั้นผู้บริหารได้ออกเป็น
ค่าอาหารคะ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอตอบข้อสักถามว่าเงินประจาตาแหน่งปลัด รองปลัด หัวหน้านักปลัด
(ประธานสภาฯ) ผู้อานวยการกองฯ ในเทศบัญญัติ ปี ๕๗ ทาไมไม่มีครับ
นางปภากรณ์ ศรีทัน ได้ดาเนินการตามหนังสือสั่งการซึ่งหนังสือดังกล่าวได้มาตอนเดือนเมษายน คะ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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(หัวหน้าสานักปลัดฯ)
นายภคเดช วิชชโลการ ในการให้ข้อมูลกระผมอยากให้มีหลักฐานเพื่อจะได้รับทราบโดยทั่วกัน เรียนเชิญ
(ประธานสภาฯ) ท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายพัลลภ หว่าหละ กระผมของชี้แจงว่า งบประมาณการจ้าง กระผมได้ทาเนินการจ้างเหมาบริการวัน
(นายกเทศมนตรี) ละสองร้อยกว่าบาท ส่วนจ้างทั่วไปได้พิจารณาจ้างวันละ ๓๐๐ บาท โดยจ่ายเป็น
รายเดือนจึงขอชี้แจงเพิ่มเติมให้สภาเทศบาลทราบขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา สาหรับกองคลังให้ท่านสมาชิกสภาพิจารณาตั้งแต่หน้า ๕๐
– ๕๔ มีท่านใด
(ประธานสภาฯ) มีข้อสงสัยและมีข้อซักถามหรือไมครับ ส่วนกระผมขอชักถาม หน้าที่ ๕๒ ข้อที่
๑.๓.๒.๕ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จานวน ๓ อัตรา
มีใครบ้างครับเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ค่าจ้างเหมาบริการ จานวน ๓ อัตรา ประกอบด้วย ๑. ปัทมาวดี ปัจจโย
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ๒. อาระยา วิญญายอง ๓. จีราภา พะกะโต ซึ่งค่าจ้างแต่ละคนไม่เท่ากัน
ทั้งนี้จ้างไม่เกินเดือนละ ๖,๕๐๐ บาทครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกท่านสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านสุรพงษ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสุรพงษ์ ดุมคา กระผมขอสอบถามว่าค่าตอบทแทนพนักงานจ้า จานวน ๑ อัตราคือใครครับ
(สมาชิกสภาฯ) หรือจะรับพนักงานตาแหน่งใหม่ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอสักถามดังกล่าวกองคลังอยู่หน้าที่ ๕๑ ข้อ ๑.๒.๑ ท่านสุรพงษ์ได้สอบถามว่า
(ประธานสภาฯ) ตาแหน่งดังกล่าวมีอยู่แล้วหรือจะรับใหม่ครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมนายพัลลภ หว่า นายกเทศมนตรี ขอเบิกตัวคุณเสาวณีย์ ปัจจโย
(นายกเทศมนตรีฯ) รักษาการผู้อานวยการกองคลังตอบข้อซักถามต่อสภาเทศบาลครับ
นางเสาวณีย์ ปัจจโย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
(รก.ผอ.กองคลัง) ผู้อานวยการกองทุกกอง ประธานกรรมการชุมชนทุกท่านคะ ตาแหน่งดังกล่าว
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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คือเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งตาแหน่งดังกล่าวกองคลังยังไม่มี แต่ผู้ดาเนินการงานพัสดุ
บรรจุคือจ้างเหมาบริการ โดยที่ขอไปคือเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ตาแหน่งที่ตั้งไว้เพราะ
อีก ๖ เดือนเราสามารถปรับกรอบอัตรากาลังได้จึงขอชี้แจงเพียงเท่านี้คะ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณคุณเสาวนีย์ และผมขอชี้แจงเพิ่มเติมคือตอนนี้ตั้งตาแหน่งไว้
(ประธานสภาฯ) เพื่อปรับกรอบอีก ๖ เดือน โดยการปรับกรอบอัตรากาลังนั้น ๑ ปีสามารถปรับ
ได้ ๒ ครั้ง ซึ่งเทศบาลนั้นสามารถเปิดกรอบในตาแหน่งตามสมควรที่ไม่เกิน
๔๐ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณไว้เพื่อรอเปิดกรอบ
ในตาแหน่งดังกล่าวครับ มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
นายสุรพงศ์ ดุมคา กระผมขอเพิ่มเติมเรื่องการตั้งกรอบรอไว ตามที่คสช.ว่าท้องถิ่นทุกแห่งไม่มี
(สมาชิกสภาฯ) การตั้งกรอบทุกแห่ง คิดว่างบประมาณที่ตั้งไว้นี้หน้าจะนาไปบริหารจัดการ
ที่อื่นจะดีหรือไม่หากตั้งไว้แล้วมิได้ใช้ก็ถือว่างบประมาณตกเป็นเงินสะสม
ควรนางบประมาณดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อื่นอยากให้พิจารณาด้วย
นายภคเดช วิชชโลกา ด้วยความเป็นห่วงจากท่านสุรพงษ์ คณะผู้บริหารจะชี้แจงหรือไม่ว่าจาเป็นหรือไม่
(ประธานสภาฯ) เรียนเชิญผู้บริหารครับ

นางเสาวณีย์ ปัจจโย
ตาแหน่งดังกล่าวยังไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุประจางาน ทั้งนี้สามารถรับโดนข้าราชการ
(รก.ผอ.กองคลัง) ได้ จึงอยากขอความเห็นใจจากสภาเทศบาลที่กองคลังมีควาจาเป็นที่จะขอรับโอน
ข้าราชการในตาแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ เพื่อบรรจุกองคลังคะ
นายภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ เรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านครับ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
(รองนายกฯ) เป็นสมาชิกสภาเทศบาล หากท่านสงสัยในแต่ละกองประการใดหรือจะพิจารณา
ว่ามีความจาเป็นหรือไม่ อยู่ในดุลพินิจของคณะสมาชิกสภาเทศบาลว่าสมควร
ตั้งตาแหน่งหรือไม่ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอเรียนว่าทุกตาแหน่งอยู่ในดุลยพินิจของสมาชิกสภา และยังคงอยู่ในช่วง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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(ประธานสภาฯ) การพิจารณามีสมาชิกสภาท่านใดชักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มียังคงเหลือการพิจารณา
กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ และกองช่างต่อไป
............................พักรับประทานอาหารเที่ยง.............................
เปิดประชุม(บ่าย) เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายภคเดช วิชชโลกา ลาดับต่อไปเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายกองการศึกษา ซึ่งในหน้าที่ ๕๙
(ประธานสภาฯ) ข้อที่ ๑.๒.๒.๑๖ ประเภทรายจ่ายการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ายเป็นโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เช่น ข้าวหย่ากู๊ และโครงการอื่น
ตามที่ได้รับอนุมัติกระผมอยากทราบนอกจากประเพณีดังกล่าวแล้วต้องใช่กับปร
เพณีอื่นๆ อีกหรือไม่และการได้รับอนุมัติได้รับจากใครครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัวรักษาราชการแทนผู้อานวยการกองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด
(รองนายกฯ) หน้าที่ ๕๙ ช้อที่ ๑.๒.๒.๑๖ ประเภทรายจ่ายการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว้งบประมาณไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นโครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมเช่น ข้าวหย่ากู๊ และโครงการอื่นตามที่ได้รับอนุมัติ เรียนเชิญครับ
นายจตุพล ยะจอม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กระผมนายจตุพล
(รก.ผอ.กองการศึกษาฯ) ยะจอม รักษาการผู้อานวยการกองการศึกษา ข้อชักถามที่ประธานสภา
ได้สอบถาม เรื่อง โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เช่น ข้าวหย่ากู๊
และโครงการอื่นตามที่ได้รับอนุมัติ ที่ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท คือ โครงการที่ชุมชน
ขอเข้ามาเพื่อดาเนินการ หรือเป็นโครงการที่ชุมชนขอเข้ามาแต่ไม่ได้บรรจุ
ในเทศบัญญัติซึ่งอยู่ในหมวดค่าใช้สอย และจะได้รับอนุมติจากผู้บริหารครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านอื่นครับ และกระผมขอสอบถาม หน้าที่ ๕๙
(ประธานสภาฯ) ข้อที่ ๑.๒.๒.๑๙ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอาเภอแม่สะเรียงคัฟ
ครั้งที่ ๑๔ ตั้งไว้ ๗,๕๐๐ บาท คืองบประมาณที่เราจะไปเข้าร่วมใช่หรือไม่
ไม่ใช้จัดเองใช่ไหมครับแล้วจะจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมอะไรยังไงครับและเป็นนักกีฬา
จากที่ไหนอย่างไร
นายจตุพล ยะจอม โครงกล่าวที่ตั้งขึ้นไว้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นักกีฬาจะเป็นพนักงานเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

19

(รก.ผอ.กองการศึกษาฯ) และเยาวชนในเขตเทศบาลเยาวชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านอื่นครับเชิญท่านมนตรีครับ
(ประธานสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมได้รับการประสานงานจากประธานกรรมการชุมชนจองคา
(สมาชิกสภาฯ) ท่านเกษตร เสมอกิจ เรื่อง กิจกรรมจัดขันโตกช่วงลอยกระทง ณ วัดสุพรรณรังษี
อยากให้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในร่างเทศบัญญัติ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญคณะผู้บริหาร ตอบข้อสักถามดังกล่าวครับ
(ประธานสภาฯ)
นายอินทร นันทสมบูรณ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขอตอบข้อสักถาม
(รองนายกฯ) ท่านมนตรีบารุงกิจ ที่ได้รับการประสานจากประธานกรรมการชุมชนจองคา
เรื่องการจัดงานขันโตก ในงานลอยกระทง ณ วัดสุรรณรังษีทั้งนี้จะจัดร่วม
ในโครงการข่วงนี้ดีแต๋ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นั้น ในปีนี้เนื่องจาก
งบประมาณการจัดงานดังกล่าวมีจากัด ทางคณะผู้บริหารต้องปรึกษาหารือ
ประธานกรรมการชุมชนถึงงบประมาณ รายละเอียดและแนวทางการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวต่อไป ซึ่งเทศบาลตาบลแม่สะเรียงต้องเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณเอง
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ เรียนเชิญท่านวุฒิไรครับ
(ประธานสภาฯ)
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ทาไมโครงการแข่งขันเปตองชุมชนโป่งนอก
(สมาชิกสภาฯ) บริเวณร่มโพธิ์ถึงไม่ได้บรรจุในร่างงบประมาณรายจ่าย
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอชี้แจงว่าการที่โครงดังกล่าวนี้ไม่ได้บรรจุในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
(ประธานสภาฯ) รายจ่ายดังกล่าว เพราะมีกระบวนการหลายอย่าง ทางคณะผู้บริหารอาจมีเหตุผล
และมีแนวทางการบริหารจัดการในโครงการที่ตกไปครับ เรียนเชิญท่านจาลอง
ครับ
นายจาลอง สินภพ กระผมขอสอบถามหน้าที่ ๕๙ ข้อ ๑.๒.๒.๑๗ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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(สมาชิกสภาฯ) และพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ ๑๕ ตั้งงบประมาณไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท ว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น
ที่อาเภอขุนยวมไม่ใช่หรือครับสงสัยในเรื่องชื่อของโครงการครับ
นายภคเดช วิชชโลกา โครงการดังกล่าวใช้ชื่อว่าโครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดแม่อ่องสอน คือ เทศบาล
(ประธานสภาฯ) ทั่วจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเทศบาลตาบลขุนยวมเป็นเจ้าภาพครับ และมีสมาชิก
ท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับกระผมขอสอบถามเพิ่มเติม
ของกองการศึกษา หน้าที่ ๖๔ ข้อ ๒.๑.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
ละเผยแพร่ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐บาท นั้น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
นิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิกเซล ซึ่งมีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จานวน ๖ ข้อ จึงขอเปรียบเทียบกับสานักปลัด ที่ตั้งไว้เหมือนกัน
แต่ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาทค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่
น้อยกว่า ๑๔ ล้านพิเซล จึงอยากว่าการจัดซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว มีความจาเป็นต่อ
การใช้งานหรือไม่ครับ ขอผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดทางบประมาณชี้แจง
รายละเอียดด้วยครับ เชิญผู้แทนกองการศึกษาครับ
นายจตุพล ยะจอม จากที่ท่านประธานสภาได้สอบถามและเปรียบเทียบกับสานักปลัดนั้น มีควาแตก
(รก.ผอ.กองการศึกษา) ต่างที่ครุภัณฑ์ว่ามีรายละเอียดกี่ล้านพิกเซล กล้องที่กองการศึกษาตั้งไว้เป็นไปตาม
มาตรฐานของครุภัณฑ์ ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้เพราะว่างานกองการศึกษาเป็น
งานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งงานเยอะมากที่จาเป็นต้องใช้ ที่ต้องบันทึกรูปภาพ
มีความละเอียดที่ชัดเจน เพื่อนาภาพเหล่านั้นส่งประกวดต่อไป ส่วนของสานักปลัด
เป็นกล้องที่บันทึกหรือใช้ทั่วไปในกิจกรรมต่างๆส่วนกองการศึกษารูปภาพนั้น
ต้องนาไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไปครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านอื่นครับ ถ้าไม่มีกระผมนาทุกท่านเข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
(ประธานสภาฯ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เริ่มจาก
หน้าที่ ๖๖
– หน้าที่ ๗๑ และมีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะชักถาม
หรือไม่ครับ เรียนเชิญครับ กระผมขอสอบถ้า หน้าที่ ๖๖ ข้อ ๑.๓.๑.๑
ประเภท เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท กระผมอยากทราบ
ว่างบประมาณที่ตั้งไว้เป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรนั้นเป็นบุตรของผู้ใดบ้างครับ
เรียนเชิญผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

21

นายยุทธนา คามงคล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) หมวดค่าตอบแทนค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร มีบุตรของข้าราชการจานวน ๓ ท่าน
ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณครับ เชิญท่านมนตรีครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมข้อสอบถาม หน้าที่ ๗๑ ข้อ ๑.๔.๑.๖ เงินอุดหนุนโครงการอบรม
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพกีฬาแบดมินตันสู่เด็กเยาวชน ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท
ใม่ทราบอุดหนุนให้ชมรมไหนครับอย่างไรครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อสักถามครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน โครงการดังกล่าว เป็นโครงการของคุณถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลครับ
(รองนายกเทศมนตรีฯ) เป็นการสอนเล่นแบดมินตันให้กับเยาวชนครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอนาเรียนถือผู้จัดทาโครงการด้วยว่าเด็กและเยาวชนควรพิจารณาให้เป็น
(ประธานสภาฯ) เด็กในเขตเทศบาล ส่วนเรื่องงบประมาณขอให้ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับ
และขอให้ผู้บริหารแจ้งยังผู้จัดทาโครงการด้วย เชิญท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมเห็นด้วย
(นายกเทศมนตรีฯ) กับความคิดเห็นของประธานสภาฯ เพราะทุกพื้นที่มีอปท.รับผิดชอบและดูแล
จึงอยากให้
เป้าหมายคือเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ขอนาเรียนยังคณะกรรมการแปรญัตติในการ
(ประธานสภาฯ) พิจารณาแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายด้วย เรียนท่านพัฒนพงษ์ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
(เลขานุการสภาฯ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ ๖๘ ข้อ ๑.๓.๒.๘ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวกับการรับและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาโครงการควบคุมและ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ป้องกันโรคไข้เลือดอก ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท กระผมคิดว่างบประมาณจะไม่
เพียงพอต่อการดาเนินการและเครื่องพ่นหมอกควันเพียงพอหรือไม่ครับ
นายภคเดช วิชชโลการ เรียนเชิญผู้อานวยการกองสาธารณสุขครับ
(ประธานสภาฯ)
นายยุทธนา คามงคล เรื่องงบประมาณโครงการควบคุมและป้องกันข้าเลือดออก เป็นกิจกรรม
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) การรณรงค์ประจาปี ส่วนครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันในปี ๒๕๕๘ ไม่ได้ตั้งไว้
เพราะว่าปี ๒๕๕๗ ตั้งไว้ ๑ เครื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการรอตรวจรับพัสดุและจะได้
นาไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวต่อไปครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ขอบคุณคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการกองสาธารณสุขที่ตอบข้อสักถามครับ
(เลขานุการสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านสุรพงษ์ครับ
(ประธานสภาฯ)

นายสุรพงษ์ ดุมคา ตามหน้าที่ ๖๘ ข้อ ที่ ๑.๓.๒.๑๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(สมาชิกสภาฯ) ประเภทรายจ่ายในการทาโครงการปรับปรุงและขุดลอกรางระบายน้า ตั้งไว้
๕๐,๐๐๐ บาท ในเรื่องดังกล่าวเทศบาลตาบลแม่สะเรียงควรจะแก้ที่ต้นเหตุ
กระผมคิดว่าหน้าจะเป็นการปรับร่องน้าในเขตเทศบาลดาเนินการเป็นช่วงๆ ควรมี
การเพิ่มเติมโครงการปรับระดับล่องน้า เพื่อให้นาไหลได้สะดวก เพราะโครงการ
ปรับปรุงและขุดลอกรางระบายน้าดาเนินการเป็นประจาทุกปีหน้าจะทาโครงกร
ดังกล่าวขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และอีกโครงการ หน้าที่ ๗๐ ข้อที่
๑.๔.๑.๔ กับ ข้อ ๑.๔.๑.๕ เป็นโครงการบริหารจัดการขยะที่เราได้ไปดาเนินการที่
บ้านแม่สะลาบและบ้านทุ่งแล้ง ซึ่งที่ได้ระบุในโครงการเป็นเขตรับผิดชอบนอก
พื้นที่ สามารถจะดาเนินการและอนุมัติได้หรือไม่ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงให้ประเด็นข้อสักถามดังกล่าวด้วย
(ประธานสภาฯ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน สามารถดาเนินการโครงการดังกล่าวอุดหนุนได้ครับ
(รองนายกฯ)
นายสุรพงษ์ ดุมคา ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในกรณีท่านสุรพงษ์ ดุมคา ตั้งขอสักเกตซึ่งกระผมก็เห็นด้วยในการที่จะระบบ
(รองประธานสภาฯ) หมู่บ้านกระผมคิดว่าไม่หน้าจะระบุซึ่งอาจผิดระเบียบ กฎหมาย ซึ่งตามที่กระผม
ได้ไปอบรมว่าบอกว่าเงินอุดหนุนของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ว่า
หมู่บ้านทุ่งแล้งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนไหม โดยหลักการแล้ว
องค์กรประชาชนแล้วต้องเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย ไม่
น้อยว่า ๑ ปี หรือเป็น วัด มัสยีส มูลนิธิ หรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ต้อง
ไม่แสวงหากาไร เช่นสภาวัฒนธรรม หมู่บ้าน อสม. แต่ก็ต้องอยู่ในเขตเทศบาลอยู่
ด้วย

นายภคเดช วิขชโลกา กรณีดังกล่าวการจัดทาร่างเทศญัตติให้ข้อดังกล่าวควรตัดชื่อหมู่บ้านทุ่งแล้ง หรือ
(ประธานสภาฯ) หมู่บ้านแม่สะลาบออกครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ ขอบครับ จากคาแนะนาของท่านพูนศักดิ์ เป็นสิ่งที่ดี และจะนาไปพิจาณา เรื่อง
การบริหารจัดการขยะได้มีความก้าวหน้ามากขึ้นโดยการบริหารจัดการขยะของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงไม่มีถังขยะ โดยค่าเก็บค่าธรรมเนียมเก็บได้ ปีละ
๒๖๐,๐๐๐ บาท/ปีค่าใช้จ่ายซื้อถุงสามแสนกว่าบาทโดยมีคุณยุทธนา คามงคล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขดาเนินการบริหารจัดการอยู่ และวันนี้เราจะหา
แนวทางอย่างไรในการบริหารจัดการโดยเกิดประโยชน์มากที่สุด
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านนายกครับ สาหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีท่านใดอภิปาย
(ประธานสภาฯ) เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่การพิจารณากองช่างต่อไปครับ ซึ่งของกอง
ช่างใช้เอกสารฉบับปรับปรุง หน้าที่ ๗๒ – หน้าที่ ๗๗ และมีสมาชิกท่านใดตอบข้อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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สักถามหรืออภิปรายเพิ่มหรือไม่ครับ หรือคณะผู้บริหารจะเพิ่มเติมรายละเอียดก็
เชิญได้ครับ และกระผมขอสอบถาม หน้าที่ ๗๗ ข้อ ๒.๑.๒.๑ การต่อเติมอาคาร
จอดรถจักรยานยนต์และจอดรถยนต์สานักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตั้งไว้งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่มีแบบแปลนแนบจึงชอบ
ให้ผู้เสนอโครงการอภิบายรายละเอียดเพื่อใช้ในการพิจาณาครับ ขอเรียนเชิญ
คุณเอกอุดม ครับ
นายเอกอุดม ตาคา เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ
(รก.ผอ.กองช่างฯ) การดาเนินการทาหลังคาด้านหน้าอาคารเหมือนด้านหลังอาคาร โดยหลังคาร
ด้านหลังจะซ่อมแซมด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณคุณเอกอุดม ครับ เรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ สนิทการครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
(เลขานุการสภาฯ) ทุกท่านครับ หมวดค่าซ่อมแซมทรัพย์สินไม่มีการซ่อมแซมป้ายจราจรชุมชนมงคล
ทองครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเชิญคุณเอกอุดม ชี้แจงรายละเอียดครับ
(ประธานสภาฯ)
นายเอกอุดม ตาคา ได้รวมอยู่ให้ข้อดังกล่าวแล้วซึ่งมีจานวนจากัดกระผมขอเน้นโครงการที่จาเป็นจริงๆ
(รก.ผอ.กองช่าง)
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ขอบคุณครับ
(เลขานุการสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเรียนเชิญคุณมนตรีครับ
(ประธานสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอสอบถาม หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ ๒.๑.๑.๓ ประเภท
(สมาชิกสภาฯ) ครุภัณฑ์ตู้โชว์ ตั้งงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบขนาดของครุภัณฑ์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ดังกล่าวและใช้กับสถานที่ไหน
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตอบข้อสักถามครับ
(ประธานสภาฯ)
นายเอกอุดม ตาคา ขอเรียนว่าเป็นตู้โชว์ไม่สักจริงๆ ขนาดความยาวเท่าห้องประชุมครับ ความยาว
(รก.ผอ.กองช่าง) ๘ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร เต็มพื้นที่ห้องประชุมด้านหลังเพื่อไว้โชว์ผลงาน
ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เป็นตู้โชว์แบบอลังการมากครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านสุรพงษ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสุรพงษ์ ดุมคา ข้อสอบถาม หน้าที่ ๗๔ การจ้างเหมาในปีนี้มี ๕ อัตรา แต่ในปี ๕๗ มี ๔ อัตรา
(สมาชิกสภาฯ) เมื่อมีการเพิ่มในปีนี้เป็นการรับตาแหน่งใหม่อีกหนึ่งอัตราหรือครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญคณะผู้บริหารครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ จ้างเหมาบริการเพิ่ม ๑ อัตราคือ คุณจีรศักด์ เกษทอง กองช่างครับ ซึ่งสามารถ
(นายกเทศมนตรีฯ) ดาเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าได้ดีครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ เรียนเชิญสมาชิกสภาประสงค์จะสอบถาม
(ประธานสภาฯ) การพิจารณาร่างเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกองช่าง
อีกหรือไม่ ซึ่งเป็นกองสุดท้ายการพิจารณาร่างเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๘ และก่อนที่เราจะมีการลงมติเพื่อรับหลักการในการพิจารณาเทศบัญญัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กระผมขอกล่าวชี้แจงคราวๆ ในการรับหลักการของ
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๕๘ หลังจากนั้น
จะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ๑ ชุด ซึ่งให้เป็นไปตามข้อ ๑๐๗
ขอระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.
๒๕๔๗ และข้อ ๑๒ และข้อ ๘ เป็นการสรรหาซึ่งในการสรรหาให้มีการสรรหาที
ละ ๑ ราย จนครบจานวนตามที่เสนอ คือไม่น้อยกว่า ๓ แต่ไม่เกิน ๗ โดยวิธีแบบ
ลับเว้นเสียแต่มีผู้เสนอชื่อเพียงท่านเดียวก็จะตกไปเป็นข้อ ๑๔ ถือว่าได้รับการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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คัดเลือกซึ่งที่ผ่านมาเราไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบโดยตรง โดยการชี้แจงดังกล่าว
เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ มีสมาชิกสอบถามว่าใช้คณะกรรมการชุดเดิมได้
หรือไม่ได้ครับ แต่ต้องมีการคัดสรรใหม่และมีคัดสรรตามประสบการณ์ ซึ่งในปีที่
ผ่านมา มี ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เป็นประธานกรรมการ ท่านวุฒิไกร นันท
สมบูรณ์ กรรมการ และ ท่านชาญวุฒิ กุลพันธ์เลิศ กรรมการ จานวน ๓ ท่าน และ
ในที่นี้ได้มีการกาหนดในข้อ ๑๐๗ ว่าคณะกรรมการสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๓ แต่
ไม่เกิน ๗ ในประเด็นแรกจะสอบถามว่าจะให้มีกรรมการแปรญัตติจานวนเท่าเดิม
หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจการในการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อจะได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติและนาเข้าสู่การประชุม
ในครั้งต่อไป หลังจากที่เราได้มีการแปรญัตติกระผมขอสอบถามว่าท่านใดมีความ
เห็นชอบในการรับหลักการร่างเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ได้โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง
มติที่ประชุมเห็นชอบ ๑๒ เสียง ก่อนเข้าสู่วาระที่ ๒ และลาดับต่อไปเป็นการสรร
หาคณะกรรมการแปรญัตติ ตามทีกระผมได้นาเรียนในข้างต้น การเสนอชื่อจะ
เสนอที่ลาดับจะเสนอกี่ชื่อก็ได้ โดยขอสอบถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลตามข้อ
๑๐๗ ว่าคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๓ ไม่เกิน ๗ เดิมมี ๓ ท่าน
ณ การประชุมในที่นี้มีความเห็นว่าเราจะคง จานวนสมาชิกเดิมไว้หรือเพิ่มเติมครับเชิญ
ท่านประนอมครับ

นายประนอม อุปสิทธิ์ กระผมเห็นว่า จานวน ๓ ท่านครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านประนอมเห็นว่า จานวน ๓ ท่านเชิญท่านมนตรีครับ
(ประธานสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมเห็นด้วยกระคุณประนอมครับ
(สมาชิกสภาฯ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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นายภคเดช วิชชโลกา มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีมติถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบ
(ประธานสภาฯ)
ให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๓ ท่านครับ และเข้าสู่การคัด
สรรคณะกรรมการแปรญัตติจานวน ๓ ท่าน เชิญครับ
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมขอเสนอ คุณพูนศักดิ์ ดีมั่น เป็นคณะกรรมการแปร คนที่
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

1 ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา คุณชัยชนะ ได้เสนอ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ๑ กระผมจึงขอผู้รับรอง ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น จานวน ๒ คน และผู้รับรอง
คือ ๑. คุณท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ๒. คุณมนตรี บารงุกิจ ครับ มีท่านใดเสนอ
เพิ่มเติมครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ ท่านใดเห็นสมควรให้ว่า
ที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง
นายจาลอง สินภพ กระผมขอเสนอ คุณวุฒิไกร นันทสมบูรณ์เป็นคณะกรรมการแปร คนที่ ๒ ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา คุณจาลอง ได้เสนอคุณวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
(ประธานสภาฯ) กระผมจึงขอผู้รับรองจานวน ๒ ท่าน เพื่อรับรองคุณวุฒิไร นันทสมบูรณ์
และผู้รับรอง คุณวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ คือ ๑. คุณชัยชนะ ปุรณะวิทย์
๒. คุณสุรพงษ์ ดุมคา ครับมีท่านใดเสนอเพิ่มเติมครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ท่านใดเห็นสมควรให้คุณวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอเสนอ คุณพัฒนพงษ์ สนิทการ เป็นคณะการแปรญัตติ คนที่ ๓ ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา คุณประนอม อุปสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และขอผู้รับรอง
(ประธานสภาฯ) จานวน ๒ ท่านเพื่อรับรอง คุณพัฒนพงษ์ สนิทการ และผู้
รับรองคุณพัฒนพงษ์ สนิทการ คือ ๑. คุณชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ๒. คุณสัญญพงศ์
สินวีรุทัย มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ ประชุมสภา
แห่งนี้ ท่านใดเห็นสมควรให้คุณพัฒนพงษ์ สนิทการ เป็น คณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ ๓ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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นายภคเดช วิชชโลกา สรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คือ
๑. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่นดี
๒. คุณวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
๓. คุณพัฒนพงศ์ สนิทการ
นายภคเดช วิชชโลกา เข้าสู่การรับร่างเทศบัญญัติ และบัดนี้ได้ทาการมอบร่างเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว
(ประธานสภาฯ) กระผมขอมติที่ประชุมในการกาหนดการประชุมในวันแปรญัตติครับ เรียนเชิญ
ท่านสมาชิกได้เสนอความคิดเห็นครับ เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ขอเสนอการแปรญัตติ วันที่ ๖และ ๗ สิงหาคม ตั้งแต่เวลา เวลา ๐๘.๓๐
–
(รองประธานสภาฯ) ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๒.๓๐
– ๒๑.๓๐ น. ทั้งวันที่ ๖และ ๗ ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลฯ หากสมาชิกสภาต้องการสงวนการแปรญัตติและเข้าร่วมรับฟังก็ขอ
เรียนเชิญครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ได้เสนอวันกาหนดการแปรญัตติ วันที่ ๖ และ ๗
(ประธานสภาฯ) สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐
– ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๒.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ทั้ง ๒ วัน ณ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระขอเสนอ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นวันประชุมสภาสมัย
(รองประธานสภาฯ)
สามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล โดย
แต่งกายชุดสีกากี
นายภคเดช วิชชโลกา ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เสนอการประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่
(ประธานสภาฯ) ๑๔ สิงหาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล โดยแต่งกายชุดสีกากี
และเสนอกาหนดแปรญัตติระหว่างวันที่ ๖ และ๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐
– ๑๒.๐๐ น.
และเวลา ๑๒.๓๐
– ๒๑.๓๐ น. ทั้ง ๒ วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล มีสมาชิก
ท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีเป็นอันว่าเห็นชอบตามที่ท่านพูนศักดิ์
เสนอนะครับ สรุปแล้วกาหนดแปรญัตติวันที่ ๖ และ๗ สิงหาคม และการประชุม
สภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗กาหนดประชุมวัน
พฤหัสบดี ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ทั้งนี้ให้สวมชุดสีกากีเข้า การประชุมในวันดังกล่าวด้วย
เมื่อการประชุมสภาในครั้งนี้ได้พิจารณาครบทุกวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ได้
เวลาอันสมควรแล้ว กระผมนายภคเดช วิชชโลกาประธานสภาเทศบาลตาบลแม่
สะเรียง ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ครั้งที่ ๒ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ บัดนี้ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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ปิดประชุม เวลา ๑๕

.๑๐ น.

(นายพัฒนพงษ์ สนิทการ)
ผู้บันทึกการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถูกต้องเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ
(นายพัฒนาพงษ์ สนิทการ)

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

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

(นายภคเดช วิชชโลกา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

