1

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายภคเดช วิชชโลกา ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. ว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์
ดีมั่น ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๓. นายประนอม อุปสิทธิ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๔. นายสุรพงษ์ ดุมคา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๕. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายมนตรี
บารุงกิจ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๘. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๙. นายจาลอง สินภพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. นายสัญญาพงศ์ สินวีรุทัย ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๑. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๒. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพัลลภ หว่าละ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๒. นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๓. นายอินทร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๔. นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๕. นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายยุทธนา คามงคล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๘. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๙. นายเอกอุดม
ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๑๐. นายจตุพล
ยะจอม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๑. นายธีรพงศ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๒. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑๓. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
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๑๔. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๕. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๖. นางสาวนริชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๘. นางสาวศกุลตลา บุญเปลี่ยน ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๐. นางสาวพิชามญน์ อุปสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๑. นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร ตาแหน่ง บุคลากร
๒๒. นางนภัสรพี พรสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๓. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๔. นางจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๕. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๖. นายบุญช่วย คาทาง ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๒๗. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๘. นายณัฐวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๙. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๓๐. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓๑. นางสาวมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๓๒. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ
ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) เทศบาล
แม่สะเรียงทุกท่าน กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ
สมาชิกสภา
เทศบาลตาบล แม่สะเรียง ซึ่ง ทาหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล วันนี้ตรงกับวัน
พฤหัสบดี ที่ ๑๔สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เรื่อง ประกาศขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง บัดนี้ได้เวลาอัน
สมควรแล้วขอเรียนเชิญประธานสภา จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และ
ดาเนินการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญครับ
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นายภคเดช วิชชโลกา เรียนท่านสมาชิกสภาที่เคารพ
คณะผู้บริหาร พี่น้องข้าราชการพนักงานเทศบาล
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ตาบลแม่สะเรียงที่เคารพรักทุกท่านครับ
ในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย
ที่ ๓ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องกับครั้งที่
ผ่านมา โดยการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา
สมัย สามัญสมัยที่ ๓ครั้งที่ ๒ ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๗ และขอเข้าสู่วาระวาระการ
ประชุมครับ
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 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในข้อนี้
ระเบียบข้อกฎหมายหลายที่เกี่ยวข้องกระผมต้องขอเชิญเลขานุการสภา
แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มี
(เลขานุการสภาฯ) การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปร
ญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ
ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีกถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือ
บกพร่องในสาระสาคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่มี
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ไม่ให้มีการแปรญัตติให้เรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้
ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติ
ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้
วาระที่ ๒

แปรญัตติ

นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณเลขานุการสภา ซึ่งในระเบียบดังกล่าว ในวาระที่ ๒ คือ ให้มีการอภิปาย
(ประธานสภาฯ) เฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติเท่านั้น และโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ประธานกรรมการแปรญัตติ ได้นาเสนอรายละเอียด
การแปรญัตติเข้าสู่สภาครับขอเรียนเชิญครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมในฐานะ
(รองประธานสภาฯ) ประธานกรรมการแปรญัตติ ขอแถลงต่อสภาเทศบาลซึ่งคณะกรรมการแปลญัตติ
ได้ดาเนินการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดการแปลญัตติดังนี้ ๑. มีการแปรลดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนของงบกลาง สานักปลัด กอง
คลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่าง จานวน ๑๑ รายการ มีการ
แปรเพิ่มในส่วนของร่างเทศญัตติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ มีรายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนของสานักปลัดเทศบาลและกอง
การศึกษา จานวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน ๕๐๐,๗๒๐ บาท ทั้งนี้โดย
ความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ซึ่งรายละเอียดในแปรลด
งบประมาณรายจ่ายกระผมขอเรียนเชิญท่านวุฒิไกร นันทะสมบูรณ์ ในตาแหน่ง
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นผู้ชี้แจงต่อการประชุมสภาเทศบาลครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านวุฒิไกรครับ
(ประธานสภาฯ)
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ เรียนท่านสมาชิกเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมนายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
(สมาชิกสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายจ่าย
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ในการแปรลดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สานักปลัด ลาดับที่ ๑ หน้าที่ ๔๖
ข้อที่ ๑.๓.๓.๕ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๖๐,๐๐๐ บาท จานวนเงินแปรลด ๑๐,๐๐๐ บาทลาดับ
ที่ ๒ หน้าที่ ๑.๔.๔ ค่าไปรษณีย์โทรเลขฯ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท จานวนเงินแปรลด ๕,๐๐๐ บาท ลาดับที่ ๓
หน้าที่ ๔๙ ข้อที่ ๒.๑.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๓๕,๐๐๐ บาท จานวนเงินแปรลด ๕,๐๐๐ บาท สานัก
ปลัดรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน ๒๐,๐๐๐ บาท กองคลัง ลาดับที่ ๔ หน้าที่ ๕๑
ข้อ ๑.๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือน ตั้งไว้ ๙๔๒,๐๐๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
๘๒๗,๕๒๐ บาท จานวนเงินแปรลด ๑๑๔,๔๘๐ บาท ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงจากจานวน ๕ อัตรา เป็น ๓ อัตรา ลาดับที่๕หน้าที่ ๕๑ ข้อ ๑.๒.๑
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๑๑๓,๑๖๐ บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
๑๐๘,๐๐๐บาท จานวนเงินที่แปรลด ๕,๑๖๐ บาทขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
จากงานพัสดุเป็นงานจัดเก็บรายได้ ลาดับที่ ๖ หน้าที่ ๕๓ ข้อที่ ๑.๓.๓.๓
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท จานวนเงินแปรลด ๕,๐๐๐ บาท กองคลังรวม
เป็นเงินทั้งสิ้นจานวน ๑๒๔,๖๔๐ บาท งบกลาง ลาดับที่ ๑ หน้าที่ ๓๙ ข้อ
๑.๑ ประเภทงบกลางเงินสารองจ่าย ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เป็น ๓๕๐,๐๐๐ บาท จานวนเงินแปรลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมจานวนเงินแปร
ลด ๑๕๐,๐๐๐บาทกองสาธารณสุขฯ หน้าที่ ๖๖ ข้อ ๑
.๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๘๘๘,๒๔๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
๗๐๗,๑๖๐ บาท จานวนเงินที่แปรลด ๑๘๑,๐๘๐ บาท ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงจาก ๓ อัตรา เป็น ๒ อัตรา หน้าที่ ๘๙ ช้อที่ ๑.๓.๓.๖ ประเภทวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๔๐,๐๐๐
บาท จานวนเงินที่แปรลด ๑๐,๐๐๐ บาท รวมแปรลดกองสาธารณสุขฯ
๑๙๑,๐๘๐ บาท กองช่าง ข้อที่ ๔ หน้าที่ ๗๔ ข้อ ๑.๒.๒.๒ ประเภทรายจ่าย
เพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เป็น ๒๕,๐๐๐ บาท จานวนเงินที่แปรลด ๕๐,๐๐๐ บาท ข้อที่ ๕ หน้าที่ ๗๔
ข้อ ๑.๒.๒.๕ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนฯ) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๐,๐๐๐ บาท
จานวนเงินแปรลด ๑๐,๐๐๐ บาท รวมแปรลดกองช่าง ๑๕,๐๐๐ บาท รวม
แปรลดทั้งสิ้น จานวน ๑๑ รายการ เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น ๕๐๐,๗๒๐ บาท
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กระผมขอนาเรียนรายละเอียดรายการแปรลดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพียงเท่านี้ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกสภาท่านสอบถามรายละเอียดการแปรลดของร่างเทศบัญญัติรายจ่าย
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่ครับเรียนเชิญท่านประนอมครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ สอบถามกองสาธารณสุข อัตราเงินเดือนพนักงานครั้งแรกตั้งไว้ ๓ อัตราทาไมเหลือ
(สมาชิกสภาฯ) ไว้ ๒ อัตราครับ
นายภคเดช วิชชโลกา คุณประนอม อุปาสิทธิ์ สอบถาม หน้า ๖๖ ข้อ ๑.๑.๑ การขอเปลี่ยนแปลง
(ประธานสภาฯ) อัตราข้าราชการ จาก ๓ อัตรา เป็น ๒ อัตรา ของกองสาธารณสุขครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ขอตอบข้อซักถามของคุณประนอม อุปาสิทธิ์ จากเดิมกองสาธารณสุขได้ตั้งอัตรา
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ข้าราชการไว้ ๓ อัตรา พิจารณาแล้วรับโอนไม่ได้เพราะเกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือมีข้อสงสัยในการแปรลดหรือไม่ครับ หากไม่มีขอเชิญ
(ประธานสภาฯ) คณะกรรมการแปรญัตติดาเนินการต่อไปครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเรียนเชิญ คุณพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่ง คณะกรรมการแปรญัตติ
(รองประธานสภาฯ) รายงานผลการแปรญัตติเพิ่มต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
(เลขานุการสภาฯ) กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติ กระผม
ขอนาเสนอการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ แปรญัตติงบกลาง
หน้าที่ ๓๙ ข้อง ๑.๒.๑ เงินสมทบ กบท. ตั้งไว้ ๓๕๑,๑๐๐ บาท แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็น ๓๘๔,๔๙๐ บาท จานวนเงินที่แปรเพิ่ม ๓๓,๓๙๐ บาท รวม
แปรเพิ่มงบกลาง ๓๓,๓๙๐ บาท สานักปลัดเทศบาล หน้าที่ ๔๒ ข้อ ๑.๓.๑.๒
ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๔๘,๐๐๐ บาท
จานวนเงินที่แปรเพิ่ม ๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายตามสิทธิ หน้าที่ ๔๗ ข้อ ๑.๕.๑.๑
เงินอุดหนุนรัฐพิธี อ.แม่สะเรียง ตั้งไว้ ๖,๐๐๐ บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
๑๐,๐๐๐ บาท จานวนเงินที่แปรเพิ่ม ๔,๐๐๐ บาท รวมแปรเพิ่มสานัก
ปลัดเทศบาล ๑๐,๐๐๐ บาท กองการศึกษา หน้าที่ ๕๖ ข้อ ๑.๑.๑ เงินเดือน
พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลเพิ่มเติมเป็น
๑๕๒,๙๔๐ บาท จานวนเงินที่แปรเพิ่ม ๑๒,๙๔๐ บาท การแปรญัตติเพิ่มร่างเทศ
บัญญัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
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มีรายละเอียดดังนี้ สานักปลัดเทศบาล หน้าที่ ๔๕ ข้อ ๑.๓.๒.๑๙ ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ (โครงการศูนย์ป้องกันฯ) ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐
บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท จานวนเงินที่แปรเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
บาท หน้าที่ ๔๖ ข้อที่ ๑.๓.๓.๓ ประเภทวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้ง
ไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาท จานวนที่แปรเพิ่ม
๕๐,๐๐๐ บาท รวมแปรเพิ่มสานักปลัดเทศบาล ๗๐,๐๐๐ บาท ก ๑อง
การศึกษา หน้าที่ ๕๘ ข้อ ๑.๒.๒.๙ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ
(โครงการออกหว่า) ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๙๘๐,๐๐๐ บาท
จานวนเงินที่แปรเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ บาท หน้าที่ ๕๘ ข้อ ๑.๒.๒.๑๐ ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (โครงการลอยกระทง) ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐
บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๓๐,๐๐๐ บาท จานวนเงินที่แปรเพิ่ม ๔๐,๐๐๐
บาท รวมแปรเพิ่มกองการศึกษา ๑๒๐,๐๐๐ บาท กองสาธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม หน้าที่ ๖๗ ข้อที่ ๑.๓.๒.๔ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(ค่าจ้างเหมาบริการ) ตั้งไว้ ๑,๖๓๘,๐๐๐บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
๑,๗๑๙,๓๙๐ บาท จานวนเงินที่แปรเพิ่ม ๘๑,๓๙๐ บาท หน้าที่ ๖๙ ข้อ
๑.๓.๓.๗ ประเภทวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท จานวนเงินที่แปรเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวม
แปรเพิ่มกองสาธารสุข ๑๘๑,๓๙๐ บาท รวมแปรเพิ่มทั้งสิ้น จานวน ๑๐ รายการ
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๗,๗๒๐ บาท เหตุผลในการแปรเพิ่มเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชาโลกา กระผมขอแจ้งแก้ไขเอกสารสาเอกสารสานักปลัด หน้าที่ ๔๓ ข้อ ๑.๓.๒ จนถึง
(ประธานสภาฯ) หน้าที่ ๔๕ เป็นข้อ ๑.๓.๒.๒๑ ครับขอให้แก้ไขร่างเทศบัญญัติด้วยครับ และ
เมื่อมีการรายงานการแปรญัตติเพิ่มของร่างเทศบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียดอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านมนตรี
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมมีข้อสงสัยการแปรเพิ่มของกองการศึกษา หน้าที่ ๕๘ ข้อ ๑.๒.๒.๙
(สมาชิกสภาฯ) โครงการออหว่า เดิมตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเติม เป็น ๙๘๐,๐๐๐ บาท
และทราบว่าอบจ.ให้การอุดหนุน จึงขอทราบเหตุผลการเพิ่มงบประมาณ
ในโครงการดังกล่าวครับ
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นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ขอชี้แจงว่าโครงการออกหว่าเป็นโครงการที่สร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาล ร่วมถึงการ
(รองประธานสภาฯ) จัดงานดังกล่าวในปีที่ผ่านมางบประมาณไม่เพียงพอคณะกรรมการแปรญัตติ
จึงพิจารณาแปรเพิ่มให้ ๘๐,๐๐๐ บาทครับ
นายอินทร นันทสมบูรณ์ กระผมขอชี้แจงเรื่องโครงกรออกหว่าเดิมตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ขอเพิ่มเป็น
(รองนายกฯ) ๙๘๐,๐๐๐ บาทนั้น เพื่อนาไปจ้างศิลปินฝนธนสุนทร และ ครูแอ๊ดพร้อมคณะ
ทั้งนี้ขอเรียนให้ทราบอบจ.ไม่ได้อุดหนุให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นเงินได้
อุดหนุนเรื่องโคม ๑๘ เหลี่ยมเท่านั้นครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม กระผมขอนาเข้าสู่การแจ้งรายละเอียด
(ประธานสภาฯ) การตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ เรียนเชิญประธานกรรมการแปรญัตติ
ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผม ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ตาแหน่งประธานกรรมการแปรญัตติ ขอนาเสนอ
(รองประธานสภาฯ) รายละเอียดการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพิ่มบรรจุในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ สานักปลัดเทศบาล ข้อที่ ๑.๕.๑.๑๒ เงินอุดหนุน
สถานีตารวจภูธรแม่สะเรียงเพื่อใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรมของสถานที่ตารวจภูธรแม่สะเรียง จานวนเงินที่ตั้งใหม่ ๒๐,๐๐๐
บาท ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง
การแก้ไขเพิ่มเติมคาชี้แจงข้อ ๒.๑.๑.๖ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เพิ่มเติมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อให้การปฏิบัติของเทศบาล
เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สานักปลัดฯ ๓๖,๐๐๐
บาท กองการศึกษา หน้าที่ ๖๓ ข้อ ๑.๓.๒.๒๒ต่อจาก ข้อที่ ๑.๓.๒.๒๑ เป็นเงิน
อุดหนุนจังหวัด จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยตามหนังสือขอรับการสนับสนุนการผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามหนังสือ ที่ มส ๐๐๐๔/๒๐๑๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
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๒๕๕๗ หมวดครุภัณฑ์ หน้าที่ ๖๔ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ข้อที่ ๒.๑.๑.๒
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะเทเบิลเทนนิส) จานวน ๗,๐๐๐ บาท รวมรายการ
ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองการศึกษา ๓๗,๐๐๐ บาท รวมตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จานวน ๔ รายการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๗๓,๐๐๐ บาท ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรือไม่ครับเชิญคุณมนตรีครับ
(ประธานสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอสอบถามข้อ ๒.๑.๑.๖ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จานวน
(สมาชิกสภาฯ) ทื่ตั้งใหม่ ๑๖,๐๐๐ บาท ขอให้ระบุด้วยครับว่าจะนาไปทาอะไร
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญประธานกรรมการแปรญัตติครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขออนุญาตผู้ที่เกี่ยวข้องตอบข้อสักถามดังกล่าวครับ
(รองประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ขอตอบข้อชักถามของท่านมนตรี บารุงกิจ ข้อ ๒.๑.๑.๖ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
(รองนายกฯ) และเผยแพร่ จานวนทื่ตั้งใหม่ ๑๖,๐๐๐ บาท ประเภทตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ครุภัณฑ์ดังกล่าวจะนาไปจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์นอก
สถานที่ไปกับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ครับ และเรียนเชิญคุณสัญญพงศ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสัญญพงศ์สินวีรุทัย ขอสอบถามเรื่องโต๊ะเทเบิลเทนนิส ว่าเดิมเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเคยมี
(สมาชิกสภาฯ) เคยมีไม่ใช่หรือครับ แล้วทาไมต้องจัดซื้ออีกครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเรียนเชิญท่านรองอินธร ครับ
(ประธานสภาฯ)
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นายอินทร นันทสมบูรณ์ ขอตอบข้อชักถามของท่านสัญญพงศ์ ว่าเดิมเทศบาลเคยมีโต๊ะเทเบิลเทนนิส
(รองนายกฯ) จริง แต่ตอนนี้ได้ซ่อมแซมแล้วนาไปมอบให้โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารเพื่อให้
นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ จึงได้ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้เพื่อเก็บไว้ที่เทศบาลและ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการออกกาลังกายและเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใดสอบถาม ในเรื่องการของการแปร
(ประธานสภาฯ) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม แปรลด หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดสอบถามกระผมขอความเห็นชอบ ในการแปรญัตติใน
วาระที่ ๒ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง (เอกฉันท์)
วาระที่ ๓

ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

นายภคเดช วิชชโลกา ขอเข้าสู่วาระที่ ๓ การลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ สอดคล้องกับระเบียบ
(ประธานสภาฯ) กระทรวงมหาดไทยว่าการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อที่ ๕๒ วรรคแรก การพิจารณาร่างเทศญัตติในวาระที่ ๓ ไม่มี
การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามี
เหตุผลอันควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นเทศญัตติหรือไม่ กระผมขอสอบถามว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดมีมติเห็นชอบ
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง (เอกฉันท์)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
นายภคเดช วิชชโลกา เข้าสู่วาระที่ ๔.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องครับ
เรียนเชิญท่านนายกครับ
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นายพัลลภ หว่าละ กระผมนายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเบิกตัว
(นายกฯ) นายอินทร นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีมานาเสนอกิจกรรมระหว่างเดือน
ตุลาคมและพฤศจิกายน ด้วยเรียนเชิญครับ
นายอินท นันทสมบูรณ์ กระผมขอเรียนยังสภาเทศบาลว่า การดาเนินการโครงการออกหว่า ในงบประมาณ
(รองนายกฯ) ๙๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปีนี้ออกพรรษาหรือออกหว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗
–๙
ตุลาคม ๒๕๕๗ มีกิจกรรมทั้งทาบุญตักบาตร ลานวัฒนธรรม โดยมีอบจ.เข้ามี
ส่วนร่วมในการอุดหนุนโคม ๑๖ เหลี่ยมจานวน ๕๐๐ โคม งบประมาณค่า
สายไฟฟ้าอีก ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงติดโคม ๑๖ เหลี่ยม
ตั้งแต่เรือนจา ถึงสี่แยกไฟแดง ส่วนลานวัฒนธรรมอบจ.จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็น
การจัดกิจกรรมนิทรรศการโคม ส่วนกิจกรรลอยกระทงกาหนดจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในปีนี้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะดาเนินการ
ประกวดกระทงใหญ่วันที่ ๖ และอบจ.ดาเนินการวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ทั้งนี้ กองการศึกษาก็จะดาเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม
โครงการออกหว่า ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลฯ นี้จึงขอสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตามเวลา และ
สถานที่ ที่ได้กล่าวข้างต้นครับ
๔.๒ แจ้งประกาศการอนุมัติใช้แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น วาระดังกล่าว เป็นกาแจ้งประกาศการอนุมัติใช้แผนพัฒนาเทศบาล
(รองประธานสภฯ) ตาบลแม่สะเรียง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)ขอเรียนเชิญนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเบิกตัวคุณกฤธกร วิวันน์นา หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
(นายกฯ) ชี้แจงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
นายกฤธกร วิวันน์นา เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาที่เคารพครับ กระผม
(หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณฯ)นายกฤธกร วิวันน์นา หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ขอเรียนยังสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงว่าการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ได้ดาเนินการตามกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้ง
ยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้รับทราบเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวพิจารณาเข้าสู่ร่าง
เทศบัญญัติต่อไปครับ
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ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น มีสมาชิกสภาท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ เชิญรองชัยพันธ์ ครับ
(รองประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอชี้แจงหลักการและเหตุผลของการจัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
(รองนายกฯ) รายจ่าย ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จากที่เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงได้นาเสนอประกาศแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี ของ เทศบาลตาบล
แม่สะเรียง (พ.ศ.๒๕๕๘
– พ.ศ.๒๕๖๐) และรายงานติดตามและประเมินผล
ปี พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น เทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยนาเสนอต่อคณะกรรมแปรญัตติ
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จึงได้เสนอต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ทราบในการ
ประชุมในครั้งนี้ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นครับ
(รองประธานสภาฯ) เรียนเชิญท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ จากที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงตั้งงบประมาณไว้ ๒๘ ล้านกว่าบาท
(นายกฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ บัดนี้ได้มีงบประมาณเกินที่ตั้งไว้ ๕ แสนกว่าบาท
คาดการว่าเดือนกันยายน ๒๕๕๗ คงจะได้ประมาณ ๒ ล้านกว่าบาท ผมจึงได้
ประชุมผู้อานวยการกองทุกกองว่ามีคงการใดบ้างที่มีความจาเป็นตั้งดาเนิน
การ โดยสรุปได้ละเอียด อาทิ เช่น ศูนย์บริหารจัดการขยะตาบลแม่คงที่ต้อง
ดาเนินการ บ่อขยะเปียกต้องมีการขุดบ่อสารองเพื่อพักขยะดังกล่าว และซ่อมแซม
รางระบายน้า ฯลฯ โดยขอหารือการเปิดประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งครับ และกระผม
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมโครงการสุขภาพจิตดีชีวีสดใส
ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ครับ
....................พักการประชุม.............................
นายภคเดช วิชชโลกา ในเรื่องอื่น กระผมขออนุญาตนัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒
(ประธานสภาฯ) ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านสมาชิกท่านใดข้อเสนอแนะในการกาหนดวันประชุม
ดังกล่าวครับ เรียนเชิญคุณพูนศักดิ์ ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอวันศุกร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุม
(รองประธานสภาฯ) สภาเทศบาลฯ เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เสนอกาหนดการประชุมดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ ๒๒
(ประธานสภาฯ) สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอกาหนดการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นวันศุกร์ ที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
และการแต่งกายให้สวมใส่ชุดสุภาพครับ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านที่ให้ความ
(นายกฯ) ร่วมมือและเข้าร่วมประชุมในวันนี้
นายภคเดช วิชชโลกา บัดนี้การได้ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(ประธานสภาฯ) กระผมนายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอปิด
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บัดนี้ครับ
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๑๗ น.

(นายพัฒนพงษ์ สนิทการ)
ผู้บันทึกการประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถูกต้องเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

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

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

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

(นายภคเดช วิชชโลกา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
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