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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ครั้งที่ ๓ประจาปี ๒๕๕๗
วันศุกร์ท๒ี่ ๒ 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 อุปาสิทธิ์ 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 สินธพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๑. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพัลลภ หว่าละ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๒. นายอินทร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๓. นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๔. นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
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. นายธีรพงศ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๑. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑๒. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๓. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๔. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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๑๕. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๖. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗. นางสาวศกุลตลา บุญเปลี่ยน ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๘. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ 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. นายณัฐวุฒิ กุลพันเลิศ 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
(เลขานุการสภาฯ) เทศบาล

ท่านผู้บริหาร ท่าน สมาชิก สภาผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
แม่สะเรียงทุกท่าน กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ซึ่ง ทาหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล วันนี้ตรงกับวั นศุกร์ ที่ ๒๒
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง ประกาศ ขอ
เชิญประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายภคเดช วิชชโลกา
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญ
ประธานสภา จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมต่อไปขอเรียน
เชิญครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

3

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ทราบ

นายภคเดช วิชชโลกา เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ท
รงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร พี่น้องข้าราชการพนักงาน
(ประธานสภาฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพรักทุกท่านครับ
ในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่ ๓ครั้งที่ ๓ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที่ ๓ครั้งที่ ๓ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๗
และขอเข้าสู่วาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายภคเดช วิชชโลกา
(ประธานสภาฯ)

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติ
๓.๑ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

นาภคเดช วิชชโลกา เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อที่ ๓.๑ เป็นญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
(ประธานสภาฯ) รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ ) ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการจัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนั้น มี
ระเบียบข้อกฎหมายหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง กระผมจึงขอเชิญเลขานุการสภาแจ้ง
ระเบียบดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบครับ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๒
(เลขานุการสภาฯ) ส่วนที่ ๕ การคลังและทรัพย์สินของเทศบาลมาตราที่ ๖๕ งบประมาณประจาปี
ของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติออกไม่ทันปีใหม่ให้ใช้
เทศบัญญัติปีก่อนนั้นไปพลาง ถ้าในปีใดจานวนเงินซึ่งได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณ
ปรากฏว่าไม่พอสาหรับการใช้จ่ายประจาปีก็ดี หรือมีความจาเป็นจะต้องตั้งรายรับ
รายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ตราขึ้นมาเป็นเทศญัตติงบประมาณเพิ่มเติม
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านเลขานุการสภาครับ นี้คือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติ
(ประธานสภาฯ) เทศบาลซึ่งได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนเสนอต่อสภาเทศบาล และกระผมจึงขอเรียน
เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ
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นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่
(นายกเทศมนตรีฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติการจัดทาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ตามที่
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้นบัดนี้ ปรากฏว่างบประมาณรายจ่าย
ประจาปีที่ได้รับอนุมัติไม่พอการใช้จ่ายและมีความจาเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประกอบกับเทศบาลมีเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของ งบประมาณการรายรับ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ทาให้มีความจาเป็นเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจึงขอแถลงให้
ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ดังต่อไปนี้ สถานการณ์คลัง ๑.๑ งบประมาณรา ยจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ณ วันที่ ๑๓สิงหาคม๒๕๕๗
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้
๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
๒๔
,๓๖๖,๖๙๖.๖๖ บาท
๑
.๒ เงินสะสม
๘,๔๐๙,๕๙๙.๖๖ บาท
๑
.๓ ทุนสารองเงินสะสม
๑๒,๙๙๘,๔๘๘.๓๕บาท
การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๑๓กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ รายรับจริงทั้งสิ้น๓๒,๖๓๒,๙๔๖.๒๙บาท หน้าที่ ๔ การบริหาร
งบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน (เพิ่มเติม) รายรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗
(เพิ่มเติม) ๓๗๕,๘๙๕.๒๙ บาท ซึ่งมาจากรายได้ภาษีอากร รายได้ที่มิใช่ภาษี
อากร หมวดรายได้จากทรัพย์สิน เงินช่วยเหลือหมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายได้
เบ็ตเตล็ด ซึ่งประมาณการปี พ.ศ.๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒๘,๔๙๐,๕๐๐.๐๐ บาท รับ
จริงปี ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) รวมทั้งสิน ๒๘,๘๖๖,๓๙๕.๒๙
บาท และงบประมาณเกิน ๓๗๕,๘๙๕.๒๙ บาท ซึ่งการดาเนินการตามงบประมาณ
ที่คงเหลือดังกล่าว และคาดคะเนว่าเมื่อสิ้นงบประมาณเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะมี
เงินเกินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาทและจะเป็นเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงครับ และงบประมาณที่จะเสนอรวมทั้งสิ้น ๓๓๒,๐๐๐ บาทเมื่อหักลบจาก
๓๗๕,๘๙๕.๒๙ บาท คงเหลือ ๔๓,๘๙๕.๒๙ บาท ส่วนรายละเอียดในการใช้จ่าย
เทศบัญญัติเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ ) ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ กระผมขอเบิกตัวท่านอินธร
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นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการ
ต่างให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงต่อไปครับ

นายภคเดช วิชชโลกา ก่อนที่รองนายกเทศมนตรีตาบลสะเรียงจะนาเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียงตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอนั้น กระผมขอสอบถามว่ามีสมาชิก
ท่านใดสอบถามรายละเอียดในคาแถลงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ท่านนายก
ได้แถลงต่อสภาเทศบาลหรือไม่ครับ เชิญท่านมนตรีครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ จากข้อความแถลงการณ์
(สมาชิกสภาฯ) ของท่านนายกเทศมนตรี ข้อความที่ว่า
บัดนี้ ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่ได้รับอนุมัติไม่พอการใช้จ่ายและมีความจาเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประกอบ
กับเทศบาลมีรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของงบประมาณการรายรับประจาปี
งบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ จากความคิดเห็นของกระผมควรจะตัดคาว่าไม่
พอการใช้จ่าย จะได้ไม่ขัดแย้งกับประโยคถัดมาครับ ซึ่งกระผมเห็นว่าประโยคควร
เป็นบัดนี้ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมี
ความจาเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประกอบเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นข้อความ
น่าจะทานองนี้นะครับ โดยขอให้ท่านประธานลองวินิจฉัยคาแถลงการณ์ด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านมนตรี กระผมให้สิทธิ์ท่านนายกเพื่อปรับแก้คาแถลงงบประมาณครับ
(ประธานสภาฯ) เรียนเชิญท่านผู้บริหารครับ
นายกพัลลภ หว่าละ กระผมของเบิกตัวคุณปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เพื่อชี้แจง
(นายกเทศมนตรีฯ) คาแถลงการณ์และแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครับ
นางปภากรณ์ ศรีทัน ขอชี้แจงรายละเอียดในแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นคาอภิปรายที่ถูกต้องแล้วคะ
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) เพราะว่าเราได้ดาเนินการตามที่ได้ตั้งไว้ทั้งรายรับในเทศบัญญัติปี พ.ศ.๒๕๕๗
งบประมาณเข้ามาครบเรียบร้อยแล้ว พอมีงบประมาณรายรับเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเวลา
ที่เราทาตรงนี้เราต้องบอกว่าไม่พอจ่าย หมายถึง เราประมาณการไว้๒๐ กว่าล้าน
เราได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว พอเงินรายได้เพิ่มมากขึ้นประกอบกับโครงการใหม่ที่
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะดาเนินการซึ่งถ้าจะดาเนินการใหม่จะไปปรับลด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

6

งบประมาณไม่ได้แล้วเพราะเราได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นหากจัดทา
เทศบัญญัติขึ้นมาใหม่ต้องใช้ข้อความว่าได้รับอนุมัติไม่พอแก่การใช้จ่ายคะ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณ คุณปภากรณ์ ที่ชี้แจ้งระเอียดให้กับสภาเทศบาล และคุณมนตรีเข้าใจแล้ว
(ประธานสภาฯ) นะครับ เรียนเชิญรองอินทรครับ
นายอินทร นันทสมบูรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมขออนุญาต
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ที่จะนาเรียนรายละเอียดการจัดทาเทศบัญญัติเพิ่มเติม (ฉบับที๑่ )ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ต่อสภาเทศบาลเทศบาล
ในครั้งนี้ครับ จาแนกตามหน่วยงานกองช่าง รายจ่ายรวมทั้งสิ้น๓๒๓,๐๐๐ บาท
แยกเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวมเป็นเงิน
๓๒๓,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ข้อ ๒.๑ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม ๒๘๒,๐๐๐ บาท ข้อ ๒.๑.๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งรวมไว้
๓๒๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น ข้อ ๒.๑.๑.๑ ประเภทงานก่อสร้างบ่อพักน้า
เตาเผาขยะ ตั้งไว้รวม ๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมางานก่อสร้างบ่อพัก
น้าเตาเผาขยะของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐))การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(๐๐๒๔๔)
ข้อ ๒.๑.๑.๒ ประเภทงานขุดบ่อขยะใหม่ ตั้งไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมางานขุดบ่อขยะใหม่ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)) การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (๐๐๒๔๔) ข้อ ๒.๑.๑.๓ ประเภทงานก่อสร้างที่ล้างรถ ตั้งไว้รวม
๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมางานก่อสร้างที่ล้างรถของเทศบาลตาบลแม่
สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๔))
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)) สาหรับรายละเอียดประมาณ
การก่อสร้างรวมถึงแบบแปลน สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอให้ตรวจสอบดูและจะ
ขอเรียนเชิญตัวแทนกองช่างตอบข้อชักถามครับ
นายภคเดช วิชโลกา ขอบคุณท่านอินธร นายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียด
(ประธานสภาฯ)
หรือไม่ครับ ซึ่งการชักถามจะเริ่มจากข้อ ๒.๑.๑.๑ รายละหน้าที่ ๑๕ ประเภท
การก่อสร้างบ่อพักน้าเตาเผาขยะ ตั้งงบประมาณไว้ ๕๒,๐๐๐ บาท ในข้อดังกล่าว
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเรียนเชิญเลยครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเบิกตัว คุณถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(นายกเทศมนตรีฯ) ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายภคเดช วิชโลกา ขอเชิญท่านรองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียงชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อ
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(ประธานสภาฯ) ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยนาเรียนที่ละประเด็นครับ
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ
(รองปลัดเทศบาลฯ) กระผมนายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายขอชี้แจงเรื่องของเตาเผาขยะซึ่งเทศบาลได้ดาเนินการมาแล้ว ๒ ปีกว่า
เป็นระบบเตาgผาขยะไอน้าสมบูรณ์แบบ ปัจจุบันขยะที่เทศบาลจัดเก็บและคัดแยก
ขยะก่อนไปถึงหน้าเตาเผาอีกหนึ่งรอบ โดยปริมาณขยะก่อนที่จะมีเตาเผาขยะ
จัดเก็บขยะประมาณ ๓ ตัน ปัจจุบันคัดแยกขยะแล้วเหลือประมาณ ๑ ตันฉะนั้นก็
จะได้เห็นกระบวนการขัดแยกขยะและเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจึงได้มีการรณรงค์
การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อให้เตาเผ่าขยะของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งระบบเดิมที่เตาเผาขยะมีเป็นบ่อน้าเล็กๆเส้นศูนย์กลาง
ประมาณ ๑๐ เมตร มีน้าสูงประมาณ ๘๐ เซนติเมตร เพื่อเป็นสเปร์และปริมาณน้า
ที่มีในปัจจุบันประมาณ ๑ เมตร ซึ่งน้อยไปเหตุผลที่น้อยเพราะได้ทดสอบค่าความ
เป็นกรด ด่าง ซึ่งมีความเป็นกรดสูงถึงอากาศไป วิธีการดังกล่าวเป็นการกาจัดควันให้
เป็นไอน้า โดยมีวิธีแก้ไขคือการเปลี่ยนน้า แต่การเปลี่ยนน้าทุกครั้งมีข้อจากัดความ
จริงน้าเราอาจไม่พอใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพราะต้องใช้น้าในปริมาณมากพอสมควร
กระผมเลยใช้วิธีแก้ปัญหาคือการเปลี่ยนน้าทุกครั้งจึงใช้โซดาไฟดาเนินการ
ฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการเพิ่มบริเวณน้าออกไปเพื่อยื่นอายุการใช้งาน จาก
๒ ปีที่ผ่านมาเตาเผาขยะได้ดาเนินการแต่มีอุปกรณ์บางอย่างเกิดการชารุด เช่น
ใบพัดลม ที่ดูดควันจากข้างในของเตาเผ่าขยะ บัดนี้จึงให้ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
โดยผู้รับจ้างก่อนส่งมอบประกันสัญญา ผู้รับจ้างได้ซ่อมแซมและแก้ไขการชารุด
ดังกล่าว และการแก้ไขปัญหาระยะยาวคือการเพิ่มปริมาณน้าให้มีปริมาณมากพอ
ไม่ให้มีความเป็นกรดสูง ก็เลยออกแบบเป็นขนาด ลึก ๑.๕๐ เมตร ยาว๓๐ เมตร
ลึก๑.๕๐ เมตรเพื่อให้ปริมาณน้ามีมากพอที่จะให้น้าที่เราเผาขยะมีความเป็นกรด
น้อยลงและเป็นการยึดอายุวัสดุเครื่องมือของเตาเผาขยะ จากสถิติที่เก็บมาประมาณ
๒ สัปดาห์ อยากเรียนให้ท่านทราบว่าเราเติมโซดาไฟแล้ว มีค่าความเป็นกรดลดลง
หากในเวลา ๓ วันเราไม่ใส่โซดาไฟจะมีค่าความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น ขอสรุปว่า
ปริมาณน้ามีส่วนแปรผันกับค่าความเป็นกรด ด่าง วีธีแก้ไขปัญหาคือให้มีปริมาณน้า
เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ความเป็นกรดลดลงและเป็นการยืดอายุการใช้งานของปล่องดูด
ควันจะทาการบริหารจัดการเตาเผาของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไปกระผมของอนุมัติชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่ให้รายละเอียดครับ
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านประนอมครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ อยากให้มีการไปศึกษาดูงานพื้นที่ข้างเคียงที่ประสบความสาเร็จในเรื่องของ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) การบริหารจัดการขยะที่ประสบผลสาเร็จ โดยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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รวมถึงการศึกษาดูงานการดูแลรักษาเตาเผาขยะให้มีการอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านประนอมครับ ท่านประนอมแนะนาให้คณะผู้บริหารไปศึกษาดูงาน
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ไปศึกษาดูงานแนวทางการปฏิบัติ การดูแลรักษา และแนวทางการบริหารจัดการ
ขยะและแนวทางแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของพื้นที่ข้างเคียงและฃ
เรียนเชิญท่านรองปลัดครับ
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ กระผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมท่านประนอม อุปาสิทธ์ครับ กระผมขอชี้แจงว่า
(รองปลัดเทศบาลฯ) เตาเผาขยะที่เราดาเนินการเมื่อ ๒ ปีที่ผ่านเป็นการดาเนินการตั้งแต่เริ่มต้น
โดยในพื้นที่อื่นไม่มีพื้นใดใช้แบบเราเลย จึงเอาปัญหาที่เกินขึ้นกับเตาเผาขยะ
หรือสถานที่บริหารจัดการขยะเพื่อนามาแก้ไข และได้ข้อสรุปว่าให้มีปริมาณน้ามาก
ขึ้นจึงจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ถ้าคิดถึงความคุ้มทุนและคุ้มค่ากระผมว่าเกินทุน
อยู่แล้วครับ เพราะเตาเผาขยะมีการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เตาเผา
มีประสิทธิภาพที่ดีและเรื่องสิ่งแวดล้อมบริหารเตาเผาขยะดีมากไม่มีแมลงวันตอม
กลิ่นแทบจะไม่มีถือว่าของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงอยู่ในระดับดีแล้วและองค์ความรู้
ที่ได้มาก็จะนามาปรับปรุงแก้ไขและรักษาเตาเผาขยะให้มีประสิทธิ์ภาพต่อไปครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ที่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อสภา
(ประธานสภาฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับหากไม่มี
กระผมขอฝากยังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ว่าหากเปลี่ยนสภาพน้าแล้วใช้ต่อโดยแท้จริง
แล้วเป็นการบาบัดน้า จึงมีความเป็นกรด ด่าง ที่จริงแล้วกระขยะผมเคยไปดูบ่อขยะ
และเคยเรียนท่านรองปลัดแล้วว่ากระผมอยากให้ใช้น้าครั้งเดียวเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับชุมชนรอบด้านด้วยครับ มีท่านใดชักถาม
รายละเอียดอีกหรือไม่ครับหากไม่มีผู้ใดชักถาม กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒.๑
๑.๒ ประเภทงานขุดบ่อขยะ ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือไม่ครับ เชิญท่านรองปลัด
ครับ
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สืบเนื่องจากเรื่องการขุด
(รองปลัดเทศบาลฯ) บ่อขยะเทศบาล เนื่องจากเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้มีการบริหารจัดการขยะ
ที่เป็นระบบในการกาจัดขยะในครัวเรือน ที่ได้มีการรณรงค์ว่าขยะแห้งใส่ถุงสีส้ม
ขยะเปียกใส่ถุงสีฟ้า ซึ่งได้ดาเนินการมาระยะหนึ่ง จากการจัดเก็บทุกวันประมาณ
วันละ ๓ ตัน มีการนาขยะไปหน้าเตาเผาแล้วทาการคัดแยกแต่ขยะบางชนิดไม่
สามารถเผาได้จึงต้องมีการฝังกลบที่บ่อดินทั้งนี้บ่อที่ขอใหม่จะขุดเพื่อฝังกลบขยะ
เปียกขยะทิ้งแล้วต้องฝังกลบและลาดน้ายาฆ่าเชื้อและกระบวนการต่างๆที่ได้
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ดาเนินการร่วมกับผอ.กองสาธารณสุขฯ ซึ่งบ่อฝังขยะมีความกว้าง ๒๕ เมตร ยาว
๖๐ เมตร มีถนนรอบบ่อขยะเพื่อให้รถลงไปดาเนินการได้ ครับ
นายพัลลภ หว่าละ ปัจจุบันเรามีทั้งโรงพักและบ่อขยะ ซึ่งการนาขยะลงไปทิ้งนั้น จะมีเจ้าหน้าทา
(นายกเทศมนตรีฯ) การกีดถุงออกแล้วนาขยะลงบ่อโดยแยกถุงออกมา เพื่อให้ขยะย่อยสลายง่าย ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ได้ตอบคาถามและชี้แจง
(ประธานสภาฯ) รายละเอียดครับ เรียนเชิญท่านอื่น
ครับ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ ข้อ ๒.๑.๑.๒
ประเภทบ่อขยะ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ครับ เชิญท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเบิกตัว นายเอกอุดม ตาคา ผอ.กองช่าง ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
(นายกเทศมนตรีฯ) ในการดาเนินการก่อสร้างลานล้างรถของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเรียนเชิญผู้อานวยการกองช่างครับ
(ประธานสภาฯ)
นายเอกอุดม ตาคา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
(รก.ผอ.กองช่าง) กระผมนายเอกอุดม ตาคา รักษาราชการผู้อานวยการกองช่าง ขอชี้แจงเรื่อง
ลานล้างรถของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ทั้งนี้น้าที่นามาล้างไม่ใช่น้าประปา
เป็นบ่อน้าธรรมชาติสามารถดูดขึ้นมาใช้ได้เลยกระผมขอเพิ่มเติมว่าควรเพิ่มแท่นขึ้น
ไป เพื่อไม่ให้รถที่ขึ้นไปล้างไม่ติดใต้ท้องรถเพื่อความสมบูรณ์แบบครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณผู้อานวยการกองช่างครับที่ได้แจ้งรายละเอียด เชิญท่านมนตรีครับ
(ประธานสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมเห็นด้วยครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ต่อไปข้อ ๒.๑.๑.๓ ประเภทการก่อสร้างลานล้างรถแก้ไขงบเป็น ๑๘๐,๐๐๐ บาท
(ประธานสภาฯ) มีท่านใดประสงค์เพิ่มเติมรายละเอียดที่ทางผู้อานวยการกองช่างให้รายละเอียด
เพิ่มเติมครับ หากไม่มีถือว่าในญัตติที่ ๑ การรับหลักการการแปรเทศบัญญัติรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว กระผมจึง
ขอมติที่ประชุมในการลงมติการรับหลักการการแปรเทศบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑ ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และหลังจากการรับหลักการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เราก็จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเมื่อที่ผ่านมาว่าจะเลือก
ผู้ใดหรือจานวนเท่าใด ตามที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ไม่เกิน ๗ ก็จะได้
คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อรับหลักการแปรร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ครับ สมาชิก
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใดมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง(เอกฉันท์)
ลา ๑ เสียง (นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย)
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบพระคุณทุกท่านครับ ต่อไปเป็นลาดับการสรรหาคณะกรรมการแปรญัตติ
(ประธานสภาฯ) ในประเด็นแรก ซึ่งเราจะดาเนินการตามข้อบังคับการประชุมใน ข้อที่ ๑๐๗
เชื่อมโยง ตามข้อที่ ๑๒ และข้อที่ ๘ เป็นการสรรหาซึ่งกาหนดในประเด็นหลักว่า
ให้มีคณะกรรมกาแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า ๓ และไม่เกิน ๗ คน ซึ่งในที่ประชุมแห่งนี้
กระผมขอสอบถามว่าเราจะมีกรรมการแปรญัตติจานวนกี่ท่านครับ เรียนเชิญท่าน
ประนอมครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมนายประนอม อุปาสิทธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสภาฯ) ขอเสนอ จานวน ๓ คน ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านประนอม เสนอ จานวน ๓ ท่านครับ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออีกหรือไม่
(ประธานสภาฯ) หากไม่มีถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจานวน
๓ ท่าน ครับ และในลาดับต่อไปเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติโดยขอผู้รับรอง
จานวน ๒ ท่านครับ เชิญท่านชัยชนะครับ
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมขอเสนอ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ขอผู้รับรองจานวน ๒ ท่านครับท่านสุรพงษ์ และท่านสมพงษ์ รับรอง ๒ ท่าน
(ประธานสภาฯ)
ขอบคุณครับ ในรายที่ ๑ เสนอชื่อท่านพูนศักดิ์ มีเสนอชื่อท่านอื่นในรายที่ ๑
อีกหรือไม่ครับ รายที่ ๑ ไม่มีเสนอเพิ่มเติมนะครับ กระผมจะถือว่า
ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับ
สาหรับคนที่ ๒ เชิญเสนอครับเชิญท่านประนอม ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอเสนอ คุณพัฒนพงษ์ สนิทการ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ
(สมาชิกสภาฯ)

นายภคเดช วิชชโลกา ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ ผู้รับรอง คือ ท่านชาญวุฒิ และ ท่านวุฒิไกร ครับ
(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ อีกหรือไม่ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ถ้าไม่มีเป็นไปตาม ข้อ ๑๔ ให้ถือว่าท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ครับต่อไปเรียนเชิญเสนอชื่อคนที่ ๓ ครับ
เชิญท่านชาญวุฒิครับ
นายชาญวุฒิ กุลพันธ์เลิศ กระผมขอเสนอ ท่านวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
(สมาชิกสภาฯ) ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอผู้รับรอง จานวน ๒ ท่าน ครับ ท่านมนตรี และท่านพัฒนพงษ์ เป็นผู้รับรองครับ
(ประธานสภาฯ) มีผู้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นไปตาม ข้อที่ ๑๔
ท่านวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับครบตาม
จานวนจากที่เสนอจากสภา จะขออนุญาตให้หาคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติและกาหนดวันแปรญัตติเพื่อนาเข้าสู่สภาเชิญครับ
เชิญท่านวุฒิไกรครับ
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร กระผมนายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
(สมาชิกสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เขตที่ ๑ ขอเสนอวันแปรญัตติคือ
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ครับ ทางคณะกรรมการแปร
ยื่นวันแปรญัตติในวันจันทร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นอื่นอีกหรือไม่ครับ
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ไว้วางใจให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
(รองประธานสภาฯ) โดยส่วนตัวแล้ว กระผมอยากจะให้ท่านอื่นได้แสดงบทบาทเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติแต่เนื่องจากว่าเนื้อหามีเล็กน้อย ทุกท่านคงจะยืนกรานให้กระผมแปรญัตติ
ต่อไป ซึ่งได้หารือกับท่านวุฒิไกรและท่านพัฒนพงษ์แล้ว ตกลงให้กระผมเป็น
ประธานกรรมการแปรญัตติครับ โดยกระผมกาหนดจะเริ่มแปรวันจันทร์ ที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๗ หากสมาชิกท่านใดจะเสนอคาแปรญัตติแสนอได้ที่ประธาน อย่าง
ช้าสุดคือวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านพูนศักดิ์ ดีมั่น ประธานกรรมการแปรญัตติครับ สาหรับการประชุม
(ประธานสภาฯ) ในครั้งต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดหลังจากการประชุมแล้วต้องไม่น้อยกว่า
๒๔ ชั่วโมง ที่จะต้องเสนอเข้าสู่สภา การแปรญัตติและเอกสารต่างๆ ดังนั้น
การประชุมสภาต่อเนื่องเป็นวันที่ ๒๖ เป็นไปไม่ได้ เชิญคุณวุฒิไกร ครับ
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ กระผมขอเสนอวันแปรญัตติ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(สมาชิกสภาฯ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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นายภคเดช วิชชโลกา ท่านวุฒิไกร ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ สิงหาคม
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ครับ และสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอคาแปร
ส่งได้ที่กระผม และท่านใดเข้าร่วมฟังการแปรญัตติเชิญได้ตามวัน เวลา ดังกล่าวครับ
และขอกาหนดการนัดหมายในการประชุมครั้งต่อไปครับ เชิญครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เรียนท่านประธานเทศบาล กระผม ว่าที่ ร.ต.พูนศักด์ ดีมั่น สมาชิกสภาเทศบาล
(รองประธานสภาฯ) ขอเสนอการประชุมครั้งต่อไป คือ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านพูนศักดิ์ เสนอกาหนดการประชุมสภาครั้งต่อไปเป็นวันที่ ๒๖ สิงหาคม
(ประธานสภาเทศบาลฯ) พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มีขอกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ในวันอังคาร
ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง โดยการแต่งกายให้แต่งกายชุดสุภาพ สาหรับเรื่องอื่นๆ ให้ยกยอด
ไปในการประชุมครั้งหน้า บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วกระผมนายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๗ ณ บัดนี้ครับ
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(นายพัฒนพงษ์ สนิทการ)
ผู้บันทึกการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

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

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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(นายจาลอง สินธพ)

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

(นายภคเดช วิชชโลกา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

