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รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ประจาปี ๒๕๕๗
วันพุธ ที๒่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗เวลา ๑๓.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายภคเดช วิชชโลกา ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. ว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์
ดีมั่น ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๓. นายสุรพงษ์ ดุมคา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๔. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๕. นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายมนตรี
บารุงกิจ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๘. นายจาลอง สินธพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๙. นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นายพัลลภ หว่าละ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๑. นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๒. นายอินทร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๓. นายดารง วงศ์น้อย ตาแหน่ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
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
๑๔. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
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๑๕. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๖. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ 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
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายประนอม อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ท่านผู้บริหาร ท่าน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล
(เลขานุการสภาฯ) ตาบล
แม่สะเรียงทุกท่าน กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ซึ่งทาหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล วันนี้ตรงกับวันพุธ ที่ ๒๔
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง ประกาศขอเชิญ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสุรพล พนัสอาพล ผู้ว่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญประธานสภา จุดเทียน ธูป บูชาพระ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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รัตนตรัยและดาเนินการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร พี่น้องข้าราชการพนักงาน
(ประธานสภาฯ)เทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพรักทุกท่านครับในวันนี้ตรงกับวันที่ ๒๔ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
ซึ่งวันนี้การประชุมเป็นการประชุมที่เร่งด่วน ซึ่งเป็นประชุมวิสามัญครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๕๗
และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๗ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ทราบ

นายภคเดช วิชชโลกา ในวันนี้การประชุมดังกล่าว ได้มีท่านสมาชิกสภา ประกอบด้วย ท่านประนอม
(ประธานสภาฯ) อุปาสิทธิ์ และท่านวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ได้ลาการประชุมดังกล่าว เนื่องจากติด
ภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกันครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
นายภคเดช วิชชโลกา ในข้อดังกล่าว เป็นการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓
(ประธานสภาฯ) ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใดจะปรับ
หรือแก้ไขเพิ่มเติมบ้างครับ ในส่วนของกระผมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗จากชื่อท่านรองอินธร แก้ไข เป็นอินทร
ทุกประโยคครับ หน้าที่ ๖ ประโยคคาพูดของกระผมเปลี่ยนชื่อท่านอินธร แก้ไขเป็นอินทร
ครับ และในบรรทัดที่ ๒ ประโยคคาพูดของกระผมประโยคที่ว่า ซึ่งการซักถามจะเริ่มจาก
ข้อ ซึ่งขอแก้ไขเป็นประโยคของท่านถาวร และประโยคของท่านถาวร ด้านล่างบรรทัดที่ ๒
กระผมนายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ให้เติมคาว่ารอง
ปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๖ ฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
คือการเพิ่มบริเวณน้าออกไป ตรงประโยคดังกล่าวขอนาเรียนที่ประชุมเห็นสมควรจะให้คาว่า
เพิ่มบริเวณน้าออกไป หรือประโยคเพิ่มบริเวณเก็บน้าออกไปครับ ขอเรียนเชิญท่านถาวร
ครับที่พอจาความได้
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ขอแก้ไขประโยคที่ว่าการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการเพิ่มปริมาณน้าเพื่อยืดอายุการใช้งานครับ
(รองปลัดฯ)
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นายภคเดช วิชชโลกา ฉะนั้นให้เปลี่ยนจากประโยคที่ว่าการแก้ไขที่ยั่งยืนคือการเพิ่มปริมาณน้าออกไปแก้ไขเป็น
(ประธานสภาฯ) การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการเพิ่มปริมาณน้าและเพื่อยืดอายุการใช้งาน หน้าที่ ๘ ประโยค
คาพูดของกระผมบรรทัดล่างบรรทัดที่ ๒ ของรายละเอียดเรียนเชิญท่านอื่นครับ ถ้าไม่มี
ขอเข้าสู่ข้อที่ ๒.๑.๑.๒ ครับ ประเภทบ่อขยะ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็นข้อ ๒.๑.๑.๓
ก่อสร้างลานล้างรถตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท จากเดิมแก้ไขเป็น ๒.๑.๑.๓ ประเภทก่อสร้างลาน
ล้างรถ ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท กระผมมีเท่านี้ครับ เรียนเชิญท่านอื่นครับมีเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ หน้าที่ ๘ ประโยคของท่านพัลลภ หว่าละ ข้างล้างก่อนถึงคาพูดของกระผม เป็น
ประโยคตั้งสังเกตของท่านที่ปรึกษาให้ข้อสังเกต คาว่าการฉีกถุงให้แก้ไขเป็นคาว่ากรีดถุงขยะ
ลงบ่อครับ เรียนเชิญสมาชิกท่านอื่นครับ เรียนเชิญท่านถาวร ครับ
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ หน้าที่ ๗
(รองปลัดฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา หน้าที่ ๗ และขอเรียน
(ประธานสภาฯ)
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ บรรทัดที่ ๓ คาพูดของกระผม จึงเอาปัญหาที่เกินขึ้น แก้ไข เป็นปัญหาเกิดขึ้นครับ
(รองปลัดฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา บรรทัดที่ ๓ จึงเป็นปัญหาที่เกินขึ้น แก้ไข เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นครับ มีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
(ประธานสภาฯ) หากไม่มีสมาชิกผู้ใดเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมที่ประชุมสภาว่าท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๗ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง
ลา ๒ เสียง (นายประนอม อุปาสิทธิ์/นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์)
มาสาย ๑ เสียง (ว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น)
ข้อ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗
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นายภคเดช วิชชโลกา ในญัตตินี้ เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔
(ประธานสภาฯ) ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านใดมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมในคาพูดครับเรียนเชิญครับ
หน้าที่ ๓๗ ตรงมติที่ประชุมเป็นเห็นชอบ ๑๐ เสียง ลา ๒ เสียง ท่านชาญวุฒิกุลพันเลิศ
และ ท่านสุรพงษ์ ดุมคา โดยขอให้นารายชื่อและลายมือชื่อในการประชุมครั้งดังกล่าว
ในช่วงบ่ายออกครับ เพราะท่านมีการลาภาคบ่ายโดยขอให้แก้ไขในประเด็นดังกล่าว
ด้วยเรียนเชิญท่านอื่นที่จะแก้ไขรายงานการประชุมด้วยครับเรียนเชิญครับ หากไม่มีกระผม
จะขอมติที่เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ ๒.๒ ท่านสมาชิก
สมาชิกเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ลา ๒ เสียง(นายประนอมอุปาสิทธิ์ /
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์)
วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑ ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เพื่อใช้ในปีถัดไป
นายภคเดช วิชชโลกา วาระที่ ๓ญัตติข้อ ๓.๑ ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เพื่อใช้ในปีถัดไป ในญัตติดังกล่าว(ประธาน
สภาฯ) ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารนาญัตติดังกล่าวเสนอเข้าสู่สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ครับและขอเชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายชัยพันธ์
(รองนายกฯ)
ภักดิ์ปานรองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกพัลลภ
หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ให้เสนอ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เพื่อใช้ในปีถัดไป
ตามข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จากรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึง่ ยังมิได้มีการก่อหนี้ผูกพัน และมีความจาเป็นที่
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป เพราะเนื่องด้วยข้อจากัดของระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตาม
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ที่อาจจะใช้จ่ายได้ไม่ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงเห็นว่าเป็น
การจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการ ปฏิบัติราชการและ การดาเนินการ ตามร่างเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนของการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามนัยของมาตรา ๖๒ แห่ง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันมี รายละเอียด ดังนี้๑. ตามที่
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้เสนอขอทาเทศบัญญัติเพิ่มเติมซึ่งเป็นหมวดของค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างมีจานวน ๓ รายการด้วยกัน รายการที่ ๑ คือการก่อสร้างบ่อพักน้าเตาเผา
ขยะ มีความจาเป็นที่จะต้องรีบดาเนินการ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ติดตั้งเตาเผาขยะเพราะ
มิเช่นนั้นจะทา ให้ประชาชนโดยรอบเกิดความไม่มั่นใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เตาเผาขยะมูลฝอยในภาพรวม อันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทาให้เกิดทัศนคติในแง่ลบ ต่อระบบการ
บริการขยะของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และเกิดการต่อต้านจากมวลชนที่คัดค้านอีกทั้งเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ก็มิได้ตั้งไว้ เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวจึงเกรงว่าอาจก่อให้เกิดความล่าช้าต่อการแก้ไขปัญหาในอนาคตรายการที่ ๒
งานขุดบ่อขยะใหม่ มีความจาเป็นที่จะต้องรีบดาเนินการ เพราะ ถึงแม้ว่า เตาเผาขยะของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง จะเผาได้ในปริมาณ ๓ ตันก็ตาม แต่ในความเป็นจริงเทศบาลเผาได้
แค่ ๒ ตัน จากจานวนการเก็บขยะภายในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ที่มีวันละ ๓ ตัน ส่วน
ขยะที่เหลือ ก็ต้องมีการคัดแยกไปจัดทาเป็นปุ๋ยหมักและ ถูกกาจัดโดยการฝังกลบ เพราะไม่
สามารถจะดาเนินการเผาได้ ซึ่งปัจจุบัน หลุมที่ใช้ในการฝังกลบดังกล่าว ได้เต็มแล้วและจะต้อง
มีการขุดบ่อใหม่ขึ้น มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาในระบบการบริหารจัดการขยะในภาพรวม และ จะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายการที่ ๓ งานก่อสร้างที่ล้างรถ ซึ่งเป็นรถเก็บขนขยะ โดย มี
ความจาเป็นที่จะต้องรีบดาเนินกา รเพราะไม่มีสถานที่ในการดาเนินการทาความสะอาดชาระ
ล้างในแต่ละครั้ง หรือแต่ละวัน เพราะจะต้องมีการดาเนินการทาความสะอาดกระบะหรือตู้
บรรทุกขยะมูลฝอยทุกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค และกลิ่น ที่จะส่งผล
กระทบต่อ ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถาน ที่จอดรถขยะของเทศบาล
เพราะสถานที่ดังกล่าว อยู่ในบริเวณจุดศูนย์กลางของตัวเมือง อีกทั้งเคยมีการร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นที่เกิดจากการไม่ ทาความสะอาดชาระล้างกระบะหรือตู้บรรทุกขยะมูลฝอย
มาแล้ว มิเช่นนั้นจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดทัศนคติในแง่ลบต่อเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึง่
ถึงแม้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านได้มีการลงนามให้เทศบัญญัติเพิ่มเติมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ก็ตามแต่ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ได้กาหนดในหมวดของการกันเงินข้ามปีไว้ชัดเจนว่าในกรณีที่เป็นรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างซึ่งยัง มิได้มีการก่อหนี้ผูกพัน และมีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
เพราะเนื่องด้วยข้อจากัดของระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่อาจจะใช้จ่ายได้ไม่ทันใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น จึงจาเป็นต้องใช้ระเบียบข้อ ๕๙ มาเป็นตัวกาหนดซึ่งระเบียบข้อ
๕๙ นั้นได้ระบุชัดเจนครับว่า ในกรณีที่มีการใช้ จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ซึ่งยังมิได้มีการก่อหนี้ผูกพัน และมีความจาเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลได้ไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี ตาม
วรรคแรกครับ ฉะนั้นเมื่อเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้มีการ
พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติเพิ่มเติม ซึ่งมี ๓ หมวด หมวดที่กระผมได้กล่าวมา เรื่องเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงจาเป็นต้องใช้ระเบียบ ข้อ ๕๙เป็นตัวกาหนดและให้
เห็นชอบด้วยกฎหมายเพราะเราไม่สามารถที่จะดาเนินการเองได้จึงต้องกันเงิน การกันเงิน
ดังกล่าวจึงไม่ใช่อานาจของผู้บริหารจึงเป็นอานาจของสภาเทศบาล ฉะนั้นกระผมจึงได้ทา
เรียนข้อญัตติดังกล่าวนี้ กราบเรียนยังท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านเพื่อขอเสนอญัตติไว้เงินไว้ให้เบิกในปีถัดไป ตามญัตติ ข้อที่ ๓.๑จึงขอให้สภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ได้พิจารณาอนุมัติในญัตติดังกล่าวต่อไปขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านรองชัยพันธ์ครับ ที่ได้นาเสนอญัตติเข้าสู่สภาเทศบาลซึ่งในญัตติ
(ประธานสภาฯ) ดังกล่าว ก็คือการกันเงินไว้ใช้จ่ายในปีงบประมาณหน้า ซึ่งมีข้อระเบียบที่สามารถให้ใช้เงิน
ดังกล่าวได้แต่ตั้งผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลครับ และในที่นี้มีท่านใดมีความประสงค์
จะชักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมครับเรียนเชิญครับ เชิญท่านมนตรีครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมนตรี บารุงกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง ในญัตติที่ท่านรองชัยพันธ์ได้นาเรียนต่อสภาเทศบาลก็เห็นด้วยในเรื่อง
ของการให้การกันเงินไว้ และกระผมมีอีกเรื่องที่อาจสอบถามไม่ทราบว่าจะเกี่ยวข้องกับ
การกันเงินไว้หรือไม่ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอให้ท่านมนตรีเสนอมาก่อนแล้วกระผมจะทาการวินิจฉัยครับ
(ประธานสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอสอบถามโครงการก่อสร้างถนนหลังสานักงานสาธารณสุข ที่บรรจุอยู่เทศบัญญัติ
(สมาชิกสภาฯ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของกองช่าง ซึ่งเทศบาลยังไม่ได้ดาเนินการหากสามารถ
กันเงินเพื่อดาเนินการโครงการดังกล่าวได้ควรจะขอให้เสนอญัตติในสภาเลยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อชักถามดังกล่าวให้กับท่านมนตรีครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านสมาชิกสภาที่เคารพรักทุกท่านครับ ขอขอบคุณความห่วงใยของท่านมนตรี
(รองนายกฯ) บารุงกิจ ครับ ในส่วนของงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัตินั้น ซึ่งทุกท่านก็ทราบกันดี
เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ซึ่งการโอนเงินงบประมาณเข้ามาในปัจจุบันเป็น
เรื่องที่ติดขัดพอสมควรครับ และยอดเงินที่จะดาเนินการเป็นจานวนเงินที่ค่อนข้างสูง
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ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินการในโครงการดังกล่าว ซึ่งญัตติที่ได้เสนอมาเพื่อขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลนั้นเป็นงบประมาณที่คงเหลืออยู่ครับ ซึ่งในส่วนโครงการที่บรรจุใน
กองช่างเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดาเนินการดังกล่าวครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณคณะผู้บริหารครับและมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ครับ
(ประธานสภาฯ) เรียนเชิญท่านสุรพงษ์ ครับ
นายสุรพงษ์ ดุมคา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ
(สมาชิกสภาฯ) กระผมนายสุรพงษ์ ดุมคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงในกรณีเรื่องการดาเนินการ
ก่อสร้างที่ผ่านมาของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งได้รายงานรายรับ รายจ่ายและชี้แจงให้กับ
สภาเทศบาล ก่อนดาเนินการจัดทาเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ว กระผม
ก็สงสัยว่างบประมาณในการดาเนินการทาไมไม่พอ เพราะเรามีเงินเหลือจ่ายแล้ว และ
รายงานรายรับ รายจ่าย ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๗ ก็พอดีกัน ความจริง
ประมาณการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต้องอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วทาไมดาเนินการดังกล่าวไม่ทัน
อยากทราบเหตุผลครับ และอีกประเด็นคือตามญัตติที่ได้เสนอเข้ามาเป็นงบประมาณที่เป็น
ส่วนเกินมาจะดาเนินการอย่างไรครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านสุรพงษ์ได้ชักถามเพื่อขอเหตุผลกรณีที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนหลังสานักงาน
(ประธานสภาฯ) ธารณสุข ว่าทาไมไม่มีการดาเนินงานตามเทศบัญญัติและกรณีที่ ๒ การทา
เทศบัญญัติเพิ่มเติมทาไม่ถึงได้ดาเนินการล่าช้า เรียนเชิญผู้บริหารตอบข้อชักถาม
ครับ เรียนเชิญครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงและทาความเข้าใจ
(รองนายกฯ) ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติในครั้งนี้ว่า เรื่องที่สอบถามนั้นท่านกาลังสอบถาม๒ ประเด็น
แต่ท่านได้นา ๒ ประเด็นมารวมกัน ซึ่งประเด็นที่ ๑ ท่านต้องถามว่าทาไมไม่ก่อสร้างถนน
ยอดเงิน ๖.๒ แสน ประเด็นที่ ๒ ทาไมมีการก่อสร้างแล้วประกวดราคาไปแล้วในกรณี ๓
โครงการ ตามร่างเทศบัญญัติเพิ่มเติม ซึ่งกระผมขอตอบประเด็นที่ ๒ ว่า ๓ โครงการ
ซึ่งประกอบด้วย ๑. หลุมฝังกลบ ๒. บ่อพักน้าเตาเผาขยะ ๓.ก่อสร้างที่ล้างรถ ซึ่งทั้ง
๓ โครงการดังกล่าว ยังไม่ได้มีการผูกพันตามสัญญาโดยต้องมีการผูกพันเซ็นต์สัญญา
ก่อน แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดที่ชัดเจนเพราะระยะเวลาที่กาหนด
เพียงแต่ว่ามีการเริ่มดาเนินการประกวดราคาไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถทาให้แล้วเสร็จได้
จึงจาเป็นที่จะต้องขอกันเงินตรงนี้ไว้เพื่อที่หักเข้าในโครงการพิเศษเพื่อจะได้จ่ายได้ คือ ๓
โครงการหลัง จากไม่กันเงินไว้หลังวันที่ ๓๐ กันยายน เงินก็จะตกเป็นเงินสะสม และคาถาม
ต่อไปที่ถามว่าว่ายอดเงิน ๖.๒ แสนบาท ทาไมไม่ก่อสร้าง ตามที่เทศบัญญัติแต่ละปีได้ตั้งไว้
และคาดการณ์ว่าปี พ.ศ.๒๕๕๗ เราจะได้เงินตามเป้าที่เราตั้งไว้แต่ถ้าเงินเข้ามาไม่เต็มจะเอา
เงินที่ไหนสร้าง ถ้าเราตั้งเทศบัญญัติปี ๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๓๐ ล้าน แล้วเงินอุดหนุนเข้ามาแค่
๒๕,๒๖ หรือ ๒๗ ล้าน เงินที่ขาดไปจะไปเอาที่ไหนครับ และเคยมีเมื่อปีหนึ่งตอนที่สมัคร
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กระผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ตอนนั้นท่านมนตรีบารุงกิจเป็น
นายกเทศมนตรี ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้เยอะแยะแต่เงินไม่มีและไม่เข้ามาจึงจาเป็นต้องตัด
ต้องเรียกให้มีการประชุมเพื่อตัดโครงการบ้างโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการได้แต่ยังไงก็
ตามทุกอย่างเป็นอานาจของนายก แต่ถ้าในโครงการใดก็ตามที่จะทาแล้วแต่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ท่านนายกก็ไม่ได้ทาก็คือตกไป เช่น ค่าทราย ค่าหิน ค่าเหล็ก ขึ้นราคาไม่
สามารถก่อสร้างได้ตามราคาที่เคยประมาณการไว้จึงไม่สามารถดาเนินการได้ จึงมีข้อชักถาม
๒ ประเด็น คือ ๑. โครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๖.๒ บาท จะได้ไหม ส่วนคาถามที่ ๒ คือ
๓ โครงการดังกล่าว เราขอกันไว้ซึ่งเป็นเหตุที่ขอให้เปิดประชุมวิสามัญดังกล่าวครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณคณะผู้บริหารครับ เรียนเชิญท่านสุรพงษ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสุรพงษ์ ดุมคา เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมนายสุรพงษ์ ดุมคา สมาชิกสภา
(สมาชิกสภาฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอบคุณคณะผู้บริหารครับที่ชี้แจงให้เข้าใจ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านสุรพงษ์ ครับ มีสมาชิกท่านชักถามในรายละเอียดญัตติข้อ ๓.๑ อีกหรือไม่ครับ
(ประธานสภาฯ) หากไม่มีผู้ใดสอบถามในมติดังกล่าว กระผมขอใช้เวลานี้เพื่อลงมติที่ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อที่ ๒๙ วรรค ๑ และวรรค
ซึ่งข้อความสาคัญเป็นการให้อานาจสภาเทศบาลในการเห็นชอบอนุมัติให้คณะผู้บริหาร
มีการกันเงินไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีมติเห็นชอบในญัตติที่ ๓.๑
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง(เอกฉันท์)
ลา ๒ เสียง(นายประนอม อุปาสิทธิ์/นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์)
ข้อ ๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
นายภคเดช วิชชโลกา ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ข้อ ๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โอนเงิน
(ประธานสภาฯ) งบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เรียนเชิญคณะผู้บริหารนาเสนอเข้าสู่สภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ เรียนเชิญครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ) รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ซึ่งได้รับมอบอานาจจากนายกพัลลภ หว่าละ
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ได้มานาเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อ ที่ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งเทศบาลตาบล แม่สะ
เรียงได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ข้อ ๑.๓ หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ ข้อ ๑.๓.๑ ค่าตอบแทน และข้อ ๑.๓.๑.๓ ประเภทค่าตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นจานวน ๑๐ ,๐๐๐ บาท จากการที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจาปี
แต่เนื่องด้วยได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพียงเล็กน้อย หรือไม่เพียงพอที่จะจ่าย จึงต้องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากรายการที่เหลือจ่าย หรือ
หมดความจาเป็นที่จะต้องจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ของแต่ละกอง/
สานัก มาจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดกระผมขอนาเรียนยังท่านประธานสู่สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงผู้ทรงเกียรติ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านคณะผู้บริหารพอจะมีรายละเอียดการชี้แจงให้กับสมาชิกเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาฯ) หรือไม่ ท่านควรจะมีรายละเอียดการโอนที่เป็นเอกสารสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ทราบรายละเอียดครับ เรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ต่อครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ประโยคนี้กระผมกาลังจะนาเรียนที่มาที่ไปและเข้าสู่กระบวนการของสภาก่อนจากนั้นกระผม
(รองนายกฯ) จึงจะชี้แจงรายละเอียดงบประมาณการโอนของแต่ละกอง ซึ่งกระผมเว้นวรรคในการที่จะ
เสนอในงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สานักปลัดมีอะไรบ้าง
กองคลังมีอะไรบ้าง กองช่างมีอะไรบ้าง กองการศึกษามีอะไรบ้าง กระผมจะขอเสนอว่า
ทาไมต้องเอารายละเอียดดังกล่าวมาเสนอที่ประชุมสภา กระผมเอากฎหมายข้อใด อานาจ
ของคณะผู้บริหารมีมากน้อยแค่ไหน อานาจของสภามีมากน้อยแค่ไหน กระผมจะนาเรียน
เนื่องจากการเขียนคาแถลงการณ์มาเป็นคาแถลงการณ์ในส่วนของนิติกร ก็คงเป็น
รายละเอียดซึ่งกระผมเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวดที่ ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณนั้น ซึ่งในระเบียบกาหนดไว้ชัดเจน
ข้อที่ ๒๗ การโอนเงินหมวดงบประมาณครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือการตั้งโอนเป็นรายงการใหม่ ให้เป็นอานาจการอนุมัติของสภา
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ท้องถิ่น นี้คือเหตุผลที่กระผมต้องทาหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในส่วนของเทศ
บัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปมาเสนอต่อสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑.๓ หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ข้อ ๑.๓.๑ ค่าตอบแทน และข้อ ๑.๓.๑.๓ ประเภท
ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ กรณีพิเศษ เป็นจานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทจากที่เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงได้รับการประเมินแบบประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจาปี ซึ่งจะมี
รายละเอียดมีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ
สานักปลัดเทศบาลในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง ตามข้อ ๒.๑ และค่าครุภัณฑ์ ซึ่งมีรายการที่เหลือจ่ายดังนี้๑.๑ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามข้อ ๒.๑.๑.๑ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องปริ้นเตอร์ ตามข้อ ๒.๑.๑.๒.๑ ตั้งไว้ ๔,๐๐๐
บาท คงเหลือ ๑๐๐ บาท เครื่องสารองไฟ ตามข้อ ๒.๑.๑.๒. ๒ ตั้งไว้ ๓,๖๐๐ บาท คงเหลือ
๓,๖๐๐ บาท เร้าท์เตอร์ โมเด็ม ตามข้อ ๒.๑.๑.๒. ๓ ตั้งไว้ ๒,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๒ ,๔๐๐
บาท๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์ สานักงาน (ตู้เอกสาร) ตามข้อ ๒.๑.๑. ๓ ตั้งไว้ ๕ ,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท๑.๔ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ( โต๊ะ-เก้าอี้ ) ตามข้อ ๒.๑.๑. ๔ ตั้งไว้
๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๙๐๐ บาทงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ของกองคลัง ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ตามข้อ ๒.๑ ซึ่งมีรายการที่เหลือจ่ายดังนี้
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แก่เครื่องปริ้นเตอร์ ตามข้อ ๒.๑.๑.๒ ตั้งไว้ ๑,๘๐๐ บาท
คงเหลือ๑,๘๐๐ บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตามข้อ ๒.๑.๑.๓
ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๔,๐๐๐ บาท๒.๒ ค่าครุภัณฑ์สานักงาน ตามข้อ ๒.๑.๒
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๖๐๐ บาท ๓.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกองการศึกษาในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามข้อ ๒.๑และค่าครุภัณฑ์ ซึ่งมีรายการที่เหลือ
จ่ายดังนี้๓.๑ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามข้อ ๒.๑.๑.๑ ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๕,๑๐๐ บาท๓.๒ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ตามข้อ ๒.๑.๑.๒ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐
บาทคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย
เพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามข้อ ๒.๑ และค่าครุภัณฑ์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ซึ่งมีรายการที่เหลือจ่ายดังนี้๔.๑ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามข้อ ๒.๑.๑.๒
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท๔.๒ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ตามข้อ ๒.๑.๑.๓ ตั้งไว้ ๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท ๔.๓ ประเภทครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามข้อ ๒.๑.๑.๕ ตั้งไว้ ๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
๕

. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกองช่าง ในส่วน
ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ตามข้อ ๒.๑ และค่าครุภัณฑ์ ซึ่งมีรายการที่เหลือจ่ายดังนี้๕.๑ ประเภท
ยานพาหนะและขนส่ง ตามข้อ ๒.๑.๑.๑ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท
๕.๒ ประเภทครุภัณฑ์สานักงานกองช่าง ตามข้อ ๒.๑.๑.๓ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๑,๒๐๐ บาท๕.๓ ประเภทครุภัณฑ์รถตัดคอนกรีต ตามข้อ ๒.๑.๑.๔
ตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๕,๐๐๐ บาท๕.๔ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องตบดิน
ตามข้อ ๒.๑.๑.๕ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งจะขออนุญาตนาเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่าใน
การขอโอนงบประมาณในส่วนของครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นอานาจของสภา
เทศบาลนั้น จะสรุปได้ว่าสานักปลัดเป็นยอดเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐ บาท กองคลัง ๒๑,๔๐๐
บาท กองการศึกษา ๑๕๑๐๐ บาท กองสาธารณสุข ๕๒,๐๐๐ บาท กองช่าง ๙๖,๒๐๐
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๓,๗๐๐ บาท ฉะนั้นในฐานะกระผมเป็นผู้เสนอญัตติ เรื่อง การ
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างจากรายการที่เหลือจ่ายมีความจาเป็นที่ต้องจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของแต่ละกองมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ตามญัตติข้อ ๓.๒ จึงขอให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้พิจารณาอนุมัติใน
ญัตติดงั กล่าวด้วย ซึง่ กระผมจะขออนุญาตนาเรียนเพือ่ เป็นทีเ่ ข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารกับ
ฝ่ายสมาชิกสภาก็คืออานาจในการโอนเงินในส่วนของค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกอย่าง
จะต้องเสนอสภาและสมาชิกสภาต้องเป็นผู้เห็นชอบให้โอนหรือไม่ให้โอนส่วนงบประมาณอื่น
ที่นอกเหนือจากค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอานาจของฝ่ายบริหาร เพราะฉะนั้นการ
โอนงบประมาณในครั้งนี้ที่ทางคณะผู้บริหารนาเสนอญัตติในข้อ ๓.๒ นั้นจึงเป็นส่วนของค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น แต่ในส่วนของรายการอื่นที่เป็นเงินเดือนที่เป็นค่าใช้จ่าย
อื่นหรือค่าตอบแทนอื่นนั้นจะเป็นอานาจของฝ่ายบริหาร ฉะนันจึ
้ งอยากให้ สมาชิกสภาเข้ าใจเป็ น
ที่ตรงกันกับฝ่ ายบริ หารว่าถ้ าเป็ นการโอนเงินค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างไปแล้ ว หากเงินเหลือ
จ่ายนอกเหนือจากค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิง่ ก่อสร้ างนันเป็
้ นอานาจของท่านนายกดัง นั้นจึงได้ยื่นญัตติ
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ข้อที่ ๓.๒ ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงฉะนั้นหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อ
พิจารณาอนุมัติขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านชัยพันธ์ครับที่ได้นาเสนอการโอนงบประมาณดังกล่าว ตามรายละเอียดที่
(ประธานสภาฯ) ได้แนบตามเอกสารที่ได้แจ้งท่านทราบมาพร้อมนี้ มีสมาชิกท่านใดชักถามหรือไม่ครับ
เรียนเชิญครับขอเรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ กระผม
(รองประธานสภาฯ) ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในกรณีที่กระผมได้รับฟังคาชี้แจงจากฝ่ายบริหารครับ ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายต่างในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของแต่ละกอง ในส่วนของเงินที่เหลือ
กระผมไม่ได้ติดใจแต่นี้คงเป็นเงินที่ชัดเจนแต่ในส่วนเงินครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เช่น ที่ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท กรณีเช่นนี้ทาไมคงเหลือเท่าเดิมครับ
เหตุใดจึงไม่มีการจ่ายทั้งๆที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติแล้ว ขอได้รับคาชี้แจงจากฝ่ายบริหารด้วย
ซึ่งกระผมได้พิจารณาแล้ว ทั้งหมดสิบกว่ารายการในหมวดครุภัณฑ์ที่จะจ่ายที่จะซื้อครับผม
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารครับเรียนเชิญท่านปภากรณ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นางปภากรณ์ ศรีทัน กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) ท่านรองปลัด และผู้อานวยการทุกกอง ขอตอบข้อชักถามท่านพูนศักดิ์ ดีมั่นถึงกรณีที่มี
การตั้งค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างถ้าเอกสารอยู่ในมือท่านๆจะเห็นว่ามี
บางรายการที่เราไม่ได้เบิกจ่ายและบางรายการมีการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมี
ยอดเงินคงเหลืออยู่ ซึ่งกรณีบางอย่างที่มิได้เบิกจ่าย ตัวอย่างเช่น สานักปลัดค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งงบประมาณไว้ ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท ตรงข้อ
ดังกล่าวเคยได้ชี้แจงกับคณะกรรมการแปรญัตติไปแล้วว่าเราจะตั้งตรงนี้ไว้เพียง ๕,๐๐๐
บาท ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของยางรถยนต์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งที่มีมูลค่าเกิน ๕,๐๐๐ บาทของสานักปลัดมิได้ดาเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์ที่มี
มูลค่าเกิน ๕,๐๐๐ บาทที่อยู่ในสังกัดสานักปลัดเพราะฉะนั้นยอดคงเหลือตรงนี้ยังจะมีอยู่ แต่
เหตุที่ปีงบประมาณราย พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ยังคงตั้งค่าครุภัณฑ์ยางพาหนะและขนส่งไว้อยู่นั้น
เพราะเราไม่สามารถคาดการณ์ไม่ได้ว่ายางของรถในสังกัดสานักปลัดจะมีอายุการใช้งานได้
ตลอดหรืออาจชารุดและต้องเปลี่ยนหากต้องเปลี่ยนยางในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เราก็ไม่สามารถ
ประมาณการค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนยางตรงนี้ได้คะ ถ้าหากเราไม่ตั้งไว้แต่ต้องได้เปลี่ยนเราจะ
เปลี่ยนไม่ได้แล้วคะ แล้วจะต้องเป็นความลาบากที่จะต้องมาขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบล
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แม่สะเรียงอีกครั้งหนึ่ง และทุกท่านก็ทราบดีว่าในสภาวการณ์ในปัจจุบันยังไม่รู้สภาวะของ
สภาของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะเป็นอย่างไรจึงต้องงบประมาณดังกล่าวไว้ก่อน แต่ในปี
๒๕๕๗ ที่คงเหลือเพราะมิได้มีการเบิกจ่ายเพราะยางรถยนต์ที่ใช้ปัจจุบันยังใช้ได้อยู่ก็เลยไม่ได้
เปลี่ยนแปลงในด้านนี้ ในส่วนของค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ข้อ ๒.๑.๑.๒
.๑ ตั้งไว้
๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐๐ บาท ส่วน ประเภทครุภัณฑ์ สานักงาน (ตู้เอกสาร) ตามข้อ
๒.๑.๑. ๓ ตั้งไว้ ๕ ,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕ ,๐๐๐ บา ท เนื่องจากในปีที่ผ่านมาสานัก
ปลัดเทศบาลเป็นค่าตู้เอกสารซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าสานักปลัดตู้เอกสารจะเยอะบางส่วนได้มี
การชารุดเสียหายแต่บางส่วนยังใช้การได้หากตู้ไหนชั้นวางเสียหายเราก็ถอดชั้นวางออกยัง
สามารถใช้เก็บของได้อีกแต่ความเป็นระเบียบและสมบูรณ์ไม่มีคะ แต่ด้วยระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายวัสดุ ในครั้งแรกของปี ๒๕๕๗ คือ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึง มกราคม
๒๕๕๗ การเบิกจ่ายของครุภัณฑ์ไม่สามารถดาเนินการได้อยู่แล้ว ประกอบกับช่วงแรกเงิน
งบประมาณของเทศบาลยังไม่เข้ามาสานักปลัดจึงไม่มีการเบิกจ่ายพอช่วงหลังงบประมาณเข้า
มาพวกเราก็มาคุยกันแล้วว่างบประมาณที่เข้ามายังไม่ได้เป็นไปตามที่ได้ตั้งไว้สานักปลัดจึงไม่
มีการเบิกจ่ายตั้งนี้เพราะเกรงว่าถ้าเบิกจ่ายแล้วเงินงบประมาณไม่เข้ามาตามที่ประมาณการไว้
จะลาบากในการเบิกจ่ายเราจึงไม่ได้เบิกจ่ายตรงนี้ ในส่วนของ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
(โต๊ะ-เก้าอี้ ) เป็นคุณเสาวณีย์ที่ดาเนินการจัดซื้อเก้าอี้สีเขียวที่ใช้ในงานออกหว่า ซึ่งได้ ตัง้
งบประมาณ ไว้ ๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๙๐๐ บาทคะ และกองอื่นก็เช่นกันงบประมาณ
แต่ละปีเราตั้งไว้แต่ก็ไม่ได้เบิก เช่นกองคลังคะตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ไว้แต่งประมาณไม่เข้าตาม
ที่ตั้งงบประมาณไว้จึงไม่กล้าที่จะเบิกจ่ายครุภัณฑ์ดังกล่าว พอเงินเข้ามาก็จะเป็นท้าย
ปีงบประมาณถ้าจะดาเนินการระยะเวลากระชั้นชิด ประกอบกับกองคลังได้แจ้งให้ทุกกอง
ดาเนินการจัดทาฎีกาการเบิกจ่ายทุกอย่างตั้งจัดส่งให้กองคลังภายในวันที่ ๑๕ กันยายน
เหตุผลเพราะจะทาให้ง่ายต่อการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แต่เท่าที่ทราบว่าในขนาดนี้ยังมี
การเบิกจ่ายอยู่เพราะยอดบางส่วนกว่าจะตัดตรงนี้ได้คือการเงิน ฎีกา จัดซื้อจัดจ้างต้องนิ่ง
ก่อน เงินถึงจะออกมาได้จึงได้ให้คุณรัตนาแจ้งรายละเอียดรายการออกมาว่างบประมาณส่วน
ไหนที่สามารถโอนไปอยู่ในเงินโบนัสได้ และขอความอนุเคราะห์จากสภาในเรื่องของโบนัส
และถ้าถามว่าโบนัสเป็นเงินเท่าไหร่นั้นตอนนี้ก็ไม่สามารถตอบได้ เพราะว่าตอนนี้อย่างที่ท่าน
รองชัยพันธ์ได้นาเรียนว่ายอดที่เราได้โอนไปตอนนี้เพียง ๒๐๓,๗๐๐ บาท แต่โบนัสที่จะจ่าย
ให้ทุกคนต้องรอพรุ่งนี้ของการประชุม กทจ.คะ และตอนนี้ทาได้นี้คือเงินที่เหลือจ่ายนาไป
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รวมกันก่อนจะต้องทาเรื่องกันเงินไว้และดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายนนี้คะ
ส่วนรายละเอียดหมวดค่าใช้จ่ายของกองอื่นนั้นสามารถสอบถามกองอื่นได้คะ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กราบเรียนท่านประธานสภาครับ คุณปภากรณ์แจ้งเรียบร้อยแล้ว กระผมขอสอบถามกองช่าง
(รองประธานสภาฯ)
ว่ารถตัดคอนกรีตและเครื่องตบดินไม่จาเป็นต้องซื้อแล้วเหรอครับ ขอให้ชี้แจงด้วยครับ
เพราะเหตุใดจึงไม่ประสงค์จะซื้อขอให้ชี้แจงด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องตอบคาถามที่ท่านพูนศักดิ์ได้สอบถามครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขออภิบายให้กับเพื่อนสมาชิกสภาเกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณที่ขอโอนในครั้งนี้
(รองนายกฯ) ในประเด็นดังกล่าวเหตุผลที่มิได้ดาเนินการเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวในไตรมาสที่ ๓
เพิ่งเข้า จึงทาให้ระยะเวลาดาเนินการของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีระยะเวลาที่ไม่เพียงพอ
ต่อการดาเนินการ หรือดาเนินการไม่ทัน จึงไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันและหาก
ไม่ดาเนินการในโครงการดังกล่าวงบประมาณก็จะตกเป็นเงินสะสมไป ทั้งนี้จึงมีญัตติขอโอน
งบประมาณดังกล่าวเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง เพื่อโปรดพิจารณาจึงขอชี้แจงท่านประธานสภาผ่านสมาชิกสภาครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ที่ได้ชี้แจ้งรายละเอียดและตอบข้อชักถามของว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์
(ประธานสภาฯ) ดีมั่น ครับมีสมาชิกสภาท่านใดเสนอความเห็นอื่นอีกหรือไม่ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอหรือเพิ่มเติมใดแล้ว
(ประธานสภาฯ) กระขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ท่านใดเห็นชอบ
ในญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างครับ
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง( เอกฉันท์)
ลา ๒ เสียง (นายประนอม อุปาสิทธิ์/นายวุฒิไกร นันทะสมบูรณ์
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วาระที่ ๔ ญัตติอื่นๆ
นายภคเดช วิชชโลกา ในญัตติอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใดเสนอความคิดเห็นหรือไม่ครับ
(ประธานสภาฯ)
เรียนเชิญ ผอ.กองสาธารณสุข ครับ
นายยุทธนา คามงคล กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในวาระอื่นๆ
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ขอชี้แจงกับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการอีก ๑๕ ท่าน ซึ่งคณะกรรมการ ๑๕ ท่าน
ซึ่งคณะกรรมการ ๑๕ ท่าน มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มี ๒ ตาแหน่ง
มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จานวน ๒ ท่านที่ร่วมเป็นกรรมการดังกล่าว โดย
คณะกรรมการสปสช. เดิมประกอบด้วยท่านประนอม อุปาสิทธิ์ และ ท่านชัยชนะ ปุรณะ
วิทย์ ที่เป็นคณะกรรมการสปสช. ซึ่งกรรมการดังกล่าวครบวาระวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ซึ่งตอนนี้ทาง สปสช.เขตให้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ ผู้แทนอื่นๆได้มีการ
คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งยังคงเหลือผู้แทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่ยังไม่ได้
ดาเนินการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการดังกล่าวครับกระผมจึงขอเสนอให้สภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าว จานวน ๒ ท่านด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบขอบคุณผู้อานวยการกองสาธารณสุข กระผมขอสอบถามเพิ่มเติมว่าในระเบียบได้บังคับ
(ประธานสภาฯ) หรือไม่ว่าต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาดารงตาแหน่งดังกล่าว เนื่องจากเหลือระยะเวลา
๓ เดือน และหลังจาก ๓ เดือน ต้องดารงตาแหน่งดังกล่าวหรือไม่
นายยุทธนา คามงคล กระผมได้สอบถาม สปสช.เขต ทราบว่าดารงตาแหน่ง ๓ เดือน แล้วสภาใหม่ขึ้นมาก็ให้มี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ให้ดาเนินการคัดเลือกใหม่ โดยดารงวาระ ๔ ปีครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ก็ได้คาตอบจากท่านผู้อานวยการกองสาธารณสุขเรียบร้อยครับ ซึ่งคณะกรรมการท่านเดิม
(ประธานสภาฯ) ประกอบด้วยท่านประนอม อุปาสิทธิ์ และท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ท่านสมาชิกสภาจะเสนอ
ท่านใดครับ เชิญเสนอได้เลยครับ เชิญท่านมนตรีครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอเสนอ ท่านจาลอง สินธพ เป็นคณะกรรมการ สปสช. ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ขอผู้รับรอง จานวน ๒ ท่าน ครับท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์และท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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(ประธานสภาฯ)
รับรองครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นกรรมการ สปสช. คนที่ ๑ อีกหรือไม่
ครับ ท่านมนตรีได้เสนอท่านจาลองครับ ถ้าไม่มีกระผมจะใช้ตามข้อบังคับการประชุมสภา
ข้อที่ ๑๔ งั้นลาดับที่ ๑ เสนอท่านจาลอง สินธพ เป็นตัวแทนของสภาเทศบาล
เป็นคณะกรรมการสปสช.คนที่ ๑ ครับ ลาดับที่ ๒ เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอ เสนอ ท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ เป็นคณะกรรมการ สปสช.ครับ
(รองประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ผู้รับรองครับ ท่านสัญญพงศ์ และ ท่านสุรพงษ์ รับรองครับ
(ประธานสภาฯ) ลาดับที่ ๒ ท่านพูนศักดิ์ ได้เสนอท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ เป็นคณะกรรมการ สปสช.
คนที่ ๒ ครับมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลอื่นเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าผู้แทนสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ที่เป็นคณะกรรมการ คนที่ ๒ คือ ท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่
ครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ

นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว
(นายกฯ) การจัดงานออกหว่า ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอาเภอแม่สะเรียง ท่านเล็ก ศรีเรือง
ร่วมกิจกรรม ในวันดังกล่าว เวลา ๑๐.๐๐ น. ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย มีชาวบ้านร้องเรียน เรื่องการตัดกิ่งต้นขี้เหล็กบริเวณซอยข้างบ้านนายอาเภอ ขอให้เทศบาล
(สมาชิกสภาฯ) ดาเนินการบริเวณดังกล่าวด้วยครับ และขอฝากเรื่องที่สมาชิกสภาแจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ
เสนอในสภาเทศบาลขอให้ทางเทศบาลพิจารณาดาเนินการด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านสัญญพงศ์ ได้ฝากไว้ ๒ ประเด็นเพื่อให้เทศบาลพิจารณาดาเนินการด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)
เรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน จากข้อร้องเรียนดังกล่าวของท่านสัญญพงศ์ กระผมรับปากจะประสานงานให้และกระผม
(รองนายกฯ) รับแจ้งเรื่องร้องเรียนลงในเฟลบุ๊ค ซึ่งเป็นพื้นที่ถนนบริเวณวัดแสนทอง จากร้านล้างรถ
ไปจนถึงสะพาน ขอเรียนว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ กระผมจึงขอชี้แจงให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อจะได้
ชี้แจงและทาความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ในเรื่องข้อร้องเรียนหรือช่วยเหลือจากประชาชน ขอให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ไปซ่อมบารุง
(สมาชิกสภาฯ) ป้าย(หยุด) บริเวณสามแยกชุมชนมงคลทองด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา อีกหนึ่งข้อเสนอของท่านพัฒนพงษ์ ที่เป็นข้อร้องเรียนจากประชาชนครับ มีท่านสมาชิกสภา
(ประธานสภาฯ) เสนอข้อคิดเห็นในวาระอื่นๆอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วกระผมขอแจ้งให้กับที่ประชุมสภา
ให้ทราบว่า การประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยการแต่งกายให้สวมชุดสีกากี ครับ และบัดนี้
การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กระผมนายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอปิดการประชุมสภาสมัยวิสา
สามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ บัดนี้ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๔๓ น.

(นายพัฒนพงษ์ สนิทการ)
ผู้บันทึกการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

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

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

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

(นายภคเดช วิชชโลกา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
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