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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕๕9
วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายมนตรี
๒. นายประนอม
๓. นายชาญวุฒิ
๔. นายสมพงษ์
๕. นายพัฒนพงษ์
๖. นายชัยชนะ
๗. นายจาลอง
๘. นายวุฒิไกร
๙. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์
๑๐. นายภคเดช
๑๑. นายสัญญพงศ์

บารุงกิจ
อุปาสิทธิ์
กุลพันเลิศ
วงศ์แสนใหม่
สนิทการ
ปุรณะวิทย์
สินธพ
นันทสมบูรณ์
ดีมั่น
วิชชโลกา
สินวีรุทัย

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมาชิกภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

หว่าละ
ตาแหน่ง
ภักดิ์ปาน
ตาแหน่ง
ภักดิ์ปาน
ตาแหน่ง
ธรรมขันธ์
ตาแหน่ง
วงศ์น้อย
ตาแหน่ง
ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง
ศรีทัน
ตาแหน่ง
ตาคา
ตาแหน่ง
ไพนฑูรย์วิริยภาพ ตาแหน่ง
คาทาง
ตาแหน่ง
ปิงสุแสน
ตาแหน่ง
ใจแก้ว
ตาแหน่ง

นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
รักษาราชการ ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชานาญงาน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพัลลภ
๒. นายชัยพันธ์
๓. นายชัยพันธ์
๔. นายภูชิษ
๕. นายดารง
๖. นายธนาพล
๗. นางปภากรณ์
๘. นายเอกอุดม
๙. นางเสาวนีย์
๑๐. นายบุญช่วย
๑๑. นายธีรพงศ์
๑๒. นายสุพจน์
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๑๓. นางราตรี
๑๔. นายนพดล
๑๕. นายวุฒิกร
๑๖. นายภูมิชาย
๑๗. นางสาวจีราภรณ์
๑๘. นางสาวเขมจิรา
๑๙. นางสาวพิชามญน์
๒๐. นางสาวจิดาภา
๒๑. นางสาววัชรา
๒๒. นางสาวจินตนา
๒๓. นางสาวศิริพร
๒๔. นางสาวรัตนา
๒๕. นางมณฑา
๒๖. นางสาวปัทมาวดี
๒๗. นายสรายุทธ
๒๘. นายวุฒิกร
๒๙. นางสาวกนกฎา
๓๐. นางสาวรุ่งนภา
๓๑. นางสาวชนิกานต์
๓๒. นายกาจบดินทร์
๓๓. นายสุพจน์
เปิดประชุม

เอี่ยมสกุล
มณีธร
นาคปรีชา
จิตสว่าง
วงศ์มีบุญ
ปันคา
อุปาสิทธิ์
ทัศนพิทักษ์กุล
พัฒนะเสรีพงศ์
กันพินิจกิจ
เตชะนันท์
ปินตาคา
บุญถิ่น
ปัจโย
แก้วไสยะ
นาคปรีชา
ศิริ
แสนเปา
เอี่ยมสกุล
เสาร์คา
ตาไฝ

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ลูกจ้างประจา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักบริหารงานการคลัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

เวลา 09.๐๐ น.

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
(เลขานุการสภาฯ)
ตาบลแม่สะเรียง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุมต่อไป
ขอเรียนเชิญครับ
-จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยนายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน
วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2559 ซึ่งในวันนี้ตรงกับ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และ
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กระผมขอดาเนิน การเข้าสู่การประชุมในระเบียบ วาระ ที่ ๑ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2559

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ในวาระที่ 2 ข้อ 2.1 เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้ ง ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่ อ วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2559
ตามเอกสารหมายเลข 1 และมีท่านสมาชิกสภาพิจารณารายงานการประชุมสภา
เพื่อรับรองการประชุมในครั้งนี้ กระผมของเรียนเชิญ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและพี่น้องข้าราช
(สมาชิกสภาฯ)
การทุกท่าน กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุมดังต่อไปนี้
หน้าที่ 7 ประโยคคาพูดของกระผม บรรทัดแรก “ในวารที่ 2” แก้ไขเป็น “ในวาระ
ที่ 2”
หน้าที่ 8 ประโยคของคุณธีรพงศ์ ปิงสุแสน บรรทัดที่ 2 “สภาทศบาล” แก้ไขเป็น
“สภาเทศบาล”
หน้าที่ 10 ประโยครองชัยพันธ์ ข้อที่ 2
บรรทัดที่ 1 “ข้างวัดแสนท้อง” แก้ไขเป็น“ข้างวัดแสนทอง”
บรรทัดที่ 2 “ได้ตะหนัก” แก้ไขเป็น “ได้ตระหนัก”
กระผมจึงขอแก้ไขตามรายละเอียดที่ได้นาเรียนต่อสภาเทศบาลเพียงเท่านี้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอขอบคุณท่านพัฒนพงษ์ และกระผมขอเรียนเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และพี่น้องข้าราชการทุกท่านครับ ในระเบียบวาระนี้
กระผมจะมี ข้ อ ปรั บ และแก้ ไ ขตั ว อั ก ษรของรายงานการประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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หน้าที่ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประดับระดับที่ 30 นายอภัย วิชาตาแหน่ง “ลูกจ้าง
ปะจา”แก้ไขเป็น “ลูกจ้างประจา”
หน้าที่ 3 ประโยคของกระผม บรรทัดที่ 2 “ข้อปรับและแก้ไข้รายงานการประชุม”
แก้ไขเป็น “ข้อปรับแก้ไขรายงานการประชุม”
หน้าที่ 4 ประโยคของกระผม หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 3 “ให้กับ อปท.ข้างเคียงและ
ในส่วนนี้อยู่ในช่วงของไถ” แก้ไขเป็น “ให้กับอปท.ข้างเคียงและในส่วนนี้อยู่
ในช่วงของการไถ”และให้ตัด คาว่าแก้ไขเป็นและในส่วนของหน้าที่ 11 ให้
ตัดทิ้งครับ
หน้าที่ 7 ประโยคของท่านมนตรี ท่อนที่ 1 “ในวาที่ 2 ข้อ 2.2 แก้ไขเป็น
“ในวาระ
ที่ 2 ข้อ 2.2”
หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 8 “และหน้าเดียวกันประโยคของท่าน ว่าที ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น”
แก้ไขเป็น “หน้าเดียวกันประโยคของท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น”
หน้าที่ 10 ประโยคของนายชัยพันธ์ บรรทัดที่ 6 “ดาเนินย้ายออกไป”แก้ไขเป็น
“ดาเนินการย้ายออกไป” และบรรทัดที่ 13 “แต่เนื่องจากมีผู้ทาลายไฟ้
ฟ้า” แก้ไขเป็น “แต่เนื่องจากผู้ทาลายไฟฟ้า”
หน้าที่ 11 ประโยคของท่านนายกเทศมนตรี ดังต่อไปนี้
ข้อที่5 ด้านล่าง“ซึงงบประมาณ”แก้ไขเป็น“ซึ่งงบประมาณ”
“จานวนเงิน 3,,954,860บาท” แก้ไขเป็น “จานวนเงิน 3,954,860
บาท”และบรรทัดที่ 5 “อีกหนึ่งเรื่องคือการสร้างสถานุบาล” เพิ่มเติม
เป็น “อีกหนึ่งเรื่องคือ การสร้างสถานธนานุบาล”
หน้าที่ 12 ประโยคของท่านธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาล มีดังต่อไปนี้
บรรทัดที่ 2 “เรื่อง การปรับปรุงแซมเตาเผาขยะของเทศบาล” แก้ไขเป็น
“เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมเตาขยะของเทศบาล”
บรรทัดที่ 5 “ส่วนระบบไอน้าต้องสูงจากพื้น 2 เมตร” แก้ไขเป็น
“ส่วนระบบไอน้าตั้งสูงจากพื้น 2 เมตร”
บรรทัดที่ 6 “การหมุนเวียนสู่มาตรน้าให้มีความสัมพันธ์” แก้ไขเป็น
“การหมุนเวียนสู่ปริมาตรน้าให้มีความสัมพันธ์”
บรรทัดที่ 9 “น้าท่อคอนกรีตมาตรน้า”แก้ไขเป็น”น้าท่อคอนกรีตปริมาตร
น้า”
หน้าที่ 13 ประโยคของกระผมและประโยคของท่านธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์
“โซเดียมไดร์อ๊อกไซด์” แก้ไขเป็น “โซเดียมไฮดรอกไซด์”ทุกประโยค
ที่มี
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หน้าที่ 13 ประโยคท่านมนตรี “ขอบคุณท่านธนาพลและขอเรียนท่านอินทรครับ”
เพิ่มเติมข้อความ “ขอบคุณท่านธนาพลและขอเรียนเชิญท่านอินทร
ครับ”
หน้าที่ 14 ประโยคท่านมนตรีประโยคสุดท้าย บรรทัดสุดท้าย “ดั้งกล่าวในวันไหน
ครับ” แก้ไขเป็น “ดังกล่าวในวันไหนครับ”
หน้าที่ 15 ประโยคท่านมนตรี บรรทัดที่ 7 กระผมขอสอบถามเจ้าของประโยค
ว่าก่อนหน้านั้นเป็นการกาหนดและนัดสมัยประชุม ซึ่งประโยคบัดนี้
การประชุมดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กระผมจึงขออนุญาตให้เจ้าของประโยคมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประโยค
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอตัดประโยค “การประชุมดังกล่าว” ออกครับ และสาหรับการพิมพ์รายงาน
การประชุมขอให้มีตรวจทานและพิมพ์ให้ดี เพราะไม่อยากให้เสียเวลาต่อสมาชิกสภา
จึงขอให้หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล กรุณาช่วยจัดหาผู้ช่วยให้การตรวจทานรายงาน
การประชุมสภาให้กับกับผู้ช่วยเลขานุการสภาด้วยครับ

นางปภากรณ์ ศรีทัน
(หัวหน้าสานักปลัดฯ)

ดิฉันขอชี้แจงในเรื่องการตรวจรายงานการประชุมสภาต่อสภาเทศบาล ที่มีการ
ตกหล่นเรื่องสระนั้น ซึ่งได้มีท่านรายงานการประชุมดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ถอด
เทปเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งให้เลขานุการสภาตรวจร่วมกับคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม เมื่อตรวจเสร็จแล้ว ก็จะส่งให้เจ้าหน้าที่กลับมาแก้ไขและจัดส่งให้ยัง
สมาชิกสภาเทศบาล โดยก็มีท่านสมาชิกช่วยแก้ไขรายงานการประชุมให้สมบูรณ์
และส่วนรายงานการประชุมสภาที่มีการพิมพ์ตกเรื่องสระ ก็จะพยายามปรับปรุงให้ดี
ขึ้นคะ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณท่านหัวหน้ าสานักปลัด และมีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์ จะแก้ไข
(ประธานสภาเทศบาลฯ) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559
เพิ่มเติมหรือไม่ครับหากไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลแก้ไขรายงานการประชุม
ดัง กล่ า ว กระผมขอความเห็ นชอบในการรั บรองรายงานการประชุม สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559 หากเห็นชอบโปรดยกมือเพื่อขอมติเห็นชอบ
ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง
นายมนตรี บารุงกิจ/นายประนอม อุปาสิทธิ์/นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ/
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
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นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่/นายพัฒนพงษ์ สนิทการ/นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/
นายจาลอง สนธพ/นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์/ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น/
นายภคเดช วิชชโลกา/นายสัญญพงศ์ สินวีรึทัย
ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติขอความเห็นชอบในการรับเอาครุภัณฑ์ ที่มีผู้บริจาคและโอนให้หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (เอกสารหมายเลข 2)
5.2 ญัตติขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559
(เอกสารหมายเลข 3)
5.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (เอกสารหมายเลข 4)
5.4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านพัก
(เอกสารหมายเลข 5)

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ในระเบี ย บวาระที่ 5 มีจานวน 4 ญัตติ กระผมขอเรียนเชิญคณะผู้ บริห ารชี้แจง
รายละเอียดต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยเริ่มจากญัตติที่ 5.1 ญัตติขอความ
เห็นชอบในการรับเอาครุภัณฑ์ ที่มีผู้บริจาคและโอนให้หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกคน กระผมขอเบิกตัว นายชัยพันธ์
ภั ก ดิ์ ป าน รองนายกเทศมนตรี ต าบลแม่ ส ะเรี ย ง เป็ น ผู้ น าเสนอญั ต ติ ต่ า งๆ
ในระเบียบวาระ ที่ 5 ขอกราบเรียนเชิญครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ)

เรียนท่านประธานท่านสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพรัก
ทุกท่าน กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ได้รับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ให้เป็นผู้เสนอญัตติในระเบียบวาระ
ที่ 5 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงในวันนี้ โดยกระผมขอเสนอเป็น
เรื่องๆ ดังต่อไปนี้ ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติขอความเห็นชอบในการรับเอาครุภัณฑ์
ที่มีผู้บริจาคและโอนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสาร (เอกสารหมายเลข 2) กระผมขออนุญาตนาเรียนมายังท่านประธาน
สภาผ่ า นไปยั ง สมาชิ ก สภาผู้ ท รงเกี ย รติ ว่ า ทางคณะผู้ บ ริ ห ารขอความเห็ น ชอบ
ในการรั บ โอนครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ผู้ บ ริ จ าคและโอนให้ ห น่ ว ยงานราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เพราะการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีภาระซึ่งครุภัณฑ์นั้นยังสภาพดีและสามารถใช้
งานได้ เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการสามารถใช้ ง านได้ แ ละดู แ ลทรั พ ย์ สิ น สามารถตั้ ง งบ
ประมาณเพื่อใช้ในการบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ได้นาจากการบริจาค
และโอนให้ กั บ เทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง จ านวน 1 รายการ ดั ง นี้ รถน าเที่ ย ว
ชมเมือง จานวน 1 คัน พร้อมกุญแจรถและเอกสารประกอบการโอน ภายใต้
โครงการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวแห่ งใหม่และสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการท่อง
เที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมจัดจ้างทารถนาเที่ยว(รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบ) แต่ด้วยเงื่อนไขและระเบียบของทางราชการ เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้
อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ
ติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อ
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น กระผม
ขอเรียนว่ารับโอนหรือรับบริจาคครุภัณฑ์ รถนาเที่ยวนั้น เนื่องจากเทศบาลมีภาระ
คือ น้ามัน อุปกรณ์ในการซ่อมรถดังกล่าว เพราะการที่จะนารถดังกล่าวมาใช้เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงต้องมีงบประมาณในการซ่อมแซมบารุงรักษาเตรียมไว้ เพราะฉะนั้น
จึงเป็นอานาจของสภาเทศบาลในเรื่องของการอนุมัติการขออนุมัติการรับบริจาค
ครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมากระผมขอนาเรียนให้ท่านประธานสภาผ่านไปยังท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ส ะเรียงรถดังกล่ าวได้นามาใช้และเกิดประโยชน์ต่อ
พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงและหน่วยงานราชการต่างๆเป็น
อย่างมาก ซึ่งรถคันดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่ใช้งานได้ดี กระผมขอนาเสนอต่อสภา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาในการรับโอนครุภัณฑ์
ดังกล่าวตามระเบียบของทางราชการครับ
จากทีท่ ่านรองชัยพันธ์ ได้นาเสนอ ญัตติ ข้อ 5.1 ญัตติขอความเห็นชอบ
ในการรับเอาครุภัณฑ์ที่มีผู้บริจาคและโอนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
คือ รถนาเที่ยวนั้น มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีความเห็นประการ
ใดครับ ขอเรียน เชิญท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอสอบถามว่านับตั้งแต่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับรถนาเที่ยวมาแล้ว ได้มี
(สมาชิกสภาฯ)
การนามาใช้โดยเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากแล้วนั้น กระผมขอ
เรียนถามว่า ประเด็นที่ 1 ได้มีการซ่อมแซมรถดังกล่าวบ้างหรือไม่ ถ้ามีหากว่ามีการ
ซ่อมแซมค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมจานวนเท่าใดแล้ว ซ่อมแซมอะไรไปบ้าง เพื่อเป็น
เหตุผลในการประกอบการพิจารณา ประเด็นที่ 2 สอบถามว่าทาไมคณะผู้บริหาร
จึ ง ขออนุ มั ติ ส ภาเพื่ อ รั บ โอนรถคั น ดั ง กล่ า วในการประชุ ม ในวั น นี้ ประเด็ น ที่ 3
จากหนังสือหรือเอกสารประกอบใบโอนทรัพย์สิน ในลาดับที่ 1 คาว่ากิจกรรมจัด
จ้างทารถนาเที่ยวชมเมืองหมายความว่าอย่างไรครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงและขอเรียนเชิญท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอตอบคาถามท่านสมาชิกสภา ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ประเด็นในวันนี้
(รองนายกเทศมนตรีฯ) เป็นการขอรับโอน ประเด็นแรกขอเรียนยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงว่า เอกสาร
การรับโอนทรัพย์สินดังกล่าว กว่าที่เทศบาลจะได้รับเอกสารมาต้อ งใช้ระยะเวลา
ที่นานและต้องคานึงถึงว่ารถที่ได้มาเป็นรถของอบจ. จึงสอดคล้องกับคาถามที่ได้ถาม
ว่า“กิจกรรมจัดจ้างทารถนาเที่ยวชมเมือง” ซึ่งเป็นโครงการของอบจ.เป็น ผู้ดาเนิน
การเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่ของบประมาณดังกล่าวของอบจ.ได้ โดย
แบบฟอร์มที่นามาก็มาจากแบบฟอร์มของ อบจ .ซึ่งมิใช่ของเทศบาล และการโอน
งบประมาณ ของ อบจ.ก็เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อนุมัติ ซึ่งเป็นการ
ดาเนินการระหว่าง อบจ.กับผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งหากท่านมีความประสงค์อยากจะ
ทราบข้อมูลดังกล่าว สามารถทาหนังสือสอบถามกับทางอบจ.ได้ครับ และประเด็นที่
สอบถามว่าทาไมพึ่งมาขอรับ กระผมขอเรียนว่าประเด็นการขอรับโอนครุภัณฑ์
ดังกล่าวต้องมีเหตุผลที่จะชี้แจงให้สภาเทศบาลทราบว่าเมื่อเรารับรถดังกล่าวมาแล้ว
เพราะรถเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีการเสื่อมสภาพและซ่อมแซมบารุงรักษา แต่ถ้าขอรับ
ตัง้ แต่ตอนแรกอย่างไรก็ต้องมาขออนุญาตสภาเทศบาลในเรื่องของการซ่อมบารุงและ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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ในช่วงนี้ ท่านจะเห็นว่ารถดังกล่าวใช้งานมากเกือบทุกงานและทุกบริการ โดยไม่เว้น
วั น หยุ ด ราชการ ซึ่ ง รถดั ง กล่ า วเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ พี่ น้ อ งประชาชนเป็ น อย่ า งยิ่ ง
แต่เนื่องจากว่า สิ่งที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ต้องทาการขอประกอบการพิจารณา
จากท่านนั้ น รถดังกล่าวจะต้องปลอดภัย และค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่ อมแซม
เพื่ อ รั ก ษาความปลอดภั ย ของผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร จึ ง ขออนุ มั ติ จ ากสภาเทศบาล
เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินดังกล่าว ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดสอบถามอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ และกระผมขอเรียนสอบถามว่าครั้งที่ได้
มอบรถคันดังกล่าวงบประมาณเป็นของอบจ.แล้วผู้ว่าเป็นผู้มอบทรัพย์สินใช่หรือไม่
ครับ กระผมขอสอบถามครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ)

โครงการดังกล่าวเป็นงบประมาณของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะดาเนินการ แต่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดไม่สามารถดาเนินการได้ จึงมอบหมายให้ อบจ.ดาเนินการครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กรณีรถนาเที่ยวที่ทางคณะผู้บริหารรับมาก่อนแต่หากสภาไม่อนุมัติให้จะดาเนินการ
อย่างไรครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ)

กรณีรถนาเที่ยวคณะผู้บริหารจาเป็นต้องรับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าวมาก่อนแล้วก็เสนอ
ต่อสภา แต่ถ้ารถที่รับมาสภาพไม่ดีหรือไม่สามารถใช้งานได้เทศบาลก็สามารถส่งคืน
ได้ แต่ที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับรถหรือครุภัณฑ์ดังกล่าวเพราะเห็นว่ารถมี
สภาพที่ใช้งานได้และสามารถเกิดประโยชน์กับประชาชนจึงรับครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงพิจารณาครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ที่นาเรียนรายละเอียดต่อสภาเทศบาลให้ชัดเจนขึ้น
ครับ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่านครับ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม
รายละเอีย ดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่
ประชุม เพื่อขอความเห็นชอบในการขอรับเอาครุภัณฑ์ ที่มีผู้บริจาคและโอนให้
หน่วยงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โปรดยกมือให้ความเห็นชอบครับ

.
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
11 เสียง
นายมนตรี บารุงกิจ/นายประนอม อุปาสิทธิ์/นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ/
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่/นายพัฒนพงษ์ สนิทการ/นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/
นายจาลอง สนธพ/นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์/ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น/
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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นายภคเดช วิชชโลกา/นายสัญญพงศ์ สินวีรึทัย
5.2 ญัตติขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559
(เอกสารหมายเลข 3)
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ญัตติข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณประจาปี พ.ศ.2559
ตามเอกสารประกอบหมายเลข 3 นั้น กระผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารนาเรียนต่อ
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ ทรงเกีย รติทุกท่านครับ ในข้อ5.2 ญัต ติ
(รองนายกฯ)
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 และการนา
เสนอญัตติข้อ 5.2 และข้อ 5.3 กระผมขออนุญาตท่านประธานอธิบายหรือเสนอ
รวมกันได้หรือไม่ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมอนุญาตในการเสนอญัตติข้อ 5.2 และข้อ 5.3 รวมกันครับซึง่ ในญัตติที่ 5.2
ญัตติขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 3 และญัตติ 5.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ รายละเอี ย ดตาม
เอกสารหมายเลข 4 กระผมจึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่อ
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในญัตติข้อที่ 5.2 ญัตติขออนุมัติโอนเปลี่ยน
(รองนายกฯ)
แปลงหมวดงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 และข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าว ตามหนังสือสั่งการไว้ชัดเจนตามระเบียบ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ซึ่งการโอนรับ โอนเพิ่มการตั้ง
จ่ายใหม่เป็นรายการใหม่ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โดยอานาจการอนุมัติจึงเป็นอานาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งไม่ใช้ตามอานาจ
ตาม ข้ อ 27 การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น
รายการใหม่ ให้ เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น แต่เป็นอานาจข้อ 26 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
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จึงไม่จาเป็นที่จะต้องเสนอผ่านสภาท้องถิ่น ซึ่งหนังสือสั่งการดังกล่าวทางงานกิจการ
สภาก็ได้จัดทาหนังสือแจกให้กับสภาเทศบาลทราบแล้ว ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548
หนังสือที่ มท 0808.2/6335 ทางคณะผู้บริหารจึงขอเสนอมายังประธานสภาเพื่อ
ผ่ า นไปยั ง สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง เพื่ อ ถอนญั ต ติ ข้ อ ที่ 5.2 และ
ข้อ 5.3 ที่ได้ยื่นเสนอต่อสภาเทศบาลครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ บัดนี้คณะผู้บริหารได้ขอถอนญัตติข้อ 5.2 และข้อ
5.3 เนื่องจากญัตติดังกล่าวเป็นอานาจของคณะผู้บริหาร และขอเรียนเชิญท่าน
ภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา ท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่านครับ
(สมาชิกสภาฯ)
เนื่องด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554หมวดที่ 3 ข้อ 55 การขอถอน
ญัตติหรือคาแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้
เปลี่ ย นหลั กการของร่างข้อบัญญัติการขอถอนชื่อจากการเป็นผู้ รับรอง หรือจาก
การเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระทาเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบ
วาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคาแปรญัตติในชั้น
คณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ฉะนั้นแล้วในญัตติดังกล่าวได้มีการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเรียบร้อย
แล้ว ฉะนั้นการถอนญัตติเป็นอานาจของสภาซึ่งท่านประธานต้องมีการขอมติที่
ประชุมในการเสนอถอนญัตติ 2 ครั้ง เพื่อความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว โดยขอ
มติเห็นชอบในการถอนญัตติที่ 5.2 แล้วเมื่อมีมติเห็นชอบแล้วให้ทาการถอนญัตติ
ที่ 5.3 ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณคาแนะนาจากท่านภคเดช ครับ และกระผมขอมติที่ประชุมสภา
เพื่ อ เห็ น ชอบในการถอนญั ต ติ ที่ 5.2 ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเปลี่ ย นแปลงหมวด
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 ตามเอกสารหมายเลข 3 หากมีผู้ใดเห็นชอบโปรด
ยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
11 เสียง
นายมนตรี บารุงกิจ/นายประนอม อุปาสิทธิ์/นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ/
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่/นายพัฒนพงษ์ สนิทการ/นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/
นายจาลอง สนธพ/นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์/ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น/
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

นายภคเดช วิชชโลกา/นายสัญญพงศ์ สินวีรึทัย
กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลว่า มีสมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นชอบในการถอนญัตติที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ตามเอกสารหมายเลข
4 หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ
เห็นชอบ
11 เสียง
นายมนตรี บารุงกิจ/นายประนอม อุปาสิทธิ์/นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ/
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่/นายพัฒนพงษ์ สนิทการ/นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/
นายจาลอง สนธพ/นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์/ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น/
นายภคเดช วิชชโลกา/นายสัญญพงศ์ สินวีรึทัย
5.4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านพัก (เอกสาร
หมายเลข 5)

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ญัตติที่ 5.4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านพัก ตาม
เอกสารหมายเลข 5 กระผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ)
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี เพื่อ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ญัตติที่ 5.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านพัก แต่เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณาในญัตตินี้
ไม่สมบูรณ์ ตามเอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข 5 โครงการที่นาเสนอยัง
ลงนามไม่ครบ และโครงการดังกล่าวยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อให้การดาเนินการถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ข้อ 89
กาหนดไว้ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ได้ เมื่ อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ” ทางคณะผู้บริหารได้พิจารณา
เรียบร้อยแล้ว จึงขอถอนญัตติข้อที่ 5.4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างบ้านพักครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ และขอเรียนเชิญท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
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(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ดีมั่น สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ส ะเรียง กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้
ชี้แจงรายละเอียดการถอนญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ทั้ง 3 รายการ
อย่างชัดเจน เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารครับ ขอบคุณ
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอชื่นชมคณะผู้บริหารในเรื่องการถอนญัตติเช่นเดียวกันครับ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านภคเดชครับ และกระผมขอสอบถามจากสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ว่ามีท่านสมาชิกสภาผู้ใดเห็นชอบในการถอนญัตติขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านพัก รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 5 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง
นายมนตรี บารุงกิจ/นายประนอม อุปาสิทธิ์/นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ/
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่/นายพัฒนพงษ์ สนิทการ/นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/
นายจาลอง สนธพ/นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์/ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น/
นายภคเดช วิชชโลกา/นายสัญญพงศ์ สินวีรึทัย

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)
ก่อสร้าง

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านครับ เมื่อได้รับมติที่ประชุมเห็นชอบ
เรื่ อ งการถอนญัต ติ ข้ อ ที่ 5.4 ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ ายขาดเงิ น สะสมเพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า
บ้ า นพั ก ของคณะผู้ บ ริ ห ารเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ในช่ ว งนี้ ก ระผมขอพั ก การประชุ ม
เพื่อรับประทานอาหารกลางวันและการประชุมดังกล่าวจะเริ่มดาเนินการในระเบียบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ในเวลา 13.00 น.ครับ

-----พักรับประทานอาหารกลางวัน----รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
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เปิดประชุม

เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ
๖.๑ รายงานการบันทึกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัด ในระบบการประเมินผลการจัดบริการ
สาธารณะ ปี พ.ศ.2558 ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานปลัด
นายกรัฐมนตรี (สปน.) ทีเ่ ทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(www.odloc.go.th)

นายมนตรี บารุงกิจ
ในระเบียบวาระที่ 6 ข้อ 6.1 กระผมขอเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
(รองนายกเทศมนตรีฯ) และข้อที่ 6.1 รายงานการบันทึกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัด ในระบบการประเมินผลการ
จัดบริการสาธารณะ ปี พ.ศ.2558 ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี
ที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมจึงขออนุมัติเบิก
ตัว นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดหัวข้อดังกล่าวต่อ
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญท่านธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกๆ
(รองปลัดเทศบาลฯ)
ท่ า น กระผมนายธนาพล ศิ ริ กุ ล ปิ ย รั ต น์ รองปลั ด เทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง
ขอชี้แจงเรื่ องรายงานการบันทึกข้อมูล เกณฑ์ชี้วัด ในระบบการประเมินผลการ
จัดบริการสาธารณะ ปี พ.ศ.2558 ผ่านเว็บไซด์ของสานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี
ที่ เ ทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง ได้ ด าเนิ น การเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยทางส านั ก ปลั ด
นายกรัฐมนตรี ได้ ก าหนดให้ ด าเนิ น การดั ง กล่ า ว ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 29
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
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มกราคม พ.ศ.2559นั้น บัดนี้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ดาเนินการรายงานและ
จั ด ท าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอแจ้ ง มายั ง สภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงให้ทราบครับ ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเรียบร้อย ด้านพาณิช กรรม ด้าน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมจารี ต ประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง หากท่ า นสมาชิ ก สภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ท่านใดประสงค์อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารสามารถ
ติ ด ต า ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ด์ www.odloc.go.th จึ ง ข อ เ รี ย น ใ ห้ ส ภ า เ ท ศ บ า ล
ตาบลแม่สะเรียงรับทราบครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ และลาดับต่อไปเป็นระเบียบ
วาระเรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใดมีความประสงค์แจ้ง
รายละเอียดต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญท่านประนอม
ครับ

นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอเรียนถามท่านรองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่องการดาเนินการซ่อม
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เตาเผาขยะได้ดาเนินการไปถึงไหนแล้วครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญท่านรองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ตอบข้อซักถามดังกล่าว
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาล
(รองปลัดเทศบาลฯ)
ตาบลแม่สะเรียง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ ขอเรียนชี้แจงการดาเนินการ
ซ่อมแซมเตาเผาขยะต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ว่าในขณะนี้การดาเนินการ
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างติดตามผู้รับจ้างโดยเป็นวิศวกรรมช่างกลมหาวิยาลัยเชียงใหม่
เป็นผู้ออกแบบและดาเนินการเรียบร้อยแล้ว เหตุผลที่ดาเนินการล่าช้าเนื่องจากอยู่
ในระหว่างการผลิ ต จากโรงงานตามแบบได้จัดส่ งไป ซึ่งการดาเนินการซ่อมแซม
เตาเผาขยะคงจะดาเนินแล้วเสร็จในปลายเดือนมีนาคม ซึ่งต้องมีกระบวนการขนย้าย
จากโรงงานผลิตมายังสถานบริห ารจัดการขยะและเวลาติดตั้งประมาณ 5-6 วัน
ก็จะดาเนินการแล้วเสร็จ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองปลัดและกระผมขอเรียนเชิญ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ จากการลงพื้นที่ของกระผมได้พบกับเจ้าของร้านสะอาดบูติก บริเวณสามแยก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

วัดสุพรรณรังสี ซึ่งได้ร้องเรียนเรื่องรถขนทรายที่ผ่านบริเวณบ้าน ทาให้เกิดฝุ่นละออง
เข้าบ้านเรือน โดยขอให้แจ้งเรียนมายังประธานสภาผ่านคณะผู้บริหาร ประสานงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอเชิญเรียนเชิญ
ท่านรองอินทร ครับ

นายอินทร นันทสมบูรณ์ กระผมขอรับไปประสานเจ้าของกิจการขนทรายและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ต่อไป
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีและขอเรียนเชิญท่านจาลองครับ

นายจาลอง สินธพ
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมขอแจ้งความเดือนร้อนของประชาชน เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างจานวน 2 จุด
คือ บริเวณสะพานลาน้ายวมที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ อบต.แม่คง ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
และซอยข้างสถานีตารวจภูธรแม่สะเรียง อยากให้เทศบาลเพิ่มจุดไฟฟ้าส่องสว่าง

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านรองอินทร ครับ

นายอินทร นันทสมบูรณ์ ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างลาน้ายวม เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
(รองนายกฯ)
ซึ่ ง เทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย งไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ส่ ว นบริ เ วณซอยข้ า ง
สถานีตารวจภูธรแม่สะเรียงขอรับไว้พิจารณาครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองครับ และขอเรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมขอเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสะพานลาน้ายวมด้วย ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านพัฒนพงษ์ และขอเรียนเชิญท่านชัยชนะครับ

นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมได้รับคาชื่นชมจากประชาชนมายังคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ)
ที่ได้ส ร้า งสถานที่ออกกาลังกายข้างวัดอัมราวาส ที่มีประชาชนไปใช้บริการอย่าง
มากมาย แต่มี ปั ญ หาที่ ต้ องแก้ ไขคื อ มีฝุ่ น ละออง ในช่ ว งตอนเย็ น มากพอสมควร
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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กระผมจึงอยากให้คณะผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่นารถน้ารดบริเวณสถานที่ดังกล่าว
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านชัยชนะ และขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมมีเรื่องหารือ เรื่องรางระบายน้าชุมชนมะขามจุม บริเวณปั๊ม ปตท.ถึงบริเวณ
(เลขานุการสภาฯ)
หลังบ้านกระผม ซึ่งทางเทศบาลก็ได้เข้าไปดาเนิน การแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการ
ขุดลอก นาน้าฉีดหรือแก้ไขปัญหาอื่น แต่เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาได้เพียงชั่วคราว
เพราะปัญหารางระบายน้าสายดังกล่าวนั้น ได้มีสถานประกอบการที่พักแห่งหนึ่ง ได้
ปิดทางน้ารางระบายน้า จนไม่สามารถที่จะจัดหาผู้ที่จะดาเนินการขุดลอกและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งทาให้น้ามาขังบริเวณรางระบายน้าดังกล่าวและก่อให้เกิด ผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม คือมีเ น่าเสียและเกิดภาวะยุงลายได้ จึงขอนาเสนอมายัง
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อแจ้งให้คณะผู้บริหารดาเนินการแก้ไขปัญหาดัง
กล่าวด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านชาญวุฒิ ที่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร
ฝากให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณดังกล่าวด้วยครับ และขอเชิญท่านสมพงษ์ ครับ

นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ กระผมขอแจ้งให้คณะผู้บริหาร เรื่องการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้าส่งกลิ่นเน่าเหม็น
(สมาชิกสภาฯ)
ถนนแหล่งพาณิชย์ บริเวณบ้านร้านปลาทู-หน้าโรงพยาบาลคริสเตียนเก่า ซึ่งเทศบาล
แม่สะเรียง มิได้ไปดาเนินการล้างท่อระบายน้ามานานแล้ว จึงขอแจ้งมายังผู้บริหาร
ให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านสมพงษ์และขอเรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ

นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กระผมขอแจ้งเรื่องป้ายบอกทาง 1.บริเวณทางไปบ้านลุ่มได้ป้ายบอกทางหัก
(สมาชิกสภาฯ)
เนื่องจากมีรถชน จึงขอแจ้งให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเข้าไปดาเนินการซ่อมแซม
ปัญหา ดังกล่าวด้วย และอยากให้ตรวจสอบป้ายต่างๆในเขตเทศบาลที่ไม่สามารถ
ใช้งานได้แล้ว .2. ไฟกิ่งถนนแม่สะเรียง ต้นที่ มร. 36 เกิดการชารุดและไม่สามารถ
ใช้งานได้ครับ และบริเวณถนนเวียงใหม่หน้าร้านมือถือไม่มีแสงสว่าง 3. ท่อระบาย
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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น้า ถ.สมบัติทัวร์ อุดตัน ซึ่งแจ้งทางกองสาธารณสุขแล้วแต่ ยังไม่มีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้ กระผมจึงอยากให้คณะผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอขอบคุณท่านสัญญพงศ์และขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ)

กระผมก็ขอนาคาชื่นชมและขอบคุณจากประชาชนที่ได้ฝากมายังสมาชิกทุกๆท่าน
ที่ให้ได้ให้ความสาคัญกับประชาชนและได้จัดงานกีฬาชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ผ่านมา
ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปานครับและขอเรียนเชิญท่านรองอินทร นันทสมบูรณ์

นายอินทร นันทสมบูรณ์ กระผมขอรับข้อเสนอแนะต่างๆที่ทุกๆท่านได้เสนอแนะมา แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยว
(รองนายกฯ)
ข้อง ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และเรียนยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เพิ่มเติมว่ าในขณะนี้ เทศบาลต าบลแม่ส ะเรีย งได้ ประสานงานจั ดซื้อ ที่ ดิน บริเวณ
ใกล้ เคีย งพื้น ที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทาการ
ประสานงานด้านเอกสารกับเจ้าของที่ดินจานวน 1 ไร่กว่า หากทางคณะผู้บริหารได้
ประสานงานด้านเอกสารและราคาเรียบร้อยแล้ ว ซึ่งราคาเดิมอยู่ที่ ไร่ละ 1.25
ล้านบาท ทางคณะผู้บริหารจะนาเสนอต่อ สภาเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย งเพื่ อ
พิจารณาต่อไปครับ ซึ่งที่ดินพื้นดังกล่าวหากได้จัดซื้อไว้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นอย่างยิ่งครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านอินทรครับ และขอเชิญท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น สาหรับโครงการการจัดซื้อที่ดินของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอแนะนายัง
(สมาชิกสภาฯ)
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ว่าอย่าดาเนินการโดยการ
จ่ายขาดเงินสะสมครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น และมีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ท่าน
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ใด มีขอ้ เสนอแนะอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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ความเห็นอย่างอื่น กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กาหนดการประชุมสภา
การประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559
ซึ่งกาหนดไว้ในเดือนพฤษภาคมนั้น กระผมขอให้สมาชิกสภากาหนดวันประชุมสภา
ในครั้งต่อไปครับ เชิญท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอกาหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี.พ.ศ.2559
(สมาชิกสภาฯ)
ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง. ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบเป็นอย่างอื่นแล้วนั้น ก็ถือว่ากาหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น.. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง โดยให้สวมชุดเครื่องแบบสีกากีเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลา และ
สถานที่ ดังกล่าว และบัดนีไ้ ด้ดาเนินการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมขอปิดการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9 ณ บัดนี้ ครับ

ปิดประชุม

เวลา 14.30 น.

(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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คณะกรรมการตรว จรายงานการประชุ ม ได้ ต รว จรายงานการประชุ ม สภ าเทศบาล
ต าบลแม่ ส ะเรี ย ง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี .ศ.๒๕๕9 ในวั น ที่ 4 เดื อ น เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕9 และสภาเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย งมี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
เ มื่ อ ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ส มั ย ส า มั ญ ส มั ย ส า มั ญ ส มั ย ที่ 1 ค รั้ ง ที่ 2 ป ร ะ จ า ปี พ . ศ . 2 5 5 9
เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(ลงชื่อ)................................................เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้จัดทารายการประชุมสภาท้องถิ่น

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

(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่)
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(นายมนตรี บารุงกิจ)
(ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง)
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