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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
วันอังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
เปิดประชุม

เวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายมนตรี บารุงกิจ
2. นายจาลอง สินธพ
3. นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ
4. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
5. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่
6. นายภคเดช วิชชโลกา
7. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ
8. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์
9. นายประนอม อุปาสิทธิ์
10. นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย
11. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์

ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพัลลภ หว่าละ
2. นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
3. นายอินทร นันทสมบูรณ์
4. นายภูชิษ ธรรมขันธ์
5. นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์
6. นายยุทธนา คามงคล
7. นายเอกอุดม ตาคา
8. นางปภากรณ์ ศรีทัน
9. นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน
10. นายกฤตธกร วิวันน์นา
11. นางอุทิน ศิริมาศ

ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดฯ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
ตาแหน่ง ประธานกรรมการชุมชนบ้านทุ่ง
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12. นางพิมคณินท์ เปี้ยวงศ์
ประธานกรรมการชุมชนโป่งนอก
13. นางอรพิน จาปา
ประธานกรรมการชุมชนคริสเตียน
14. นางยุพิน หมอกคาจันทร์ ประธานกรรมการชุมชนโป่งใน
15. นายอดิศักดิ์ จันทร์ธีระโรจน์ ประธานกรรมการชุมชนมงคลทอง
16. นายอภัย วิชา
ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา (เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง)
17. นายนภดล มณีธร
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
18. นางสาวเขมจิรา ปันคา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
19. ว่าที่ ร.ต.ชัชชญาภัค จิตสว่าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
20. นางสาวสุดารัตน์ นันทจุล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
21. นางสาวกนกนาฏ ศิริ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เปิดประชุม

เวลา 09.00 น.

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล
(เลขานุการสภาฯ)
ตาบลแม่สะเรียง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมต่อไป
ขอเรียนเชิญครับ
-จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยนายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง พนักงาน เจ้าหน้าที่
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2562 ซึ่งการประชุมวันนี้ตรงกับวันอังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอนาเข้าสู่การประชุม สภา ในระเบียบ
วาระ ที่ 1 ครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ กระผมขอแจ้งให้กับท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้
1. ในวันนี้มีประธานกรรมการชุมชน ทั้ง 5 ชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม
ประกอบด้วย ประธานกรรมการชุมชนโป่งนอก ประธานกรรมการชุมชนคริสเตียน
ประธานกรรมการชุมชนมงคลทอง ประธานกรรมการชุมชนโป่งในและประธาน
กรรมการชุมชนบ้านทุ่ง
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2. แจ้งกาหนดการประชุมประชาคม เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565) จึงขอแจ้งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ส่วนรายละเอียด
กาหนดการปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่านแล้วและ
ขอนาผู้ร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานกรประชุมสภา
ครั้งที่แล้ว ครับ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
๒.๑.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เข้าสู่การประชุม ในระเบียบวาระ ที่ 2 ข้อที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 นั้น รายงานการประชุมดังกล่าว
เมื่อวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นั้ น บั ดนี้ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ด าเนิ นการจั ดท ารายงานการประชุ มดั ง กล่ าวเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ครับ และกระผมขอเรียนเชิญ ท่าน พัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผม นายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้พิจารณา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เพื่อแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
ดังต่อไปนี้
หน้าที่ 7 นับจากบรรทัดล่างไป บรรทัดที่ 6 “โดยไดรับอนุมัต”ิ แก้ไขเป็น “โดยได้รับ
อนุมัต”ิ
หน้าที่ 9 ประโยคคาพูดของท่านชัยชนะ “ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่า
ครับ” แก้ไขเป็น “ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณ ดังกล่าว ครับ”
หน้าที่ 14 ประโยคคาพูดของท่านยุทธนา คามงคล บรรทัดที่ 7 “MUO” แก้ไขเป็น
“MOU”
หน้าที่ 15 บรรทัดที่ 4 “เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและขอเสียอันตรายชุมชน”
แก้ไขเป็น “เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน”
นับจากล่างขึ้นบน บรรทัดที่ 7 “จัดเก็บซึ่งอยู่ในพื้นที่ตาบลผาบอง”
แก้ไขเป็น “จัดเก็บซึ่งอยู่ในพื้นที่ตาบลผาบ่อง” กระผมมีความประสงค์
ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว เพียงแค่นคี้ รับ
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่าน ภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา กระผมนายภคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในระเบียบวาระที่ 2
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภา กระผมมีความประสงค์ปรับแก้รายงาน
การประชุม ดังต่อไปนี้
หน้าที่ 2 บรรทัดล่างสุด ประโย๕คาพูดของ ท่านมนตรี บารุงกิจ
บรรทัดที่ 2 นับจากล่างขึ้นมา “เพื่อรับรองงรายงานการประชุม” ตัด “ง”
ออก
หน้าที่ 3 ประโยคตอนกลางของหน้า เป็นประโยคคาพูดของกระผม
บรรทัดที่ 6 “กุลพันธเลิศ” ตัด “ธ” ออก
หน้าที่ 4 ตอนกลางของหน้า ประโยคคาพูดของท่านมนตรี บรรทัดที่ 3 ของประโยค
คาพูด “สภาได้โปรดพิจารณาและแก้ไข เพื่อรับรองงรายงานการประชุม”
ตัด “ง” ออก
ประโยคคาพูดของ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ บรรทัดที่ 5
“กระผมมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานกาประชุมดังกล่าวเพียงแค่นี้ครับ”
แก้ไขเป็น“กระผมมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
เพียงแค่นี้ครับ”
ประโยคคาพูดของกระผม “กระผม นายภคเดช วิชชโลกา สมาชิก” เพิ่มเติม
ประโยคเป็น ““กระผม นายภคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาล”
หน้าที่ 7 บรรทัดล่างสุด “ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด 2) ได้ส่งมอบกองทุน
ส่งเสริมกิจการขององค์กร”แก้ไขเป็น “ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุน ส่งเสริมกิจการขององค์กร”
หน้าที่ 8 ประโยคคาพูดของกระผม บรรทัดที่ 2 “ใช้หรือไม่ครับ” แก้ไขเป็น
“ใช่หรือไม่ครับ” และ นามสกุลของผู้อานวยการกองคลัง “ไพรฑูรย์วิริยะ
ภาพ” แก้ไขเป็น “ไพรฑูรย์วิริยภาพ”
หน้าที่ 9 ประโยคคาพูดของท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ บรรทัดที่ 1
“กระผมขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารที่ได้ดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือน
ร้อน” แก้ไขเป็น “กระผมขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารที่ได้ดูแลและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน บรรทัดที่ 2 “ของพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่า ครับ”
แก้ไขเป็น “ของพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าว ครับ” และ นามสกุลของ
ท่านผู้อานวยการกองคลัง “ไพรฑูรย์วิริยะภาพ” แก้ไขเป็น “ไพรฑูรย์
วิริยภาพ”
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หน้าที่ 10 ประโยคของท่านเอกอุดม ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง “สามารถดาเนินการ
และขอรับรองการดังกล่าว” แก้ไขเป็น “สามารถดาเนินการและขอรับ
รองโครงการดังกล่าว”
หน้าที่ 12 ประโยคคาพูดของ ท่านเอกอุดม ตาคา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บรรทัดที่ 10 นับจากบนลงล่าง “ในระดับหนึ่ง ผและอีกประเด็นคือ” ตัด
“ผ” แก้ไขเป็น “ในระดับหนึ่ง และอีกประเด็นคือ”
บรรทัดที่ 11 “บ้านโป่ง มีท่อคู่กลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร
เวลาฤดูฝนน้าลาก” แก้ไขเป็น “บ้านโป่ง มีท่อคู่กลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร เวลาฤดูฝนน้าหลาก”
หน้าที่ 13 ประโยคคาพูดของกระผม บรรทัดที่ 1 “กระผมขอนาเสนอต่อเนื่องจาก
ท่านวุฒิไกร นันทนสมบูรณ์” ตัด “น” ออก
บรรทัดที่ 3 “ถนนพาณิชย์” เพิ่มประโยคเป็น “ถนนแหล่งพาณิชย์”
หน้าที่ 16 ประโยคคาพูดของ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น บรรทัดที่ 1 “กระผมว่าที่ ร.ต.
พูนศักดิ์ ดีมั่น จากที่ได้ลงพื้นไปในชุมชนบ้านโป่งนอกบริเวณลาเมือง”
แก้ไขเป็น “กระผมว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น จากที่ได้ลงพื้นทีไ่ ปในชุมชน
บ้านโป่งนอกบริเวณลาเหมือง” และในประโยคเดียวกัน บรรทัดที่ 13
“ ก็คงต้องใช้งบประมาณที่สูง แต่ก็ไม่หน้าจะเกินความสามารถของเทศบาล
ที่จะกระทาได้” แก้ไขเป็น “ ก็คงต้องใช้งบประมาณที่สูง แต่ก็ไม่น่าจะเกิน
ความสามารถของเทศบาลที่จะกระทาได้”
หน้าที่ 17 ประโยคของกระผม บรรทัดที่ 1 “กระผมขออธิปรายเพิ่มเติมประเด็นจาก
ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ว่าตลอด 10 ปี”แก้ไขเป็น “กระผมขอ
อภิปรายเพิ่มเติมประเด็นจาก ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ว่าตลอด 10 ปี”
บรรทัดที่ 12 “การช่วยในการระบายน้าที่ผวิ ดากดินจากบ้านเรือนด้วย
ซึ่งถ้าเราไปทาพนังกั้นน้า”แก้ไขเป็น “การช่วยในการระบาย
น้าทีผ่ วิ หน้าดินจากบ้านเรือนด้วย ซึ่งถ้าเราไปทาพนังกั้นน้า”
บรรทัดที่ 13 “โดยตรงน้าจะไหลไม่ได้เลยเลย หากใช้ตะแกรงหิน
จะสามารถไหลผ่านลาห้วยลงสู่ลาห้วยได้ด้วย” แก้ไขเป็น
“โดยตรงน้าจะไหลไม่ได้เลย หากใช้ตะแกรงหินจะสามารถ
ไหลผ่านลงสู่ลาห้วยได้ด้วย”
บรรทัดที่ 16 “ได้อภิปรายเมื่อการประชุมครั้งก่อน จานวน 4 จุดด้วยกัน”
แก้ไขเป็น “ได้อธิบายเมื่อการประชุมครั้งก่อน จานวน 4 จุด
ด้วยกัน”
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หน้าที่ 19 บรรทัดที่ 3 “โดยทางเทศบาลก็จะดาเนินการตามพระราชบัญญัติสาธารณะ
สุข โดยการแนะนาสถานประกอบการ”แก้ไขเป็น “โดยทาง
เทศบาลก็จะดาเนินการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข โดย
การแนะนา สถานประกอบการ”
บรรทัดที่ 5 “ให้สถานประกอบการหยุดการให้บริการชั่วคราว แต่ถ้าไม่แก้ไข
ตามระยะเวลาที่กาหนด ทางเทศบาลก็แจ้งให้สถาน
ประกอบการหยุดบริการชั่วคราว” ประโยคดังกล่าวเป็นประโยค
ของนิติกรขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการจัดทารายงานการประชุม
ได้ประสานงานกับนิติกร ว่าประโยคดังกล่าวนั้นจะมีการปรับแก้
ประโยคอย่างไร
กระผมขอปรับและแก้ไขรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ.2562 เพียงแค่นี้ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข
รายงานการประชุมสภาดังกล่าวอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอแก้ไข หน้าที่ 4
ประโยคของกระผม บรรทัดที่ 1 “ขอบคุณ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ และมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข” เพิ่มเติมประโยค “ขอบคุณ ท่านพัฒนพงษ์
สนิทการ และท่านภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะ
แก้ไข” กระผมขอแก้ไขเพียงแค่นี้ และขอเรียนเชิญท่านจาลอง สินธพ ครับ

นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ)

กระผม นายจาลอง สินธพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอแก้ไขรายงาน
การประชุมสภา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 16 “ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอนและองค์กรปกครองส่วนส่วนจังหวัด
ในพื้นที่” แก้ไขเป็น “ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่”
กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเพียงเท่านี้ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมสภาดังกล่าวอีก
หรื อ ไม่ ค รั บ หากไม่ มี ท่ า นใดประสงค์ จ ะแก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วแล้ ว นั้ น
กระผมขอมติที่ประชุม เพื่อขอความเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ
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มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง
(นายมนตรี บารุงกิจ,นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, นายประนอม อุปาสิทธิ์,
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ, นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย,ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์,นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์,นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ,
นายจาลอง สินธพ, นายภคเดช วิชชโลกา,)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม ในระเบียบวาระดังกล่าวไม่มี ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ในระเบียบวาระดังกล่าวไม่มี ครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ
ป้องกันน้าท่วมและตลิ่งพังลาห้วย ชค. ชุมชนโป่งนอก
5.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบารุงรักษา
และเพิ่มประสิทธิภาพรถบรรทุกน้าสิบล้อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อใช้จ่ายในการ
ดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงอย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ตาบลแม่สะเรียง นาเสนอญัตติดังกล่าว
ต่อที่ประชุม ครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเบิกตัว นายชัยพันธ์
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ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง เป็นผู้นาเสนอญัตติ ที่ 5.1 ญัตติ ที่ 5.2
และ ญัตติที่ 5.3 ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่าน ชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรี นาเสนอญัตติดังกล่าว
ต่อที่ประชุมสภา ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ในเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนทั้ง 9 ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการจัดเก็บทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยได้ ข อความอนุ เ คราะห์ ใ ช้ ที่ พั ก ขยะ
ชั่วคราวพื้นที่ของเทศบาลตาบลเมืองยวมใต้ เพื่อใช้พักขยะมูลฝอยรอให้บริษัทเอกชน
อ าเภอฮอด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เข้ า มาขนส่ ง น าไปก าจั ด ต่ อ ไป ซึ่ ง ภารกิ จ ดั ง กล่ า ว
เป็นอานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและ
สั ง คมเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง จึ ง ขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม เพื่ อ ด าเนิ น การ
ในโครงการดั ง กล่ า ว รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้ ว น)
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4 ) พ.ศ.2561 ข้ อ 89 (1) ให้ ก ระท าได้ เ ฉพาะกิ จ การ
ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน
และสั ง คม หรื อ กิ จ การที่ เ ป็ น การเพิ่ ม พู น รายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายกาหนดและถือปฏิบัติตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น จึ ง ขอเสน อญั ต ติ
ขอจ่ายขาดเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ในเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอได้โปรดนาเสนอญัตติ
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพื่อพิจารณาต่อไป ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

จากที่ท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรี ได้นาเสนอ ญัตติที่ 5.1 ญัตติ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 600,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินการ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
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บริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น สมาชิกสภาท่านใดมี
ความประสงค์ที่จะสอบถามรายละเอียดญัตติดังกล่าว ครับ ขอเรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรี ครับ
นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเบิกตัว นายยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นาเสนอญัตติดังกล่าวเพิ่มเติม ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญ ท่านยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา ครับ

นายยุทธนา คามงคล
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
กระผม นายยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอนาเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติมในญัตติดังกล่าว นั้น ซึ่งงบประมาณที่ได้เสนอเพื่อขออนุมัติจาก
สภาเทศบาล รวมทั้งสิ้น จานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) เนื่องจาก
เทศบัญญัติของเทศบาลที่ตั้งงบประมาณไว้ในเรื่องดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
จึงเสนอเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลครับ ทั้งนี้จะดาเนินการ 3 เดือน ระหว่างเดือน
มิถุนายน ถึง เดือน สิงหาคม โดยเดือนมิถุนายน ค่าขนขยะ จานวน 10 เที่ยวๆละ
18,500 บาท รวมเงิน 185,000 บาท ค่าตักขยะ 5 ครั้งๆละ 7,000 บาท
รวมเป็ น เงิ น 35,000 บาท รวมเป็ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 220,000 บาท
เดื อ น กรกฎาคม ค่ า ขนขยะ จ านวน 8 เที่ ย วๆละ 18,500 บาท รวมเป็ น เงิ น
148,000 บาท ค่าตักขยะ 4 ครั้งๆละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,000 บาท
รว มเป็ น จ านว นเงิ น ทั้ ง สิ้ น 176, 000 บาท เดื อ น สิ ง หาคม ค่ า ขนขยะ
จานวน 10 เที่ยวๆละ 18,500 บาท รวมเป็นเงิน 185,000 บาท ค่าตักขยะ 5 ครั้งๆ
ละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 35,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 220,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้ง 3 เดือน ซึ่งงบประมาณขออนุมัติจากสภาเทศบาลอนุมัติ เป็นจานวน
เงิน 600,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายมีเพิ่มมากขึ้น จากเดิม 8 เที่ยวต่อเดือน ตอนนี้เพิ่ม
เป็น 13 เที่ยวต่อเดือน และขยะเปียกในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ดาเนินการให้มี
การคัดขยะเปี ยกในชุมชนเพื่อนาไปทาเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22
พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ขยะเปียกที่คัดแยกนั้น เฉลี่ยประมาณ 250-400 กิโลกรัม
ต่อวัน จากปริมาณดังกล่าวมิได้รวมถึงการบริหารจัดการในตลาดสด เนื่องจากตลาดสด
ของแม่สะเรียง นั้น เจ้าของกิจการดาเนินการบริหารจัดการเอง ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

10

นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอนาเรียนเพิ่มมาที่ประชุมว่า ปัจจุบันเทศบาลได้ดาเนินการจัดทาโครงการ
การคัดขยะเปียกในชุมชนเพื่อนาไปทาเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อลดปริมาณขยะของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมขอสอบถามคณะผู้บริหาร เรื่องการบริหารจัดการขยะของตลาดสดแม่สะเรียง
(เลขานุการสภาฯ)
ซึ่งทราบว่าเจ้าของตลาดสดได้ดาเนินการบริหารจัดการขยะเปียกด้วยตนเอง นั้น
กระผมจึงอยากทราบว่าการบริหารจัดการขยะแห้งเจ้าของตลาดได้ดาเนินการอย่างไร
และเทศบาลได้ดาเนินการค่าจัดเก็บขยะกับทางตลาดอย่างไรครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ขอเบิกตัว นายยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตอบข้อซักถามจากท่านชาญวุฒิ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ

นายยุทธนา คามงคล
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอตอบข้อซักถาม เรื่อง การบริการจัดการขยะของตลาดสดแม่สะเรียง ว่าตลาดดังกล่าว
เป็นตลาดเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ส่วนการบริหารจัดการ
ขยะแห้งทั่วไป เจ้าของกิจการได้มาจัดซื้อถุงขยะของเทศบาลโดยจะเก็บขยะไปไว้ที่บ้าน
เจ้าของตลาดและเทศบาลจะเข้าไปจัดเก็บทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในส่วนของขยะเปียก
เจ้าของกิจการได้ทาความตกลงกับแม่ค้าในตลาดที่ได้มาจาหน่ายในตลาดดังกล่าว
ให้นาขยะเปียกกลับไปกาจัดที่บ้านของตนเอง ซึ่งเทศบาลดาเนินการจัดเก็บ
ขยะแห้งทั่วไปเพียงอย่างเดียว ส่วนค่าจัดเก็บขยะของตลาด วันละ 100 บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เดือนละ 3,000 บาท (สามพันบาทพันบาทถ้วน) ต่อเดือน ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และขอเรียนเชิญท่านภคเดช
ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมนายภคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอเรียนถาม
เรื่อง การบริหารจัดการคัดขยะเปียกของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งได้ดาเนินการ
ในบริเวณท้องที่ใกล้เคียง โดยทางเทศบาลแจ้งว่าจะได้แจ้งไปยังเจ้าของท้องที่เรียบร้อย
แล้วนั้น เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการและมารยาทที่ดีในการดาเนินการดังกล่าว
กระผมเห็นว่าท่านควรจะแจ้งประสานงานไปยังเจ้าของท้องถิ่นด้วย และเห็นด้วย
ที่เทศบาลได้มีการบริหารจัดการคัดแยกขยะเปียกของเทศบาล เพื่อลดปริมาณขยะและ
การส่งกลิ่นเน่าเสียในพื้นที่ดังกล่าว

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านภคเดช วิชชโลกา และขอเรียนเชิญ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
(สมาชิกสภาฯ)
กระผม ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอสอบถาม
ดังนี้ ประเด็นที่ 1 เรื่อง 5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อใช้จ่าย
ในการดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น
ซึ่ ง กระผมได้ ต รวจสอบเอกสารรายละเอี ย ดแนบท้ า ยปรากฏว่ า เทศบาลต้ อ งใช้
งบประมาณรวมทั้งสิ้น จานวน 616,000.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่น หกพันบาทถ้วน)
เหตุใดท่านจึงขออนุมัติงบประมาณเพื่อดาเนินการดังกล่าวเพียง 600,000 บาท
นั้น ทาไมท่านไม่ขออนุมัติงบประมาณตามจานวนทีต่ ้องดาเนินการ ประเด็นที่ 2 ในเดือน
มิถุนายน 2562 ได้กาหนดการขนขยะ จานวน 10 เที่ยว เดือน กรกฎาคม กาหนด
ขนขยะ จานวน 8 เที่ยว เดือนสิงหาคม กาหนดขนขยะ จานวน 10 เที่ยว เหตุใด
ถึงได้กาหนดไว้เช่นนี้ กรณีนี้กระผมมองว่าหากเดือนกรกฎาคมมีจานวนขยะมากกว่า
เดื อ นมิ ถุ น ายนและเดื อ นสิ ง หาคมมี น้ อ ยกว่ า จะท าอย่ า งไร ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ ไ ม่ ต รงกั บ
งบประมาณทีส่ ภาเทศบาลจะอนุมัติให้ ส่วนค่าตักขยะเหตุใดท่านถึงได้ระบุเพียง 5 ครั้ง
4 ครั้ง 5 ครั้ง ท่านมีวิธีคิดและคาดการณ์อย่างไร ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรี ย นเชิ ญคณะผู้ บ ริ ห ารตอบคาถามเรื่ อ งการก าหนดเที่ ย วขนขยะ ว่ า มี แนวทาง
การดาเนินการดังกล่าวอย่างไร และขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ครับ
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเรียนว่า
(รองนายกเทศมนตรีฯ) การดาเนินการดังกล่าว ได้นับจานวนวันเสาร์ของแต่ละเดือน บางเดือนมีจานวน 4 วัน
บางเดือนมีวันเสาร์จานวน 5 วัน ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมในการดาเนินการดังกล่าวนั้น
กระผมขอเบิกตัว ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงครับ
.
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญผู้อานวยการกองสาธารณสุข ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติม ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายยุทธนา คามงคล
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเรียน
เพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดที่แนบท้ายญัตติขออนุมัติต่อสภาให้ทราบว่า การดาเนินการขน
ขยะกองสาธารณสุ ข จะดาเนินการขนขยะนาไปกาจัด ทุกวันเสาร์ ของเดือน ซึ่งเดือน
มิถุน ายน มีทั้ง หมด จ านวน 5 เสาร์ จานวน 1 พ่ ว งๆละ 2 เที่ยว รวมทั้งสิ้ นเดือ น
มิถุนายน ดาเนินการ จานวน 10 เที่ยว ส่วนค่าตักขยะก็จ้างเอกชนดาเนินการโดยจ้าง
รถแมคโครเข้า มาตัก ซึ่ งค่าคิด ตักครั้ง ละ 7,000 บาท จานวน 5 เสาร์ รวมทั้งสิ้ น
220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เดือนกรกฎาคม มีจานวน 4 เสาร์ตาม
ปฏิทินของปี 2562 จานวน 8 เที่ยว งบประมาณ 124,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
สี่พันบาทถ้วน) คิดค่าตักครั้งละ 7,000 บาท รวมทั้งสิ้น 28,000 บาท (สองหมื่น
แปดพั น บาทถ้ ว น) เดื อ นสิ ง หาคม มี ทั้ ง หมด 5 เสาร์ ขนย้ า ยจ านวน 10 เที่ ย ว
รวมทั้ ง สิ้ น 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่ น บาทถ้ ว น) รวมทั้ ง สิ้ น เป็ น เงิ น
จ านวน 616,000 บาท (หกแสนหนึ่ ง หมื่ น หกพั น บาทถ้ ว น) กระผมจึ ง ขอชี้ แ จง
เพียงแค่นี้ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามรายละเอียดญัตติดังกล่าวอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับการเสนอญัตติ
ญัตติ ที่ 5 ข้อที่ 5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ หากเห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง (เอกฉันท์)
(นายมนตรี บารุงกิจ,นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, นายประนอม อุปาสิทธิ์,
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ, นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย,ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์,นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์,นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ,
นายจาลอง สินธพ, นายภคเดช วิชชโลกา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
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และดูเวลาแล้ว ในขณะนี้ก็เป็นเวลาที่จะต้องพักการประชุมในช่วงเช้า เพื่อรับประทาน
อาหารกลางวันแล้ว จึงขอพักการประชุมในช่วงเช้า เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน
และกลับมาประชุมในช่วงบ่ายเพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 ข้อที่ 5.2 ญัตติขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการป้องกันน้าท่วมและตลิ่ง
พังลาห้วย ชค. ชุมชนโป่งนอก เวลา 13.00 น. ครับ
...........พักรับประทานอาหารกลางวัน.......
เปิดประชุม(บ่าย)

เวลา 13.00 น.
5.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
โครงการป้องกันน้าท่วมและตลิ่งพังลาห้วย ชค. ชุมชนโป่งนอก

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอนาทุกท่านเข้าสู่ประชุมในช่วงบ่ายเข้าสู่การพิจารณา วาระที่ 5 ข้อ 5.2 ญัตติ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการป้องกันน้าท่วม
และตลิ่ ง พั ง ล าห้ ว ย ชค. ชุ ม ชนโป่ ง นอก
ขอเรี ย นเชิ ญ คณะผู้ บ ริ ห ารน าเสนอ
ญัตติดงั กล่าวต่อการประชุมสภาเทศบาล ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกเทศมนตรีฯ) รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ซึ่งนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้นาเสนอญัตติ
ต่อที่ประชุมสภา ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการป้องกันน้าท่วมและตลิ่งพังลาห้วย ชค.
ชุมชนโป่งนอก นั้น เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ข้าพเจ้าขอเสนอ
ญัต ติ ขออนุ มัติ จ่ ายขาดเงิ นสะสมในส่ ว นที่ เก็ บ รัก ษาไว้ ใ นเทศบาลตาบลแม่ ส ะเรี ย ง
จานวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้ว น) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
โครงการป้องกันน้าท่วมและตลิ่งพังลาห้วย ชค. ชุมชนโป่งนอก (หลังโรงเรียนอนุบาล
แม่สะเรียงบ้านโป่ง) ถนนแม่สะเรียง ซอย 14 หมู่ 12 ตาบลบ้านกาศ อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้เพื่อให้ก ารปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่
ในอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม
หรื อ กิ จ การที่ เ ป็ น การเพิ่ ม พู น รายได้ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
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ที่ จั ด ท า เ พื่ อ บ าบั ด คว า ม เดื อ ด ร้ อ นข อ งป ร ะช า ช น ทั้ งนี้ ต้ อ ง เป็ น ไป ต า ม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎมายกาหนด 2) ได้ส่งสมทบกองทุน
ส่ ง เสริ ม กิ จ การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะประเภทตามระเบี ย บแล้ ว
3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี ถั ด ไป หากไม่ ด าเนิ น การ
ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด ใ ห้ ก า ร จ่ า ย ข า ด เ งิ น ส ะ ส ม นั้ น เ ป็ น อั น พั บ ไ ป
ทั้งนี้ ใ ห้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ใช้จ่า ยเงิ นสะสม โดยคานึ งถึงฐานะทางการเงิ น
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้นเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดาเนินการดังกล่าวและขอได้โปรด
นาเสนอต่อที่ประชุม สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อพิจารณาต่อไป และกระผมขอ
อนุ ญาตเบิกตัว นายเอกอุดม ตาคา ผู้ อานวยการกองช่าง นาเสนอรายละเอียดญัตติ
ดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพิ่มเติม ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญ คุณเอกอุดม ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง ครับ

นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองช่าง)

กระผม นายเอกอุดม ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง ขอนาเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม
ญัตติที่ 5 ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
งานโครงการป้องกันน้าท่วมและตลิ่งพังลาห้วย ชค. ชุมชนโป่งนอก โดยการดาเนินการ
ดัง กล่ า ว เป็ น เพี ย งการป้ อ งกั นแก้ ไขเป็น ปัญ หาได้ ในระดั บหนึ่ ง ซึ่ งจุ ดประสงค์ ข อง
โครงการดังกล่าว เป็นการป้องกันการกัดเซาะ ซึ่งจากที่ได้ลงพื้นที่ พบว่าน้าได้กัดเซาะ
กาแพงและบ้านของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แจกให้ กับ ทุ กๆท่าน ทั้ง นี้ จะดาเนิน การก่อสร้า งโดยใช้กล่ องเกเบี้ยน ประกอบกั บ
ลาห้วยดังกล่าวมีการโค้ดเคี้ยวทาให้ลาห้วยไม่เท่ากัน จึงได้ยึด แนวเขตของประชาชน
ที่ อ า ศั ย อ ยู่ บ ริ เ ว ณ ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น แ น ว เ ข ต โ ด ย ห่ า ง จ า ก แ น ว เ ข ต ที่ ดิ น
ประมาณ 50 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ กระผมจึงขอชี้แจง
รายละเอียดเพียงแค่นี้ ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่าหากเทศบาลจะลงพื้นที่เพื่อดาเนินการโครงการดังกล่าว
อย่างไร ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้กับประชาชนที่อาศัยในพื้นทราบ ครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ท่านภคเดช ก็ได้ฝากให้กับทางเทศบาลว่าหากจะเข้าไปในพื้นที่เพื่อดาเนินการ
ก็ขอให้ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้กับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ทราบด้วย มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใด สอบถามเพิ่มเติมของการดาเนินการญัตติดังกล่าวหรือไม่ ขอเรียน
เชิญท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ครับ

นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ กระผมขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องของความลึกการฝังกล่องเกเบี้ยน มีการประมาณการ
(สมาชิกสภาฯ)
30 เซนติเมตร มีความเหมาะสมที่จะดาเนินการในพื้นที่ดังกล่าวแล้วหรือไม่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ)

กระผมขอเบิกตัว นายเอกอุดม ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง ตอบคาถามดังกล่าวครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญ คุณเอกอุดม ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง ครับ

นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองช่างฯ)

กระผม นายเอกอุดม ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง ขอเรียนว่า ขนาดของกล่องเกเบี้ยน
กว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ซึ่งเมื่อใส่หินในกล่องเกเบี้ยนไป
คิดว่าการขุดเพื่อฝั งกล่องเกเบี้ยน ประมาณ 30 เซนติเมตร มีความเหมาะสมกับการ
ดาเนินการในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอสอบถามว่าทาไมกล่องเกเบี้ยนจึงมีขนาดที่แตกต่างกัน มีทั้งแบบ A และ
แบบ B ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัว นายเอกอุดม ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง ตอบคาถามดังกล่าวครับ
(รองนายกเทศมนตรีฯ)
นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองช่าง)

กระผม นายเอกอุดม ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง ขอเรียนว่าพื้นที่ที่จะเข้าไปดาเนินการ
มี ร ะดั บ ของพื้ น ที่ ข นาดไม่ เ ท่ า กั น หรื อ มี ค วามแตกต่ า งกั น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ข นาด
กล่องเกเบี้ยนทีม่ ีความแตกต่างกัน ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชันไม่ใช้ที่พื้นราบ
ครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอสอบถามเพิ่มเติม เรื่อง ค่าแรงหรือค่าตอบแทนของแรงงานที่จะเข้าพื้นที่
เพื่อดาเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งตั้งไว้ 32,850.-บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) มีความเพียงพอต่อการดาเนินการหรือไม่ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัว นายเอกอุดม ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง ตอบข้อซักถาม ครับ
(รองนายกเทศมนตรีฯ)
นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองช่าง)

งบประมาณที่แรงงานที่ตั้งไว้ 32,850.-บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาท)
เพียงพอต่อการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอสอบถามเพิ่มเติมว่าระยะเวลาในการดาเนินการ จะใช้เวลาดาเนินการกี่วัน
ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัว นายเอกอุดม ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง ตอบข้อซักถาม ครับ
(รองนายกเทศมนตรีฯ)
นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองช่าง)

ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 60 วัน ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณผู้อานวยการกองช่าง และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนั้น
ซึ่งตามที่ผู้บริหารได้เสนอ ญัตติ ข้อที่ 5.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานโครงการป้ อ งกั น น้ าท่ ว มและตลิ่ ง พั ง ล าห้ ว ย ชค.
ชุมชนโป่งนอก จานวนเงิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ
ตามที่ คณะผู้ บ ริห ารได้ น าเสนอต่อ สภาแล้ ว นั้ น มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ใ ดเห็ นชอบ
ในญัตติดังกล่าวโปรดยกมือ เพื่อขอความเห็นชอบ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง (เอกฉันท์)
(นายมนตรี บารุงกิจ,นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, นายประนอม อุปาสิทธิ์,
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ, นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย,ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์,นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์,นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ,
นายจาลอง สินธพ, นายภคเดช วิชชโลกา,)
และกระผมขอนาทุกท่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 ข้อที่ 5.3 ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
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5.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบารุงรักษา
และเพิ่มประสิทธิภาพรถบรรทุกน้าสิบล้อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอนาทุกท่านเข้าสู่ ญัตติที่ 5 ข้อที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพรถบรรทุกน้าสิบล้อ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนาเสนอต่อสภาเทศบาล
ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
(รองนายกเทศมนตรีฯ) กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ได้รับมอบหมาย
จากนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง เพื่อนาเสนอญัตติที่ 5 ข้อที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติ
จ่ ายขาดเงิ น สะสม เพื่ อเป็นค่ าใช้จ่า ยในโครงการบารุงรั กษาและเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพ
รถบรรทุกน้าสิบล้อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 150,000.-บาท
(หนึ่ ง แสนห้ าหมื่น บาท) นั้น ข้ าพเจ้ าขอเสนอญั ตติ ขออนุมั ติจ่ ายขาดเงิน สะสม
ในส่ ว นที่ เ ก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง จ า นวน 150,000.-บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้ ว น) เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพรถบ รรทุ ก น้ า สิ บ ล้ อ ง านป้ องกั นแล ะบร รเท าสา ธ าร ณภั ย
ความจุ 10,000 ลิ ต ร ยี่ ห้ อ มิ ต ซู บิ ซิ เลขทะเบี ย น 80-1883 แม่ ฮ่ อ งสอน
เลขพั ส ดุ 0069 48 0002 เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการบ าบั ด
ความเดื อ ดร้ อ นของชุ ม ชนหากเกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น และการบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม
อย่างมีป ระสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มรายได้ ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ท าเพื่ อ บ าบั ด ความเดื อดร้ อ นของประชาชน
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 2) ได้ ส่ ง มอบกองทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
แต่ ล ะประเภทตามระเบี ย บแล้ ว 3) เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ จ่ า ยเงิ น สะสมแล้ ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั้น
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เป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะ
ทางการเงิ น การคลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเสถี ย รภาพในระยะยาว
ดังนั้นเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการดังกล่าว
และขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อพิจารณาต่อไป
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

จากที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติข้อที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการบารุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพรถบรรทุกน้าสิบล้อ งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จานวนเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดปรากฏตามแฟ้มเอกสารการประชุมของทุกท่านแล้วนั้น มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในญัตติดังกล่าว ห รื อ ไ ม่
ขอเรียนเชิญท่าน ภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

จากที่กระผมได้พิจารณาเอกสารประกอบญัตติ ข้อที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพรถบรรทุก
น้าสิบล้อ ซึ่งจากที่กระผมได้พิจารณาและตรวจสอบดู บันทึกรายงานและการขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อบารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพรถบรรทุกน้าสิบล้อ จึงอยากสอบถาม
ว่ า ท าไมเมื่ อ มี ก ารการซ่ อ มบ ารุ ง คุ ณ ภาพระบบปั๊ ม สู ญ ญากาศแล้ ว แล้ ว เหตุ ใ ด
ต้องมีการจัดซื้อเครื่องสูบน้าด้วย ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอตอบข้อซักถามจากท่านภคเดชว่า จากที่ได้เช็คสถิติของการซ่อมเครื่อง
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ดังกล่าว พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติมีการใช้อุปกรณ์ดังกล่ าวที่แตกต่างกันประกอบกับ
สภาพของพื้นที่ๆเข้าไปดาเนินการก็มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ระบบปั๊มเป็นสู ญญากาศ
เมื่ อ น าหั ว กะโหลกลงไปจุ่ ม ในน้ าที่ จ ะต้ อ งปั๊ ม ขึ้ น มา ซึ่ ง ความลึ ก ของแม่ น้ าก็ มี พื้ น ที่
ไม่ เท่ ากั น จึ งท าให้ อุป กรณ์ ดัง กล่ าวเสี ย หรื อพั ง ได้ เมื่ ออุ ปกรณ์ เ สี ย ก็ต้ องมี การซ่ อ ม
ซึ่ ง ต้ อ งซ่ อ มบ่ อ ย จึ ง ได้ พิ จ ารณาว่ า ระบบปั๊ ม เป็ น สุ ญ ญากาศ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งสู บ น้ า
ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งของเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะพั ง หรื อ เสี ย น้ อ ยมาก ส่ ว นตั ว ดู ด ของระบบปั๊ ม
เป็นสูญญากาศ ยังอยู่คงเดิมจะนามาใช้เมื่อยามจาเป็นและเร่งด่วน และเป็นการช่วย
ประหยัดในเรื่องของการซ่อมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของหน่วยงาน ที่มีการซ่อมบ่อยครั้ง
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จึ ง ได้ เ สนอเพื่ อ อนุ มั ติ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งสู บ น้ าดั ง กล่ า ว จากที่ ป ระชุ ม สภาพิ จ ารณา
ญัตติดงั กล่าว ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ และขอเรียนเชิญท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ครับ

นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ กระผมขอแนะนาเพิ่มเติมเรื่องการรักษารถน้า เนื่องจากได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่
(สมาชิกสภาฯฯ)
กรมทางหลวงชนบทว่า เวลาสูบน้าออกจากถังรถบรรทุกน้าไม่ควรฉีดเอาน้าออกหมด
ให้ ค งเหลื อ น้ าในถั ง น้ าไว้ บ้ า ง เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ อุ ป กรณ์ ข องรถดั ง กล่ า วเสี ย ง่ า ย
จึงนาความรู้แจ้งให้กับเทศบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจเกิดประโยชน์ของการดาเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ได้ไม่มากก็น้อย ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล ที่ให้ความรู้ที่อาจเกิดประโยชน์
ต่อเทศบาลไม่มากก็น้อย และขอเรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ญัตติดงั กล่าว กระผมขอเสนอแนะให้คณะผู้บริหารพิจารณาการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว
(สมาชิกสภาฯ)
ให้รายละเอียดด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ และมีท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะสอบถาม
เพิ่มเติมในญัตติดังกล่าวหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเบิกตัว
(รองนายกเทศมนตรีฯ) นายธี ร พงศ์ ปิ ง สุ แ สน หั ว หน้ า ฝ่ า ยอ านวยการ ผู้ ดู แ ลและควบคุ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในญัตติดังกล่าว ครับ
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน กระผมนายธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าฝ่ายอานวยการ ซึ่งรับผิดชอบดูแลและควบคุม
(หัวหน้าฝ่ายอานวยการฯ) ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล ขอเรียนยังที่ประชุม
สภาเทศบาลทราบว่า จากที่ท่านรองชัยพันธ์ได้นาเรียนเหตุผลและปัญหาของการเสนอ
ขออนุ มั ติ ใ นญั ต ติ ดั ง กล่ า วนี้ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว นั้ น กระผมขอน าเรี ย นเริ่ ม จากระบบ
ที่มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วว่า ซึ่ง กระผมเห็นตัวอย่างของเทศบาลนครเชียงใหม่
ทราบว่าหน่วยงานดังกล่าวมีแหล่งน้าเป็นของตัวเอง ซึ่งจะลดการใช้ งานของปั๊มหลัก
โดยจะมีท่อรับน้าเหมือนกับท่อส่งน้าของการประปา และการที่ได้นาเสนอรายละเอียด
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ในญัตติดังกล่ าว ก็เพื่อลดการใช้งานของปั๊มหลั ก กระผมจึงแจ้งรายละเอียดเหตุผ ล
ความจ าเป็ น ของการเสนอญั ต ติ ดั ง กล่ า วต่ อ สภาเทศบาลเพื่ อ ทราบ ประกอบกั บ
การด าเนิ น การและแนวทางปฏิ บัติ กระผมในฐานะหั ว หน้า ฝ่ า ยอานวยการซึ่ ง เป็ น
ผู้ ดู แ ลและควบคุ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ของงานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธ ารณภั ย
จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและสาธารณชน ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณหัวหน้าฝ่ายอานวยการที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ต่อที่ประชุมสภา
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เพื่อทราบ และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
หากไม่มี กระผมขอสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลผู้ ใดเห็นชอบ กับการเสนอญัตติ
ข้อที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบารุงรักษา
และเพิ่มประสิทธิภาพรถบรรทุกน้าสิบล้อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน
150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ที่ทางคณะผู้บริหารนาเสนอ โปรดยกมือ
เพื่อขอความเห็นชอบ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง (เอกฉันท์)
(นายมนตรี บารุงกิจ,นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, นายประนอม อุปาสิทธิ์,
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ, นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย,ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์,นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์,นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ,
นายจาลอง สินธพ, นายภคเดช วิชชโลกา,)
และกระผมขอนาทุกท่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ ครับ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีความประสงค์จะแจ้ง
ในระเบียบวาระดังกล่าวหรือไม่ ขอเรียนเชิญ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ กระผมนายพัฒนพงษ์
(สมาชิกสภาฯ)
สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ นั้น
กระผมขอนาเรียนว่าที่ผ่ านมา ได้มีพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้รับผลกระทบ
จากลมพายุและได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ได้ฝากขอบพระคุณเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว ครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เรียนเชิญ ท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ครับ

นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมนายประนอม อุปาสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ก่อนอื่นต้อง
(สมาชิกสภาฯ)
ขอบพระคุณที่ทุกท่านได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
งานโครงการป้องกันน้าท่วมและตลิ่งพังลาห้วย ชค. ชุมชนโป่งนอก นั้น กระผม
จึงขอฝากยังกองช่างแจ้งให้ผู้เข้าไปดาเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ทาการตัดต้นไม้ที่มี
ลาต้นสูงใหญ่ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกีดขวางการดาเนินงานโครงการดังกล่าวในพื้นที่
นั้น ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ
อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมแล้วนั้น ลาดับต่อไป
เป็นการเสนอกาหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
มีท่านใดจะเสนอกาหนดการประชุมดังกล่าว ครับ กระผมขอเรียนเชิญว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์
ดีมั่น ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอ กาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
(สมาชิกสภาฯ)
พ.ศ.2562 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ได้เสนอกาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
และมีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นวันอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอ
กาหนดการประชุมสภาดังกล่าวเป็นวันอื่นนั้น กระผมขอนัดหมายการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 ในวัน ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ส ะเรียง และบัดนี้การประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว กระผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ครับ

ปิดประชุม

เวลา 15.15 น.
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ได้ ต รวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ในวั น ที่ 17 เดื อ น กรกฎาคม พ.ศ. 2562
และสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)..........................................................เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้จัดทารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
(ลงชื่อ)...........................................................ประธานกรรมการ
(นายประนอม อุปาสิทธิ์)
(ลงชื่อ).....................................................................กรรมการ
(นายจาลอง สินธพ).
(ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่)

(นายมนตรี บารุงกิจ)
(ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง)
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