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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจาปี 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
เปิดประชุม

เวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายมนตรี
2. นายจาลอง
3. นายชาญวุฒิ
4. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์
5. นายสมพงษ์
6. นายภคเดช
7. นายพัฒนพงษ์
8. นายชัยชนะ
9. นายประนอม
10. นายสัญญพงศ์
11. นายวุฒิไกร

บารุงกิจ
สินธพ
กุลพันเลิศ
ดีมั่น
วงศ์แสนใหม่
วิชชโลกา
สนิทการ
ปุรณะวิทย์
อุปาสิทธิ์
สินวีรุทัย
นันทสมบูรณ์

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

หว่าละ
ภักดิ์ปาน
วงศ์น้อย
ธรรมขันธ์
ศิริกุลปิยรัตน์
ไพฑูรย์วิริยภาพ
คามงคล
ตาคา
ศรีทัน
ปิงสุแสน
วิวันน์นา
บัวใหม่
บุญถิ่น

ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดฯ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพัลลภ
2. นายชัยพันธ์
3. นายดารง
4. นายภูชิษ
5. นายธนาพล
6. นางเสาวณีย์
7. นายยุทธนา
8. นายเอกอุดม
9. นางปภากรณ์
10. นายธีรพงศ์
11. นายกฤตธกร
12. นางสาวอรุณี
13. นางมณฑา
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14. นางจิดาภา
15. นายอภัย
16. นายนภดล
17. นางสาวเขมจิรา
18. นางสาวสุดารัตน์
19. นางสาวกนกนาฏ
20. นางศุภลักษณ์
เปิดประชุม

ทัศนพิทักษ์กุล
วิชา
มณีธร
ปันคา
นันทจุล
ศิริ
เศรษฐ์ชัยยันต์

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป
ลูกจ้างประจา (เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยนิติกร

เวลา 09.00 น.

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

เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง พนักงาน เจ้าหน้าที่
และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจาปี
พ.ศ.2562 ซึ่งการประชุมวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.
2562 และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอนาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่
การประชุมสภา ในระเบียบวาระ ที่ 1 ครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ กระผมขอแจ้งให้กับท่านผู้เข้า
ร่วมว่ากระผมได้รับแจ้งจากท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ท่านอินทร
นัน ทสมบูร ณ์ รองนายกเทศมนตรี ตาบลแม่ส ะเรียง คนที่ 2 ไม่ส ามารถเข้าร่ว ม
ประชุมในครั้งนี้ได้ เนื่องจากติดราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ และท่านนายกเทศมนตรี
มี เ รื่ อ งที่ จ ะแจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเพื่ อ ทราบนั้ น กระผมจึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า น
นายกเทศมนตรี ครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ
กระผม นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เชิญร่วมกิจกรรมวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศาลจังหวัดแม่สะเรียง
ในภาคเช้า
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2. เชิญร่วมกิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม2562 ณ ที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียง
รายละเอียดจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง
3. เชิญร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การจัดงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออก
พรรษา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
กระผมขอนาเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมเพียงแค่นี้ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผม นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง คนที่ 1
(รองนายกเทศมนตรีฯ) กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.แนะนาพนักงานคนใหม่ คือ ราย นางศุภลักษณ์ เศรษฐ์ชัยยันต์ ผู้ช่วยนิติกร
2.ข้ อ กฎหมายเกี่ ย วการเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด้ ไ ปเข้ า ร่ ว มอบรม ระหว่ า งวั น ที่ 29– 31
กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอสรุปประเด็นสาคัญแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบดังต่อไปนี้ 1. อายุการรักษาการยังไม่สิ้นสุดวาระตามกระแสข่าว ซึ่งหากใกล้
ระยะเวลาการเลื อ กตั้ ง เมื่ อ ใดนั้ น ทางส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จะ
ประกาศให้ทราบอีกครั้ง 2. ก่อนที่หมดวาระการดารงตาแหน่งคณะผู้บริหาร ต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สิน ภายในวัน 30 วัน 3.ก่อนหมดวาระผู้บริหาร 90 วัน ห้ามมีการ
อนุมัติโครงการใดๆทั้งสิ้น ส่วนสมาชิกสภาท่านใดที่จะลงสมัครสมัครสมาชิกสภา
เทศบาล ให้ยื่นเอกสารแสดงเอกสารการชาระภาษีบุคคลธรรมดาย้อนหลังติดต่อกัน
3 ปี หากมิได้ดาเนินการหรือไม่มีหลักฐานดังกล่าว ท่านไม่สามารถลงสมัครได้ 4.
ห้ามเป็นหุ้นส่วนของสื่อต่างๆ 6.ทะเบียนบ้านจะมี การตรวจสอบกรณีชื่อผู้ที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้าน 7.การตั้งงบประมาณในการเลือกตั้งต้องตั้ง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 กรณีที่
มีการเลื อกตั้งปกติ ครั้งที่ 2 กรณีฉุกเฉิน ที่มีลั กษณะเช่นนี้ 8. ชุดตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเดิมมี 5 ชุดแต่ปัจจุบันจะมีชุดตรวจสอบดังกล่าว จานวน
23 ชุด กระผมจึงขอนาเรียนรายละเอียด เพื่อแจ้งต่อที่ประชุมสภาทราบ ครับ
ระเบียบวาระที่ 2

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

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เข้าสู่การประชุม ในระเบียบวาระ ที่ 2 ข้อที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 นั้น รายงานการประชุม
ดังกล่าว เมื่อวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง นั้น บัดนีเ้ จ้าหน้าทีไ่ ด้ดาเนินการจัดทารายงานการประชุมดังกล่าว
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เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข เพื่อรับรองรายงาน
การประชุม หากไม่มีท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วนั้น
กระผมขอมติที่ประชุม เพื่อขอความเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ
มติที่ประชุม

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

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 ญัตติขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ5.1 ญัตติขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ตาบลแม่สะเรียง นาเสนอ ญัตติดงั กล่าว ต่อที่ประชุม ครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมนายพัลลภ หว่าละ
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้มา
เพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงในสมัยประชุมนี้ บัดนีถ้ ึง
เวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตอ่ สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
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ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา
และสมาชิ ก สภาทุ ก ท่ า นทราบถึ ง สถานะทางการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและ
แนวนโยบายการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 1.สถานะ
ทางการคลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณพ.ศ.2562 ณ.วันที่
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารจานวน27,864,294.46 บาท 1.1.2 เงินสะสม จานวน
20,981,724.69บาท 1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 15,557,603.74
บาท 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0
โครงการ รวม 0.00 บาท 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 5,773,750.00
บาท 2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม
พ.ศ.2562 (1) รายรับจริง จานวน 33,496,277.80 บาท ประกอบด้วยหมวด
ภาษีอากร จานวน 1,680,411.89 บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบ
อนุญาต จานวน 357,909.20 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน
447,634.24 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน 0.00
บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน 600.00 บาท หมวดรายได้จากทุน จานวน
0.00 บาท หมวดภาษีจัดสรร จานวน 14,938,110.47 บาท หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป จานวน
6,071,612.00 บาท (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุป ระสงค์ จานวน510,510.00 บาท (3) รายจ่ายจริง จานวน
28,979,981.71 บาท ประกอบด้วย งบกลาง จานวน 4,439,435.85 บาท งบ
บุคลากร จานวน 9,103,846.00 บาท งบดาเนินงาน จานวน 10,078,279.86
บาท งบลงทุน จานวน 814,920.00 บาท งบรายจ่ายอื่น จานวน 0.00 บาท งบ
เงินอุดหนุน จานวน 4,543,500.00 บาท (4)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 501,340.00 บาท (5) รายจ่ายที่จ่ายจาก
เงินสะสมจริง จานวน 664,000.00 บาท (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงิน
สะสม จานวน 0.00 บาท (7) รายจ่ายที่จ่ายจริงจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร ประมาณการปี 2563 จานวน 2,060,000.00
บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 503,500.00 บาท หมวด
รายได้จากทรัพย์สิน 480,500.00 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,000.00 บาท
รวมรายได้จั ดเก็บเอง 3,056,000.00 บาท รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว จัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร 18,985,000.00 บาท รวม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
ให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น 18,985,000.00 บาทหมวดเงิ นอุ ดหนุน ทั่ว ไป
18,000,000.00 บาท รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18,000,000.00 บาท รวมคาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ งบกลาง 7,702,679.00 บาท
งบบุคลากร 12,914,186.00 บาท งบดาเนินงาน 13,801,285.00 บาท งบ
ลงทุน 411,350.00 บาท งบเงินอุดหนุน 5,211,500.00 บาท รวมจ่ายจาก
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
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งบประมาณ 40,041,000.00 บาท ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงนาเสนองบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ตาม
รายละเอียดที่ได้นาเสนอไปแล้วนั้น ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เสนอ เทศบัญญั ติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
ได้จัดส่งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้วนั้น มีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีความ
ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ ท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมมีข้อสอบถามทางคณะผู้บริหาร เรื่อง สถานะการคลังตามที่ท่านได้นาเสนอ
ต่อสภาเทศบาลดังต่อไปนี้ ประเด็นที่ 1 จานวนยอดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คณะผู้บริหารแถลงต่อสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง จานวน 20,981,724.69 บาท ซึ่งเมื่อครั้งการประชุมสภา เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2562 คณะผู้ บริห ารได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาว่า เงินสะสม มียอด
7,155,960.86 บาท กระผมก็ อ ยากจะทราบว่ า ยอดเงิ น สะสม จ านวน
20,981,724.69 บาท เป็น เงิ นสะสมลั ก ษณะไหน และเป็น เงิ น ประเภทไหน
ประเด็นที่ 2 ในข้อความรายจ่ายเงินสะสม 664,000.00 บาท ซึ่งที่ได้พิจารณา
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมในความเข้าใจของกระผมก็คือการจ่ายขาด ใช่หรือไม่
ครับ ถ้าเป็นการจ่ายขาดเงินสะสมในงบประมาณต่างๆ ที่สภาเทศบาลได้เห็นชอบ
น่าจะเกินกว่ายอดดังกล่าว จึงเป็นข้อสงสัยเพื่อความกระจ่างชัด ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารตอบคาถามดังกล่าวให้กับท่านภคเดชด้วยครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเบิกตัว คุณมณฑา บุญถิ่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังตอบข้อซักถาม
ดังกล่าว ครับ

นางมณฑา บุญถิ่น
(หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ)

ดิฉันนางมณฑา บุญถิ่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ยอดการใช้จ่ายเงินสะสม
ขอชี้แจงว่า ณ วันที่ที่ปรากฏ ยังไม่ได้ตัดยอดขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมดที่เห็นชอบ
ตัดไปเฉพาะที่มีการเบิกจ่ายไปแล้ ว คือ 664,000 บาท ส่ ว นรายการที่ยังไม่ได้
ดาเนินการเบิกจ่าย จึงไม่ปรากฏยอดให้เห็นคะ ซึ่งการจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้จ่ายไป
แล้วมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.บ้านโป่งนอก จานวน 415,000.- บาท
3. ค่าเช่าบ้านนางสาวรัตนา 27,000.- บาท
3. โครงการบริหารจัดการขยะ จานวน 222,000.- บาท
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 664,000.-บาท
ทั้งนี้ยอดเงินสะสมทั้งหมด 20,981,724.69 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
1.หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น จานวน 2,000.-บาท

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
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2. เงินฝาก ก.ส.ท. จานวน 6,490,774.52.-บาท
3. ลูกหนี้ค่าภาษี จานวน 206,793.35 บาท
4. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชาระหนี้แล้ว จานวน 7,226,250.-บาท
ฉะนั้นเงินสะสมที่เทศบาลสามารถนาไปใช้ได้คงเหลือ 7,055,906.82 บาทคะ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

คุณมณฑา บุญถิ่น ได้ชี้แจงรายละเอียดของยอดการจ่ายขาดเงินสะสม จานวน
664,000.-บาท ซึ่งประกอบด้วย
1. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.บ้านโป่งนอก จานวน 415,000.- บาท
2. ค่าเช่าบ้านนางสาวรัตนา 27,000.- บาท
3. โครงการบริหารจัดการขยะ จานวน 222,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน 664,000.-บาท เรียบร้อยแล้วนั้น มีท่านสมาชิกสภา
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผม ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอตัง้ ข้อสังเกต
(สมาชิกสภาฯ)
ในเรื่องของสถานะการคลังที่มีรวบรวมย้อนหลังกลับไป 3-4 ปี ของเงินฝากธนาคาร
มียอดเพิ่มขึ้นนั้น แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้มีการเบิกถอนออกไป โดยต่าง
จาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเงินจานวนหกแสนกว่า กระผมจึงอยากสอบถาม
ว่าเงินฝากธนาคารที่จาเป็นต้องเบิกถอนเงินดังกล่าวนาไปใช้จ่ายอย่างไร เหตุใด
ยอดเงินฝากธนาคารในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงได้ลดลงกระผมจึงอยากให้ฝ่าย
บริหารได้โปรดชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามตามรายละเอียด
ดังกล่าวในข้างต้นนั้น กระผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้ตอบถามด้วยครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเบิกตัว คุณมณฑา บุญถิ่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังตอบคาถามดังกล่าว
ครับ

นางมณฑา บุญถิ่น
(หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง)

ดิฉันนางมณฑา บุญถิ่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ขอเรียนว่าเหตุผลของเงินฝาก
ธนาคาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลดลง เนื่องจากได้นาเงินดังกล่าว ไปใช้ในการ
บริหารจัดการขยะของเทศบาล เนื่องเทศบาลตาบลแม่สะเรียงไม่มีสถานที่บริหาร
จัดการขยะ ซึ่งต้องมีการเบิกจ่ายค่าตัก ขนขยะ ของเทศบาลทุกเดือน ให้กับบริษัท
เอกชน จึงมีการเบิกถอนเงินฝากจากธนาคารไปใช้จ่ายดาเนินการดังกล่าว คะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น การดาเนินการดังกล่าว ใช้จ่ายในเงินงบประมาณมิได้ใช้จ่ายจากเงินสะสมใช่หรือไม่
(สมาชิกสภาฯ)
ครับ
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นายพัลลภ หว่าละ
(นายเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเบิกตัว คุณมณฑา บุญถิ่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังตอบคาถามดังกล่าว
ครับ

นางมณฑา บุญถิ่น
(หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง)

ดิฉันนางมณฑา บุญถิ่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ขอเรียนว่าการดาเนินการ
บริหารจัดการขยะของเทศบาลใช้จ่ายในเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คะ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ขอขอบคุณ ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอใช้สิทธิสมาชิกสภาเทศบาล สอบถามรายงานประมาณการรายรับ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 เอกสาร
หน้าที่ 14 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
2. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่นาหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร เหตุใดจึงไม่มี การตั้งประมาณการรายรับในปี
ดังกล่าวไว้
4. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2561 ตั้งรายรับไว้ 4,360.00 บาท
ปีงบประมาณ 2562 ตั้งรายรับไว้ 100,000.00บาท และปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ตั้งรายรับไว้ 100,000.00 บาท จะเห็นได้มีปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ตั้งไว้น้อยแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปี พ.ศ.2563
ตั้งไว้เยอะขึ้น แสดงให้เห็นว่ารายรับจากใบอนุญาตอื่นๆ ของเทศบาลเพิ่มขึ้นใช่
หรือไม่ครับ
5 หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ซึ่งในปี 2561
ตั้งรายรับไว้ 745,015.00 บาท แต่เหตุใดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงได้ตั้งรายรับไว้เพียง 100,000.00 บาท
กระผมขอทราบเหตุผล และขอเรียนเชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจง
รายละเอียดครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเบิกตัว นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบและดูแลงานเรื่องงานการคลัง ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง คนที่ 1
(รองนายกฯ)
จากการตั้งข้อสังเกตของท่านประธานสภาในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเรื่องการตั้ง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
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ประมาณการรับ ซึ่งตามที่ท่านนายกได้นาเสนอในเบื้องต้นแล้วนั้น กระผมจึงขอเบิก
ตัว นางเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อานวยการกองคลัง ได้ชี้แจงและตอบข้อสังเกต
ดังกล่าว ครับ
นางเสาวณีย์
ไพฑูรย์วิริยภาพ
(ผอ.กองคลัง)

ดิฉันนางเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อานวยการกองคลัง ขอตอบเรื่องการตั้ง
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอนาเรียนรายรับภาษีค่าธรรมเนียม
รถยนต์และล้อเลื่อน งบประมาณรับจริง ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งตั้งประมาณการ
รายรับไว้ 100,000 บาท ทั้งนี้รายได้ดังกล่าว ยอดรายรับ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2562 รวมทั้งสิ้นจานวน 63,679.52 บาท โดยงบประมาณได้รับการที่ถ่ายโอนมา
ตามที่ตั้งประมาณการไว้ ประกอบกับเหลือเพียงอีก 2 เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณ
แล้วนั้น จึงขอตั้งประมาณการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 100,000 .บาท เนื่องจากเป็นงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดสรรมาตามสัดส่วน
ของภาษีดังกล่าว คะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านผู้อานวยการกองคลังและขอเรียนเชิญ ท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอนาเรียนเพิ่มต่อที่ประชุมสภาทราบว่าภาษีล้อเลื่อนเป็นงบประมาณ
(รองนายกฯ)
ที่จัดสรร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ผู้ เ ช้า ร่ ว มประชุม ทุก ท่ านครั บ กระผมได้ ดูเ วลาแล้ ว เห็ นอั น สมควรที่ ต้อ งพั ก การ
ประชุมในช่วงเช้าเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน พบกันใหม่ในช่วงบ่าย เวลา
13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน -

เปิดประชุม (บ่าย)

เวลา 13.00 น.

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมนายมนตรี บารุงกิจ ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในช่วงบ่ายของ
การประชุม ซึ่งอยู่ในระเบียบวาระที่ 5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น กระผมขอเรียนเชิญท่านชัยพันธ์
ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอนาเรียนงบประมาณรับจริงของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จากยอดรายรับ
(รองนายกเทศมนตรีฯ) จริง ที่เข้ามาเมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จานวนเงิน 635,800 บาท ซึ่งยังมิได้
นาเข้าสู่ในระบบ ถ้าเข้าไปในระบบ 35,603,192.59 บาท ถ้ารวมกันแล้ว
จะได้ประมาณสามสิบหกล้านกว่าบาท ซึ่งถ้าอีก 2 เดือนงบประมาณคงเพียงพอ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

10

ต่อการบริหาจัดการของเทศบาล เพราะปัจจุบันเงินหายไปจากประมาณรายรับ
ประมาณสองล้านเจ็ด ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ครับ และขอนาทุกท่านเข้าสู่การพิจารณา
รายละเอียดแผนงานงบกลาง หน้าที่ 48 ถึง หน้าที่ 50 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ขอเรียนเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

ในรายละเอียดของงบกลาง ข้อที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนให้ลูกจ้าง
อันตรายหรือเจ็บป่วย ตั้งไว้ จานวน 5,000 บาท โดยเงินจานวนนี้ได้ตั้งไว้โดย
ใช้หลักเกณฑ์ใดอย่างไร จึงได้ตง้ั งบประมาณไว้ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัว คุณเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อานวยกองคลัง ตอบข้อซักถาม
(รองนายกฯ)
ดังกล่าว ครับ
นางเสาวณีย์
ไพฑูรย์วิริยภาพ
(ผอ.กองคลัง)

ดิฉันนางเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อานวยการกองคลัง ขอนาเรียนว่าการดาเนิน
การดังกล่าวเป็นไปตามหนังสือสั่งการ โดยคิดจากของเงินเดือนพนักงานจ้าง
จะได้ประมาณ 5,000.00 บาท คะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ

นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กระผมขอสอบถามแผนงานงบกลาง หน้าที่ 50 เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา ข้อ ๑.๑
(สมาชิกสภาฯ)
ประเภทเงินบาเหน็จบานาญลูกจ้างประจา ตั้งไว้ 220,200.00 บาท อยากทราบ
ว่าจัดตั้งไว้เพื่อจ่ายอย่างไร ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ)

กระผมขอนาเรียนที่ประชุมว่างบประมาณดังกล่าว ตั้งไว้เพื่อตอบแทนให้กับ
คุณสมพงษ์ เอี่ยมสกุล ลูกจ้างประจาของเทศบาล ที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้
ซึ่งเป็นสิทธิที่บุคคลดังกล่าวควรได้รับตามกฎหมาย ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน และขอเชิญท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
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นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กระผมขอสอบถามแผนงานงบกลาง หน้าที่ 49 ข้อ 5.4 ค่าบารุงสมาคมสันนิบาต
(สมาชิกสภาฯ)
เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่ ง ประเทศไทย ปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ตั้ ง ไว้ 35,959.00 บาท แต่ ใ น
ปี ง บประมาณ 2562 ตั้ ง ไว้ 34,971.00 บาท กระผมจึ ง อยากทราบว่ า ใช้
หลักเกณฑ์ใดมาจัดทางบประมาณดังกล่าว ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ)

กระผมขอเบิกตัวผู้อานวยการกองคลัง เป็นผู้ตอบครับ

นางเสาวณีย์
ไพฑูรย์วิริยภาพ
(ผอ.กองคลัง)

ดิฉันนางเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อานวยการกองคลัง ขอนาเรียนว่างบประมาณ
ดังกล่าวคิดตามรายรับของเทศบาลที่ไม่รวมเงินอุดหนุน ปี 60 คูณด้วย 0.001๖๗
คะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอสอบถามในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล หน้าที่ 48 ข้อที่ 2 ประเภทรายจ่าย
ค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งไว้ จานวน 100,000.00 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตั้งงบประมาณ จานวน 140,000.00 บาท จึงอยากทราบว่าเพียงพอต่อ
การดาเนินการรายจ่ายดังกล่าวหรือไม่ ครับ และขอเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัวผู้อานวยการกองคลังตอบข้อซักถามดังกล่าว ครับ
(รองนายกฯ)
นางเสาวณีย์
ไพฑูรย์วิริยภาพ
(ผอ.กองคลัง)

ดิฉันนางเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อานวยการกองคลัง ขอนาเรียนว่างบประมาณ
ดังกล่าวเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ โดยต้นลดลงดอกเบี้ยก็จะลดลง ซึ่งงบประมาณที่ได้ตั้งไว้
เพียงพอต่อการดาเนินการในรายการดังกล่าวข้างต้น คะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอสอบถามในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล หน้าที่ 49 ข้อที่ 8 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งไว้ จานวน 67,200 บาท แต่ในงบประมาณ
พ.ศ.2562 ตั้งงบประมาณ จานวน 36,000.00 บาท จึงอยากทราบเหตุผลของ
การงบประมาณเพิ่มขึ้น และขอเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมเรียนว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผู้รับเบี้ยยังชีพดังกล่าวเพิ่มขึ้น ครับ
(รองนายกฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน และขอเชิญท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ
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นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมมีข้อสังเกต เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสารองจ่าย ในปี พ.ศ.2563 ตั้งไว้
(สมาชิกสภาฯ)
300,00.00 บาท แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 350,000.00 บาท นั้น
เหตุใดจึงตั้งงบประมาณดังกล่าวลดลง และปัจจุบันเงินสารองจ่ายของเทศบาล
คงเหลือเท่าไหร่ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ)

กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอตอบข้อสอบ
ถาม จาก ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ว่า เหตุผลของการปรับลดงบประมาณรายจ่ายลง
เนื่องจากดาเนินการตามสถานะทางการเงิน การคลังของเทศบาล ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอนาทุกท่านเข้าสู่การพิจารณาสานักปลัดฯ ตั้งแต่หน้าที่ 52 ถึงหน้าที่ 64 นั้น
มีส มาชิกสภาท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากยังไม่มีท่านใด
สอบถาม กระผมขอใช้สิทธิสมาชิกสภาสอบถาม ดังต่อไปนี้
1.เอกสารหน้าที่ 52 เรื่อง เงินประจาตาแหน่ง ข้อ 1.2.4 ประเภทเงินประจา
ตาแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สานักปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่าย ซึ่งในปี 2563 ตั้งไว้ 154,800 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งไว้ 159,000 บาท จึงอยากทราบเหตุผล ของการ
ปรับลดงบประมาณลง
2.เอกสารหน้าที่ 52 ข้อ 1.2.2 ประเภทค่าตอบแทน รายเดือนปลัดเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งไว้ 16,800.00 บาท ส่วนปีงบประมาณ 2562
ตั้งงบประมาณไว้ 20,000.00 บาท เหตุใดจึงตั้งงบประมาณดังกล่าวได้ ทั้งที่ไม่มี
ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ)

กระผมขอเบิกตัว คุณปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสานักปลัด เป็นผู้ตอบคาถามดังกล่าว
ครับ

นางปภากรณ์ ศรีทัน
(หัวหน้าสานักปลัดฯ)

ดิฉัน นางปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสานักปลัด ขอเรียนว่าเหตุผลของการตั้ง
งบประมาณทั้งสองค าถามของท่าน เทศบาลตาบลแม่ส ะเรี ยงจัดตั้ง งบประมาณ
ตามสถานะทางการคลัง ซึ่งเงินประจาตาแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสานักปลัด และหัวหน้าฝ่าย จานวน 3 ท่าน คะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอสอบถามเพิ่มเติม หน้าที่ 53 ข้อ 2.2.2 ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สังกัดสานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 708,000.00 บาท
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แต่ เ มื่ อ ปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 ตั้ ง ไว้ 336,000.00 บาท เหตุ ใ ดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงได้ปรับงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น ครับ
นางปภากรณ์ ศรีทัน
(หัวหน้าสาปลัดฯ)

ขอชี้แจงเหตุผลของการปรับเพิ่มรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ เนื่องจากรับโอนแม่บ้าน
จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 2 ราย และเพิ่มตาแหน่งผู้ช่วยนิติกร
รวมจ้างเหมาบริการของสานักปลัดมีทั้งหมด จานวน 8 ราย ประกอบไปด้วย
1. นายนภดล
มณีธร
2. นางสาวณัฐนันท์
เอี่ยมสกุล
3. นางสาวกนกนาฎ
ศิริ
4.นางสาวอิสรินทร์
ยาสาร
5.นางสาวประกาย
จันทะวงศ์
6.นางศุภาลักษณ์
เศรษฐชัยยันต์
7. นางดวงฤทัย
แสงประกายทอง
8.นางศรีสุดา
พฤกษ์ชาติไพร

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เอกสารหน้าที่ 54 ข้อ 2.2.5 ประเภทโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซด์
ตั้งไว้ 20,000 บาท แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งงบประมาณไว้ 8,000บาท
จึงอยากสอบถามว่าเหตุใดจึงตั้งงบประมาณไว้สูงกว่าปี 2562 ครับ

นางปภากรณ์ ศรีทัน
(หัวหน้าสานักฯ)

ดิฉันขอชี้แจงเรื่องของการจัดตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซด์
ที่ปรับเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
1. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ จานวน 8,000 บาท
2. ค่าปรับปรุงเว็บไซด์ จานวน 12,000 บาท

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

สอบถามเพิ่มเติมหน้าที่ 54 ข้อ 2.2.6 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี แ ละสมาชิ ก สภาเทศบาล ตั้ ง ไว้ 35,000 บาท นั้ น เพี ย งพอต่ อ การ
ดาเนินการหรือไม่

นางปภากรณ์ ศรีทัน
(หัวหน้าสานักฯ)

สาหรับงบประมาณรายจ่ายสาหรับการเลือกตั้ง ตั้งไว้ตามสถานะการคลังของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง และหากมีการเลือกตั้งจะมีหนังสือสั่งการหรือซักซ้อม
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งอีกครั้ง คะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอนาทุกท่านเข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติของสานักปลัด ซึ่งรายละเอียด
บรรจุไว้ในเอกสารตั้งแต่หน้า 51 – 64 นั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอสังเกต
หรือมีความประสงค์การสอบถามหรือไม่ ขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้หาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
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(เลขานุการสภาฯ)

กระผมขอสอบถามรายละเอี ย ด หน้ า ที่ 57 ข้ อ ที่ 3.1.5 ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตั้งไว้ 28,000 บาท กระผมอยากทราบว่าครุภัณฑ์
ดังกล่าวจะนาไปใช้ตรงไหน ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัวหัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา
(รองนายกฯ)
ครับ

นางปภากรณ์ ศรีทัน
(หัวหน้าสานักฯ)

ดิฉัน นางปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสาปลัดเทศบาล ขอเรียนว่าการตั้งงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จะนาไปติดตัง้ ที่ห้องทางานของท่านรองปลัด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ดังกล่าวที่ใช้ มีระยะเวลาการใช้งานประมาณยี่สิบกว่าปี และอยู่ในสภาพที่
ต้องซ่อมแซมตลอดเวลา คะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ

นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กระผมนายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอสอบถาม
(สมาชิกสภาฯ)
รายละเอียดตามเอกสารดังกล่าว หน้าที่ 57 ข้อที่ 3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ตู้เหล็ก
เก็ บ เอกสาร ชนิ ด แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ตั้ ง ไว้ 11,000 บาท และเมื่ อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก็ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อจัดงบประมาณเท่ากันนั้น
กระผมอยากทราบว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้ซื้อหรือตั้งงบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อเพิ่ม
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัวหัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา
(รองนายกฯ)
ครับ
นางปภากรณ์ ศรีทัน
(หัวหน้าสานักปลัดฯ)

ดิฉันขอตอบข้อซักถาม ข้อ 3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดแบบ
2 บาน จานวน 2 ตู้ ตั้งไว้ 11,000 บาท ในปี 2563 เป็นตู้ของงานบริหาร ส่วน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ตั้งงบประมาณไว้นั้น เป็นตู้ของงานนิติการ คะ

นายมนตรี บารุงกิจ

ขอเชิญท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
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(ประธานสภาฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมขอสอบถามรายละเอียด ตามเอกสารหน้าที่ 57 ประกอบด้วย
(เลขานุการสภาฯ)
ข้อที่ 3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์เก้าอี้สานักงาน สาหรับนักบริหาร ประเภท อานวยการ
ระดับต้นจานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 3,000 บาท
ข้อที่ 3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์เก้าอี้สานักงาน สาหรับพนักงานเทศบาลระดับ
ปฏิบัติการ ชานาญการ จานวน 2 ตัว ตั้งไว้ 3,000 บาท
ข้อที่ 3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์โต๊ะทางาน สาหรับพนักงานเทศบาล ระดับปฏิบัติการ
ชานาญการ จานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 5,000 บาท
กระผมเห็นว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก็ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ดังกล่าว ชนิดเดียวกันแบบเดียวกันไว้ แต่ตั้งงบประมาณ จานวน 4,000 บาท
จึงอยากทราบว่าเหตุใดในปีนี้จึงตั้งประมาณไว้ จานวน 3,000 บาท 3.1.4 และ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้ จัดซื้อเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใช่หรือไหม ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัวหัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา
(รองนายกฯ)
ครับ
นางปภากรณ์ ศรีทัน
(หัวหน้าสานักปลัดฯ)

ขอตอบข้อซักถามประกอบเอกสาร หน้าที่ 57 ข้อ3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์เก้าอี้
สานักงาน สาหรับนักบริหาร ประเภท อานวยการ ระดับต้นจานวน 1 ตัว ตั้งไว้
3,000 บาท เป็นของ คุณอรุณี บัวใหม่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คะ ข้อที่
3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์เก้าอี้สานักงาน ประเภท ชานาญการ จานวน 2 ตัว ตั้งไว้
3,000 บาท นั้น ใช้งานของผู้ช่วยนิติก ารและหน้าห้องคณะผู้บริหาร ข้อที่ 3.1.4
ประเภทครุภัณฑ์โต๊ะทางาน สาหรับพนักงานเทศบาล ระดับปฏิบัติการ-ชานาญการ
จานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เป็นของคุณอรุณี บัวใหม่คะ ซึ่งเป็นชุดโต๊ะกับ
เก้าอี้เพื่อปฏิบัติงาน และส่วนที่สอบถามว่าทาไมงบประมาณถึงได้ลดลง 1.เนื่องจาก
ได้ ส อบถามราคาตามท้ อ งตลาดแล้ ว พบว่ า มี ร าคาตามนี้ และไม่ เ กิ น ตามราคา
มาตรฐานครุ ภัณ ฑ์ที่ กาหนดไว้ จึ งได้จัดซื้ อตามราคาของท้องตลาด และ 2.เพื่ อ
ประหยัดงบประมาณ คะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

กระผม นายภคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอสอบถาม
รายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสาร หน้าที่ 58 ข้อ 3.2.2 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องอ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 บาท
รวม 1,400 บาท นั้น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์เครื่องแบบใหม่ จึงอยากทราบว่าเครื่อง
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ดังกล่าวจะนามาใช้ในงานใดหรือกิจกรรมใดครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัวหัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา
(รองนายกฯ)
ครับ
นางปภากรณ์ ศรีทัน
(หัวหน้าสานักปลัดฯ)

ดิฉันนางปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ขอเรียนว่าการตั้งงบประมาณ
จัดซื้อครุ ภัณฑ์ดังกล่ าว ได้ปฏิบัติตามหนังสื อสั่ งการเพราะในอนาคตเราจะไม่ใช้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งเมื่อเรามีเครื่องหรือครุภัณฑ์ดังกล่าวก็จะใช้บัตร
ประจ าตั ว ประชาชนเสี ย บโดยเครื่ อ งจะประมวลผลให้ ซึ่ ง ที่ ส านั ก ปลั ด ได้ ตั้ ง
งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ จานวน 2 เครื่อง เพื่อนาไปใช้ในงานสวัสดิการสังคมและ
งานร้องเรียนร้องทุกข์ งานนิติการ โดยไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนแล้ว
ปัจจุบันงานบุคลากรก็ได้ใช้เครื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในอนาคตทุกกองก็ต้องใช้
เพราะจะยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนแล้ว คะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอสอบถามรายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 61 ข้อ 1.1.1 เงินเดือน
(ฝ่ายประจา) ค่าจ้างลูกจ้างประจา ประเภทค่าจ้างประจา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจา
แก่ลูกจ้างประจาและเป็นเงินปรับปรุงการจ้างประจาปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตั้งงบประมาณไว้ จานวน 822,600 บาท แต่เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าจ้าง
ดังกล่าว ได้ตั้งงบประมาณไว้ จานวน 990,240 บาท นั้น โดยงบประมาณปรับ
ลดลงเพราะเหตุใด และ งบดาเนินการ ค่าตอบแทน ข้อ 1.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ตั้งงบประมาณไว้
จ านวน 80,000 บาท นั้ น กระผมจึ ง อยากทราบว่ า ค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า วจะ
ดาเนินการในลักษณะใด ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัวหัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา
(รองนายกฯ)
ครับ
นางปภากรณ์ ศรีทัน
(หัวหน้าสานักปลัดฯ)

ดิฉันนางปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ขอตอบคาถามทั้ง 2 ประเด็น
ต่อที่ประชุมดังนี้ 1.เหตุผลที่งบประมาณที่ค่าจ้างประจาในปี 2563 ปรับลดลงจาก
ปี ง บประมาณ 2562 นั้ น เหตุ ผ ลเนื่ อ งจากปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
มี
ลูกจ้างประจา จานวน 4 ราย ประกอบด้วย 1.คุณสมพงษ์ เอี่ยมสกุล 2. คุณอภัย
วิชา 3.คุณอาคม ทองศรี 4.คุณทวี พวงแก้ว แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คุณสมพงษ์ เอี่ยมสกุล ได้เกษียณอายุ จึงทาให้งบประมาณประจาปีงบประมาณพ.ศ.
2563 ปรับลดลงไปแสนกว่าบาท 2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
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แก่องค์กรปกครองส่ว นท่องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จานวน 80,000
บาทนั้น งบประมาณดังกว่าตั้งไว้ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ อปพร. ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคาสั่งของนายกเทศมนตรีโดยปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการ ส่วนรายละเอียด
เจ้ าหน้ าที่ผู้ เกี่ยวข้อง จะได้นาเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการแปรญัตติเพื่ อ
พิจารณาอีกครั้ง คะ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญ ท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิวชชโลกา กระผมนายภคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอพูดเรื่องเงิน
(สมาชิกสภาฯ)
อุดหนุนในภาพรวมซึ่งจะอุดหนุนได้ไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ของรายได้หลัก ซึ่งไม่รวม
เงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.253 กระผมจึงอยากทราบว่าทุกโครงการที่ตั้ง
งบประมาณเงินอุดหนุนเกิน ๓ เปอร์เซ็นต์หรือไม่ และมีการเสนอต่อผู้กากับดูแล
หรือไม่ ประกอบกับทุกปีที่มีการประชุมจะมีเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นสาเนา
เอกสารโครงการเงินอุดหนุนแจ้งให้กับที่ประชุมด้วย กระผมจึงขอสอบถามครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัวหัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา
ครับ
(รองนายกฯ)
นางปภากรณ์ ศรีทัน
(หัวหน้าสานักปลัดฯ)

ดิฉันขอเรียนว่างบเงินอุดหนุนของเทศบาลเกินสามเปอร์เซ็นต์คะ และบัดนี้เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ได้จัดส่งโครงการที่เกินสามเปอร์เซ็นต์ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอนพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้วคะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่าน ภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

ขอบคุณสาหรับคาตอบ และกระผมขอทราบรายละเอียดว่าโครงการเงินอุดหนุนมี
จานวนเท่าไหร่และโครงการที่นาเสนอผู้กากับดูแลมีโครงการอะไรบ้างครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัวหัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา
(รองนายกฯ)
ครับ
นางปภากรณ์ ศรีทัน
(หัวหน้าสานักฯ)

จานวนเงินอุดหนุนของเทศบาลรวมทั้งหมด จานวน 900,000 บาท ส่วนเงิน
อุดหนุนที่เกินสามเปอร์เซ็นต์ ทั้งหมดจานวน 332,000 บาท

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยการพิจารณาร่างเทศบัญญัติรายจ่าย ประจาปี
2563 ของสานักปลัดหรือไม่ หากไม่มีข้อสงสัยแล้ว กระผมขอนาทุกท่านเข้าสู่การ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายของกองคลังต่อไปนี้ ครับ
กองคลัง

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอนาทุกท่านเข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติรายจ่าย ประจาปี 2563
ของกองคลัง ซึ่งบรรจุในเอกสารหน้าที่ 65 – 68 นั้น มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามรายละเอียดดังกล่าวหรือไม่ และขอ
เชิญท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมขอสอบถามรายละเอียดการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
(เลขานุการสภาฯ)
พ.ศ.2563 หน้าที่ 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน ข้อ 3.1.1 ครุภัณฑ์
โต๊ะพับเหล็ก ขนาดกว้าง 70 ซม. ยาว 150 ซม. ตั้งไว้ 44,000 บาท ไม่ทราบมี
จานวนครุภัณฑ์จานวนเท่าไหร่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัวคุณเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อานวยการกองคลัง ได้ชี้แจง
(รองนายกฯ)
รายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา ครับ
นางเสาวณีย์
ไพฑูรย์วิริยภาพ
(ผอ.กองคลัง)

ดิฉันขอเรียนว่าจานวนครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นราคาที่ตั้งไว้ตามมาตรฐานของครุภัณฑ์
คะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอสอบถามเพิ่มเติม เรื่อง โครงปรับปรุงแผนที่ภาษี ซึ่งบรรจุในรายละเอียด
หน้าที่ 67 ข้อที่ 2.5.7 ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ตั้งไว้จานวน
300,000.-บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งงบประมาณโครงการดังกล่าว
จ านวน ตั้ ง ไว้ 20,000 บาท นั้ น กระผมจึ ง อยากทราบรายละเอี ย ดของการ
ดาเนินการโครงการดังกล่าวครับ
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมเบิกตัวคุณเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อานวยการกองคลัง ได้ชี้แจงราย
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา ครับ
นางเสาวณีย์
ไพฑูรย์วิริยภาพ
(ผอ.กองคลัง)

ดิฉันขอเรียนว่าโครงการดังกล่าวจัดตั้งงบประมาณขึ้นตามหนังสือสั่งการ โดยดาเนิน
การจัดทาแผนที่แม่บทและการคัดลอกระวางที่ดิน โดยจ้างเหมาบริษัทเข้ามาดาเนิน
การคะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของการพิจารณาร่าง
เทศบั ญญั ติ ง บประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองคลั งหรือ ไม่
หากไม่มีท่านใดสอบถามจะเข้าสู่การพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกองศึกษาครับ
กองการศึกษา

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอนาทุกท่านเข้าสู่การพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองการศึกษา มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่ ส ะเรี ย งท่ า นใดจะสอบถามรายละเอี ย ดหรื อ ไม่ หากยั ง ไม่ มี ท่ า นใดสอบถาม
รายละเอียดกองการศึกษา กระผมขอสอบถามรายละเอียดเอกสาร หน้าที่ 71 งบ
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ ข้อที่ 3.1.1 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ที่
เทศบาลได้อุดหนุน ได้แก่
1. โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโปง จานวน 708,000.-บาท
2. โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จานวน 3,260,000 บาท
กระผมอยากจะทราบว่ามีจานวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนกี่คนๆละกี่บาท ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัว คุณธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ) รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ครับ
นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ กระผมขอตอบข้อซักถามของท่านประธานสภาข้อที่ 3.1.1 เงินอุดหนุนอาหาร
(รองปลัดเทศบาลฯ)
กลางวันที่เทศบาลได้อุดหนุนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และโรงเรียนอนุบาล
แม่สะเรียง (งานโป่ง) ตั้งไว้ 4,004,000 บาท ซึ่งแยกเป็น
1. โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ตั้งไว้ 708,000.-บาท มีจานวนนักเรียน
ทั้งหมด 177 คน
2. โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 3,269,000 บาท มีจานวนนักเรียน 824 คน
รวมจานวนนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน 1,001 คนๆละ 20 บาท จานวน 200
วัน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
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รวมทั้งสิ้น 4,004,000 บาท ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ครับ

นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ กระผมขอสอบถามท่านประธานสภา หน้าที่ 75 ข้อที่ 3.1.1 เงินอุดหนุน
(สมาชิกสภาฯ)
ด่านตรวจคนเข้าเมือง โครงการแข่ งขันกี ฬาฟุต บอลเยาวชนและประชาชนแห่ ง
ประเทศไทย ตั้งงบประมาณไว้ จานวน 25,000 บาท และข้อ3.1.2 เงินอุดหนุน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สะเรียง โครงการแข่งขัน อบจ. แม่ฮ่องสอน ตั้งไว้ 20,000
บาท นั้น กระผมอยากทราบว่าโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์อะไรกับเทศบาลครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมเบิกตัว คุณธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ) รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ครับ
นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ กระผม ขอตอบข้อซักถามของท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล
(รองปลัดเทศบาลฯ)
ว่า ประโยชน์ที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะได้รับคือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่
รับผิ ดชอบของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ส ร้างชื่อเสียงให้ กับเทศบาลตลอดมา
ประกอบกับส่วนหน่วยงานดังกล่าวมีบุคลากรของที่มีความเชี่ยวชาญ ชานาญการใน
ด้านดังกล่าว และเป็นประชาชนอาศัยที่อยู่เขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอสอบถามรายละเอียด หน้าที่ 74 ข้อ 2.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดทาโครงการกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ อาเภอแม่สะเรียง กระผมขอทราบเหตุผลของการจัดตั้งงบประมาณ
ในดาเนินการโครงการดังกล่าว ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัว คุณธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ) รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ครับ
นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ กระผม คุณธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง รักษาราชการ
(รองปลัดเทศบาลฯ)
แทนผู้อานวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงว่าการตั้งงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในโครงการ
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อาเภอแม่สะเรียง โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เป็นการแข่งขันกีฬา
ของเยาวชนที่ท้องถิ่นในเขตอาเภอแม่สะเรียง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านจาลอง สินธพ ครับ
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นายจาลอง สินธพ
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมขอสอบว่า การตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อใช้จ่ายการจัดทาโครงการกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ อาเภอแม่สะเรียง ซ้าซ้อนกับ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน
และประชาชน แห่งประเทศไทย กับ โครงการแข่งขัน อบจ. แม่ฮ่องสอน หรือไม่ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัว คุณธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(รองนายกเทศมนตรีฯ) รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ครับ
นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ กระผม คุณธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง รักษาราชการ
(รองปลัดเทศบาลฯ)
แทนผู้อานวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงว่าไม่ซ้าซ้อน ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมขอเสนอ ข้อ 2.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้
(สมาชิกสภาฯ)
60,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดทาโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อาเภอ
แม่สะเรียง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น เพื่อใช้จ่ายในการจัดทาโครงการกีฬาเยาวชน
ท้องถิ่นสัมพันธ์ อาเภอแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ทางผู้บริหารรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวนะครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รับทราบครับ และจะนาเข้าสู่กระบวนการแปรญัตติต่อไปครับ
(รองนายกเทศมนตรีฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ ครับ

นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ กระผม คุณธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง รักษาราชการ
(รองปลัดเทศบาลฯ)
แทนผู้ อานวยการกองการศึกษา ตามที่ท่ านพัฒ นพงษ์ สนิทการ ได้ เสนอแก้ไ ข
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอแม่ส ะเรียง แก้ไขเป็น โครงการกีฬาเยาวชน
ท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอแม่สะเรียง นั้น กระผมเห็นควรให้มีการแก้ไขเป็น โครงการ
กีฬาท้องถิ่น สั มพันธ์ อ าเภอแม่ส ะเรียง ระดับเยาวชน ครับ ซึ่งการการแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวนั้น กระผมจะนาเสนอเข้าสู่กระบวนการแปรญัตติ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามรายละเอียดของกองการศึกษาอีกหรือไม่
หากไม่มีท่านใดสอบถามแล้ ว ขอเข้าสู่ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
ครับ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอนาทุกท่านขอเข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองสาธารณสุ ขและสิ่ ง แวดล้ อม ซึ่ง รายละเอีย ด
ดังกล่าวบรรจุ ในเอกสารหน้า 81 – 89 นั้น มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์จะ
สอบถามรายละเอียดกองดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะสอบถาม กระผมขอนา
ทุกท่านเข้าสู่การพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกองช่าง ครับ
กองช่าง

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอนาทุกท่านขอเข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองช่าง ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวบรรจุ ในเอกสาร
หน้า 90 – 96 นั้น กระผมขอมอบหน้าที่ประธานสภา ให้ท่านจาลอง สินธพ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ดาเนินหน้าที่แทนประธานสภา ครับ

นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ)

กระผมนายจาลอง สินธพ รองประธานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ทาหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียด
กองดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มีท่านใดมีความประสงค์และสอบถามรายละเอียดของ
กองช่าง กระผมขอใช้สิทธิของสมาชิกสภาสอบถามรายละเอียดข้อมูล กองช่าง
หน้าที่ 96 ข้อ 4.1.1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนคนเดินวันศุกร์ ซึ่งตั้ง
งบประมาณไว้ จ านวน 100,000 บาท เพื่ อตั้ ง จ่า ยเป็ นค่ าจ้ า งเหมา ปรั บปรุ ง
ซ่อ มแซม ไฟฟ้ า ถนนคนเดิ น วั นศุ ก ร์ นั้ น กระผมขอทราบรายละเอี ย ดของการ
ดาเนินการโครงการดังกล่าว และขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิป์ าน
(รองนายกฯ)

กระผมขอเบิกตัวผู้อานวยการกองช่าง นาเสนอรายละเอียดโครงการดังกล่าวต่อ
ที่ประชุม ครับ

นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองช่าง)

กระผม นายเอกอุดม ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการระบบ
ไฟฟ้าถนนคนเดินวันศุกร์ โครงการดังกล่าวได้ดาเนินการมาประมาณ 15 ปี ทาให้
อุปกรณ์เสื่อมสภาพแล้วนั้น จะขอเรียนว่าการดาเนินการโครงการคือ การปรับปรุง
อุปกรณ์ ระบบ ปรับสภาพ เปลี่ยนสายไฟ ติดตั้งระบบควบคุม อุปกรณ์ทั้งระบบของ
โครงการถนนคนเดินวันศุกร์ทั้งระบบ ครับ

นายจาลอง สินธพ

กระผมขอถามเพิ่มเติมข้อมูลหน้าที่ 95 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ข้อ 3.1.4 ครุภัณฑ์
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(รองประธานสภาฯ)

วิทยุ ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ จานวน 6 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 1,500 บาท นั้น อยากจะสอบถามคณะผู้บริหารว่าครุภัณฑ์ดังกล่าว มี
ประสิทธิภาพ ในการดาเนินการงานหรือไม่ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ)

กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรี ขอตอบคาถามของท่านจาลอง
สินธพ ว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพการดาเนินการงาน ครับ

นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภา)

เรียนเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมขอสอบถามรายละเอียดหน้าที่ 95 ข้อ 3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องถ่าย
เอกสาร ตั้งไว้ 50,000 บาท ขอสอบถามว่าปกติแล้วที่ทราบว่าเทศบาล จะใช้วิธี
โดยการเช่า จึงอยากสอบถามว่าจากที่ได้ตั้งงบประมาณ จานวน 50,000 บาท เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารนั้น ครุภัณฑ์ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพ ในการ
ทางานหรือไม่ครับ และมีวิธีดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวอย่างไร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ)

กระผมขอเบิกตัวผู้อานวยการกองช่าง นาเสนอรายละเอียดโครงการดังกล่าวต่อ
ทีป่ ระชุม ครับ

นายอุดม ตาคา
(ผอ.กองช่าง)

กระผมขอเรียนว่าจากที่กองช่างได้เช่าครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารกับเอกสารพบว่า
ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์ไม่ค่อยดี จึงได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขึ้ น เพื่ อ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร โดยคุ ณ สมบั ติ เ ครื่ อ งถ่ า ยเอกสารเป็ น
ลักษณะเดียวกับของกองคลังที่จัดซื้อเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งประสิทธิการทางานใช้ได้ดีและ
ราคาประหยัดด้วยครับ

นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภา)

มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามกองช่างเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครับ หากไม่มี
ขอเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณารายการครุ ภั ณ ฑ์เ ครื่อ งออกกาลั ง กายกลางแจ้ ง เชิ ญ คณะ
ผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ)

กระผมขอเรียนว่า จากที่ครุภัณฑ์เครื่องออกกาลังเสื่อมสภาพ เกิดการชารุด เครื่อง
ออกก าลั ง กายบางประเภท ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ประสิทธิภาพต่อพี่น้องประชาชนผู้มาใช้บริการ หรือมาออกกาลังกาย ทาง
คณะผู้บริหารจึงเห็นควรจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ และติดตั้งเครื่องออก
กาลังกายกลางแจ้ง ณ บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกไปให้กับทุกท่านแล้ว ครับ

นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ)

ผู้เข้าประชุมทุกๆท่าน กระผมนายจาลอง สินธพ รองประธานสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ทาหน้าที่ประธานสภาเทศบาล ขอมอบหน้าที่ดังกล่าวให้กับท่านมนตรี
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บารุงกิจ ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านจาลอง สินธพ รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ที่มาดาเนิน
การทาหน้าที่ประธานสภาแทนกระผม และกระผมนายมนตรี บารุงกิจ ประธานสภา
เทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง ขอด าเนิ น การประชุ ม ต่ อ ครั บ มี ท่ า นใดสอบถาม
รายละเอียด ดังกล่าวเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านจาลอง สินธพ ครับ

นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ)

กระผมนายจาลอง สินธพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอสอบถามเรื่อง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ จานวน 8 รายการ นั้ น กระผมอยากจะทราบว่ า
โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจากไหน ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองช่าง ปรากฏตาม
เอกสาร หน้าที่ 96 ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณคณะผู้บริหาร และขอเรียนเชิญท่านจาลอง สินธพ ครับ

นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ)

กระผมขอสอบถามเพิ่มเติม เรื่อง การจัดจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง ที่จะติดตั้ง ณ บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอาจทาให้
ครุภัณฑ์อาจเกิดการเสื่อมสภาพได้ นั้น กระผมจึงอยากทราบเทศบาลมีวิธีดูแลรักษา
ครุภัณฑ์ดังกล่าวอย่างไร

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบคาถามดังกล่าว ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิป์ าน สาหรับการดูแลรักษาครุภัณฑ์ดังกล่าว กระผมจะกาชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวร คอย
(รองนายกเทศมนตรีฯ) สอดส่อง ดูแล แนะนาให้ผู้มาใช้บริการ ใช้และรักษาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอย่างดี
โดยจะให้เจ้ าหน้าที่ค อยดูแลรักษาครุภัณฑ์ เช่น การหยดน้ามันเครื่องออกกาลั ง
และหากเกิดการชารุด ก็จะทาการซ่อมแซมครุภัณฑ์ดังกล่าว ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ครับ
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นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ กระผมขอเสนอแนวคิดวิธีการรักษาครุภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง นั้น
(สมาชิกสภาฯ)
ภายภาคหน้าเทศบาลควรหางบประมาณสร้างโดมในการออกกาลังกาย ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ครับ ขอเชิญท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ

นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กระผมเห็นว่าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกาลังกาย กลางแจ้ง ที่ทางคณะผู้
(สมาชิกสภาฯ)
บริหารได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภา นั้น กระผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับ ประชาชนผู้ มาใช้บริการ ประกอบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ มีความ
เหมาะสม ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของกองช่างอีกหรือไม่ครับ
หากไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม กระผมขอสอบถามที่ประชุมแห่งนี้ว่า ตามที่คณะ
ผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้เสนอต่อสภา
เพื่อให้ได้พิจารณาในวาระที่ 1 เรื่องการรับหลักการ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงท่านใดรับหลักการ โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

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

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุรับหลักการ จานวน 11 เสียง (มติเอกฉันท์) เป็นอันว่าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ได้มีมติรับหลักการจากสมาชิกสภาเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนวาระที่ 2 และ
วาระที่ 3 จะต้องนาไปพิจารณาในครั้งต่อไป และกระผมขอนาทุกท่านเข้าสู่
การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญคุณธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าฝ่าย
อานวยการ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติครับ

นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
(หัวหน้าฝ่ายอานวยการ) กระผมขอชี้แจงรายรายละเอียดขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งเป็น
กรรมการสามัญ โดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
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ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 8
และ ข้อ 12 ทั้งนี้สภาเทศบาลต้องมีการกาหนดก่อนว่าจะมีการเลือกคณะกรรมการ
ดัง กล่ า วจ านวนกี่ค น ทั้ ง นี้ก ารคั ด เลื อ กคณะกรรมการแปรญั ตติ แ ละคั ดเลื อ กได้
จานวน 3 ไม่เกิน 7 คน โดยเมื่อครั้งการแปรญัตติในปีงบประมาณ พ.ศ.2๕62 ได้
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้
1. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ๒.นายประนอม อุปาสิทธิ 3. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์
4.นายชาญวุฒิ กุล พัน เลิ ศ 5.นายวุฒิ ไ กร นั นทสมบูรณ์ ส่ ว นวิธีการเลื อ กต้อ ง
ดาเนินการดังต่อไปนี้ 1.มีการเสนอผู้ควรได้ รับการเลื อก 2.มีผู้รับรองผู้ได้รับการ
เสนอ จ านวน 2 คน โดยให้ มี ก ารเสนอที ล ะคน และหลั ง จากที่ มี ก ารเลื อ ก
คณะกรรมการดังกล่าวแล้ ว จะเข้าสู่ กระบวนการกาหนดวันรับวันแปรญัตติและ
กาหนดวันแปรญัตติ ในส่วนที่เกี่ยวของต่อไปครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอสอบถามที่ประชุมว่า ควรมีการมีเสนอเพื่อเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวนกี่คน ครับ ขอเชิญ ท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ

นายสัญญพงส์ สินวีรุทัย กระผมขอเสนอว่าควรมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 คน ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอเสนอว่าควรมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 คน ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ
เมื่อท่านสมาชิกมีสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอว่าควรมีการเลือกคณะกรรมแปรญัตติ
(ประธานสกาเทศบาลฯ) จานวน 3 คนแล้วนั้น มีเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดมี
ความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ก็แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาเห็นชอบให้ควรมีการเสนอ
เพื่อเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจานวน 3 คน ครับ และขอเชิญคุณธีรพงศ์
ปิงสุแสน หัวหน้าฝ่ายอานวยการ นาเสนอรายละเอียดการเลือกกรรมการดังกล่าวต่อ
สภาเทศบาล ครับ
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน วิธีการคัดเลือกคณะแปรญัตติ เราจะดาเนินการตามข้อ 8 ข้อ 12 และข้อ 14
(หัวหน้าฝ่ายอานวยการ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2554 ซึ่ ง กระผมจะขออธิ บ ายตามข้ อ 8
โดยสั งเขปดัง นี้ ให้ ส มาชิ ก แต่ ล ะคนมีสิ ทธิ เสนอชื่อ สมาชิก สภาท้ องถิ่น คนหนึ่ ง ที่
เห็นสมควร ให้มีคนรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เสนอชื่อได้ไม่จากัดจานวน ให้สมาชิก
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สภาฯ ลงคะแนน เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยให้เขียนชื่อ -ชื่อสกุล ของผู้ที่ถูกเสนอคน
ละหนึ่ ง ชื่อ เมื่อตรวจนับ แล้ ว ให้ ประธานสภาประกาศคะแนนต่อที่ ประชุ มสภาฯ
ผู้ที่ได้คะแนนสู งสุดเป็นผู้ได้รับเลื อก ในการตรวจนับคะแนนให้ประธานสภาเชิญ
สมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คนมาช่วย ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ตาแหน่งละคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกตามข้อ 14 ซึ่งเราจะดาเนินการคัดเลื อก
คณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบดังกล่าวต่อไป
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

จากที่ ท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย และ ท่านประนอม อุปาสิทธิ ได้เสนอว่าควรมีการ
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัติ จานวน 3 คนนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดมีความ
คิดเห็นเป็นอย่างอื่นบ้าง หากไม่มีท่านได้ เสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นแล้วนั้น ถือ
ว่าเป็นไปตามคาเสนอของท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย และ ท่านประนอม อุปาสิทธิ ขอ
เชิญ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ)
ตาบลแม่สะเรียง กระผมขอเสนอ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีม่นั เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 1 ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
ผู้รับรอง
1.นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่
2.นายประนอม อุปาสิทธ์
และสมาชิกสภาจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ ถ้าผู้ไม่มีผู้ใด
เสนอ ก็ถือว่าท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 1 ครับ และในลาดับต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2
และขอเชิญ ท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ครับ

นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมนายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ขอเสนอ นายจาลอง สินธพ
(สมาชิกสภาฯ)
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
ผู้รับรอง
1.นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
2.นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ
และสมาชิกสภาจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีกหรือไม่ครับ ถ้ าไม่มีผู้ใด
เสนอ ก็ถือว่าท่านจาลอง สินธพ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ แปรญัตติ คนที่ 2
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ครับและในลาดับต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 และขอ เชิญ
ท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กระผมขอเสนอ นายภคเดช วิชชโลกา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
ผู้รับรอง
1. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์
ดีมั่น
2. นายชัยชนะ
ปุรณะวิทย์
และสมาชิกสภาจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติเพิ่มคนที่ 3 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ผู้ใดเสนอก็ถือว่าท่าน นายภคเดช วิชชโลกา ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 3 ครับ และบัดนี้การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติได้ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประกอบด้วย
1. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์
ดีมั่น
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
2. นายจาลอง
สินธพ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
3. นายภคเดช
วิชชโลกา
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
ซึ่งการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และกระผมขอ
เชิญ คุณธีรพงศ์ ปิงสุแสน เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอเชิญครับ

นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน
(หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ)

จากที่สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ทาง
คณะกรรมการแปรญัตติได้ดาเนินการประชุมเพื่อทาการคัดเลือกประธานกรรมการ
แปรญัตติและกรรมการแปรญัตติ และจะมีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดังกล่าวขึ้นมาโดยประธานสภาเทศบาลเป็นผู้แต่งตั้ง และหลังจากนั้น ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติก็จะมีหนังสือเรียนเชิญสมาชิกสภา เข้าร่วมแปรญัตติโดยใช้
เวลาการแปรญัตติดังกล่ าว โดยใช้เวลาเสนอญัตติที่กาหนดโดยสภา มีการกาหนด
ระยะเวลาไว้ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ตามข้อ 45 ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการกาหนดไว้ 3
วัน ๆละ 8 ชั่ ว โมง ให้ ส มาชิก สภาเทศบาลทุกท่า นและผู้ บริห ารท้อ งถิ่นที่ มีความ
ประสงค์จะยื่นเสนอคาแปรญัตติ สามารถยื่นเสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ
โดยให้มีการแปรญัตติเป็นรายข้อ ตามข้อ 49 หลังจากนั้น เมื่อคณะกรมการแปร
ญัตติได้พิจ ารณาแล้ ว จะต้องเสนอร่างญัตตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม พร้ อ มทั้ ง รายงานและบั น ทึ ก ความเห็ น ยื่ น ต่ อ ประธานสภาท้ อ งถิ่ น
ตามข้ อ 50 และการยื่ น เสนอค าแปรญั ต ติ เ ราจะด าเนิ น การ ข้ อ 59 ส่ ว น
กระบวนการแปรญัตติจะดาเนินการตามข้อ 60
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
(สมาชิกสภาฯ)

ลาดับต่อไปเป็นการกาหนดวันเสนอคาแปรญัตติ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ
กระผมขอเชิญท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
กระผมขอเสนอ วันเสนอคาแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่
เวลา 08.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00 น. และเสนอวั นแปรญัต ติ ใน
ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 17.00 น. ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักด์ ดีมั่น ได้วันเสนอคาแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 4-6
สิงหาคม 2562 ตั้งเวลา 08.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00 น. และเสนอ
วันแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.
และ 13.00-17.00 น. นั้น มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบเป็นวันอื่นอีกหรือไม่
หากไม่มีท่านใด เห็ นเป็นอย่างอื่น ขอมติที่ประชุมให้ ความเห็นชอบกับการเสนอ
ก าหนดวั น เสนอค าแปรญั ต ติ และ การเสนอก าหนดวั น แปรญั ต ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 หากเห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีความประสงค์
จะแจ้งในระเบียบวาระดังกล่าวหรือไม่ ขอเรียนเชิญ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอขอบคุณ
(สมาชิกสภาฯ)
ที่ทางเทศบาล ได้ให้กระผมเข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้ติดตาม ระหว่างวันที่ 19-21
กรกฎาคม 2562 นั้ น ซึ่ ง ในการประชุ ม ดั ง กล่ า ว กระผมได้ รั บ ความ รู้ จ าก
ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การเลือกตั้ง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งมีประโยชน์กับตนเองและพี่น้องประชาชน
เป็นอย่างดี และคุณนุช โพธิ์สุวรรณ ได้ร้องขอให้เทศบาลดาเนินการจัดทาป้ายจอด
วันคู่ วันคี่ บริเวณถนนแม่สะเรียง ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ
อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วนั้น ลาดับต่อไป
เป็นการเสนอกาหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.
2562 มีท่านใดจะเสนอกาหนดการประชุมดังกล่าว ครับ กระผมขอเรียนเชิญ ว่ า ที่
ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอ กาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
(สมาชิกสภาฯ)
พ.ศ.2562 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ได้เสนอกาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
และมี ส มาชิ ก สภาท่ า นใดเสนอเป็ น วั น อื่ น อี ก หรื อ ไม่ ค รั บ หากไม่ มี ท่ า นใดเสนอ
กาหนดการประชุมสภาดังกล่าวเป็นวันอื่นนั้น กระผมขอนัดหมายการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 ในวัน ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.
2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และบัดนี้
การประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้ ด าเนิ น
การเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ครับ

ปิดประชุม

17.30 น.
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.๒๕62 ในวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 และสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรี ย ง มีมติรั บรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ ว เมื่อสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)...............................................เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้จัดทารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

31

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

(นายมนตรี บารุงกิจ)
(ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

