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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
วันอังคาร ที่ 13 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
นันทสมบูรณ์
วงศ์น้อย
ศิริกุลปิยรัตน์
ไพฑูรย์วิริยภาพ
คามงคล
ตาคา
ศรีทัน
ปิงสุแสน
วิวันน์นา
บัวใหม่
วิชชา

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

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพัลลภ
2. นายชัยพันธ์
3. นายอินทร
4. นายดารง
5. นายธนาพล
6. นางเสาวณีย์
7. นายยุทธนา
8. นายเอกอุดม
9. นางปภากรณ์
10. นายธีรพงศ์
11. นายกฤตธกร
12. นางสาวอรุณี
13. นายอภัย
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14. นายสถิร
15. ว่าที่ ร.ต.คมกริช
16. นางสาวกัญญญา
17. นางสาวเขมจิรา
18. นางสาวลัดดา
19. นางศุภลักษณ์
20. นางจิดาภา
21. นางสาวสุดารัตน์
22. นางสาวกนกนาฏ
เปิดประชุม

จันทร์แก้วมูล
พิกุล
ชาติบุรุษ
ปันคา
บูชาช่วงโชติกุล
เศรษฐ์ชัยยันต์
ทัศนพิทักษ์กุล
นันทจุล
ศิริ

ตาแหน่ง ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชานาญการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตาแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร
ตาแหน่ง นักการจัดการงานทั่วไป
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เวลา 09.00 น.

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ)ตาบลแม่สะเรียง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุม
ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
-จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยนายมนตรี บารุงกิจ
เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง พนักงาน เจ้าหน้าที่
(ประธานสภาเทศบาลฯ) และผูท้ รงเกียรติทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2562 ซึ่งการประชุมวันนี้ตรงกับวัน อังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2562 และบัดนี้ ได้เวลาอัน สมควรแล้ ว จึงขอนาผู้ เข้าร่ว มประชุมทุกท่า น
เข้าสู่การประชุมสภา ในระเบียบวาระ ที่ 1 ครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

นายมนตรี บารุงกิจ
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ กระผมขอแจ้งให้กับท่านผู้เข้า
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ร่วมประชุมให้ ทราบว่าในวันนี้เป็นประชุมเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ จากที่ได้มี
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เพื่ อ รั บ หลั ก การเมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2562 ทั้ ง นี้ ไ ด้ ค ณะเลื อ ก
คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้ว ย 1.ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่ น 2.นายจาลอง
สิ น ธพ 3.นายภคเดช วิ ช ชโลกา ทั้ง นี้ ไ ด้ก าหนดวั น รั บ คาแปรญัต ติ ใ นวัน ที่ 4-6
สิ ง หาคม 2562 และกาหนดแปรญัต ติ วั นที่ 8-10 สิ งหาคม 2562 ณ ห้ อ ง
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ประชุ มสภาเทศบาลต าบลแม่ส ะเรี ยง และบัด นี้ การด าเนิน การดัง กล่ าวได้ เสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม

นายมนตรี บารุงกิจ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม ในระเบียบวาระดังกล่าวไม่มี ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
-ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖3 ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วาระที่ ๒ พิจารณารายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในวาระที่ ๒
วาระที่ ๓ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวาระที่ ๓

นายมนตรี บารุงกิจ
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เสร็จแล้ว๔.๑ ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วาระที่ ๒ พิจารณารายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
ในวาระที่ ๒ กระผมขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์
ดีมั่น ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เรียนท่านประธานสภา กระผม ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ก่อนที่จะนาทุกๆท่านเข้าสู่การรายงานผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการแปรญัตตินั้น กระผมขอเบิกตัว คุณธีรพงศ์
ปิงสุแสน หัวหน้าฝ่ายอานวยการ ผู้ช่วยเลขานุการสภา ได้มาชี้แจงรายละเอียด ก า ร
ดาเนินการแก้ไขเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับทุกๆท่านแล้วนั้น ครับ
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นามนตรี บารุงกิจ
ขอเชิญคุณธีรพงศ์ ปิงสุแสน ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน กระผม นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าฝ่ายอานวยการ ผู้ช่วยเลขานุการสภา
(หัวหน้าฝ่ายอานวยการฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอชี้แจงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.บันทึกรายงานการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2563 หน้ า ที่ 3 กองช่ า ง ขอแก้ ไ ขงบประมาณ 10,000 บาท
แก้ไขเป็น 100,000 บาท 2. แบบขอเสนอญัตติ ขอแปรญัตติ กองช่าง
10,000 บาท แก้ไขเป็น 100,000 บาท 3. รายงานการประชุมคณะกรรมแปร
ญัตติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 (2) กองช่าง 10,000 บาท แก้ไขเป็น
100,000 บาท กระผมขอนาเรียนรายละเอียดต่อสภาเพียงแค่นี้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักด์ ดีมั่น
(สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ)

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ตามที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้
กาหนดเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และคณะผู้บริห ารได้เสนอ
ญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงพิจารณา และสภาเทศบาลได้พิจารณา
รับหลักการแล้วในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖2 ได้กาหนดระยะเวลาเสนอ
คาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา ๓ วัน คือวันที่ ๔–๖
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 เช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. บ่ายเวลา ๑๓.๐๐ .
– ๑๗.๐๐ น.และส่งมอบให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด
ในวันที่ 8– ๑0 สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และ
เวลา ๑๓.๐๐ น – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ส ะเรียง นั้น
คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้
๑. ที่ ร.ต.พูนศักดิ์
ดีมั่น ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
๒. นายจาลอง
สินธพ ตาแหน่ง คณะกรรมการแปรญัตติ
๓. นายภคเดช
วิชชโลกาตาแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
บั ด นี้ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ได้ แ ปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในวันที่ 8-10 สิงหาคม
2562 เวลา๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น. และ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้อ งประชุม สภ าเทศบาลต าบลแม่ส ะเรีย ง เสร็ จ สิ้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
โดยมี ร ายละเอี ย ดในการแปรญั ต ติ ดั ง นี้ การแปรญั ต ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในส่วนของงบกลาง
สานักปลัดเทศบาล กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 7 รายการ
เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ งสิ้ น 95,000 บาท การแปรเพิ่ มในส่ ว นของร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ของกองช่ า งและกองการศึ ก ษา จ านวน 2 รายการ เป็ น เงิ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
95,000 บาท และขอแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงกองคลั ง กองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม กองการศึกษา จานวน 5 รายการ ทั้งนี้ในการแปรญัตติดังกล่าวได้รับ
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ต า บ ล แ ม่ ส ะ เ รี ย ง เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว
ในส่วนรายละเอียดคาชี้แจงต่างๆ ในแปรลด แปรเพิ่ม และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงในครั้งนี้ กระผมขอเบิกตัว ท่านภคเดช วิชชโลกา เพื่อชี้แจงรายละเอียดของ
การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาเทศบาล
คณะกรรมการแปรญัตติ
และเลขานุการฯ)

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพี่น้องข้าราชการทุกท่าน
กระผม นายภคเดช วิชชโลกา คณะกรมการแปรญัตติและเลขานุการ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของการแปรญัตติและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.กองคลัง หน้า 66 ข้อ 2.2.2
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน จานวน 5 อัตรา
ในการปฏิบัติงานกองคลัง
ข้อแก้ไขเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน จานวน 7 อัตรา
ในการปฏิบัติงานกองคลัง
2.กองคลัง หน้า 67 ข้อ 2.2.8
ข้อความเดิม ประเภทค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ
พัสดุภาครัฐแนวใหม่
ข้ อ แก้ ไ ขเป็ น ประเภทค่ า ใช้ จ่ า ยในการอบรมให้ ค วามรู้ แ ละเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ตั้ ง ไว้ 10,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการอบรมให้ ค วามรู้ แ ละเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการเงิ น การคลั ง
ของภาครัฐ
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3.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน้า 86 ข้อ 1.1
ข้อความเดิม ครุภัณฑ์การเกษตร
ข้อแก้ไ ขเป็น ครุภัณฑ์ การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อเครื่องตัดหญ้ า
จานวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4
แรงม้า ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 30 ซี.ซี.พร้อมใบมีด
4.กองการศึกษา หน้า 71 ข้อ 3.1.1
ข้ อ ความเดิ ม เงิ น อุ ด หนุ น โรงเรี ย นทองสวั ส ดิ์ วิ ท ยาคาร จ านวนเงิ น
3,269,000 บาท
ข้ อ แก้ ไ ขเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น โรงเรี ย นทองสวั ส ดิ์ วิ ท ยาคาร จ านวนเงิ น
3,296,000 บาท
5.กองการศึกษา หน้า 74 ข้อ 2.1.2
ข้อความเดิม ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอแม่สะเรียง
ข้อแก้ไขเป็น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็น
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร กี ฬ า ท้ อ ง ถิ่ น สั ม พั น ธ์ อ า เ ภ อ แ ม่ ส ะ เ รี ย ง
ประเภทเยาวชน
เหตุ ผ ลในการขอแปรญั ต ติ ข อแก้ ไ ขและเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 นายพั ล ลภ หว่ า ละ
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ได้แจ้งว่ าเพื่อเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ
ตัวเลข บางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้ปรากฏรายรายละเอียดที่ชัดเจนของคาชี้แจงนั้น
ความเห็ น ของคณะกรรมการแปรญั ต ติ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ พิ จ ารณา
โดยละเอีย ดและได้รับฟังคาชี้แจงเหตุผลจากผู้ยื่นเสนอคาแปรญัต ติแล้ว มติของ
กรรมการแปรญั ต ติ 3 เสี ย ง เห็ น ชอบให้ มี ก ารแก้ ไ ขและเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.25 63
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบขอเสนอญัตติแล้ ว นั้น ทั้งนี้ผู้ เสนอคาแปรญัตติ
ไม่ ไ ด้ ข อสงวนค าแปรญั ต ติ และกรรมการแปรญั ต ติ ไ ม่ ไ ด้ ส งวนความคิ ด เห็ น ไว้
เนื่ อ งจากคณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค าขอแปรญั ต ติ นั้ น แล้ ว
เนื่องจากมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์กระผมจึงขอเสนอคาแปรญัตติเพียงแค่นี้ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญท่าน ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
(สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ)

เรียนท่านประธานสภา กระผม ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ลาดับต่อไปเป็นการนาเสนอ
การแปรญัตติลดจานวนเงิน ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 กระผมขอเบิกตัว ท่านจาลอง สินธพ เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวต่อสภา ครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเชิญท่านจาลอง สินธพ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายจาลอง สินธพ
กระผมนายจาลอง สินธพ คณะกรรมการแปรญัตติ ขอนารายงานการดาเนินงาน
(สมาชิกสภาเทศบาล ดังต่อไปนี้ ตามทีน่ ายพัลลภ หว่าละ นายกเทมนตรีตาบลแม่สะเรียง ได้เสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ) แปรญัตติลดจานวนเงินที่อนุมัติจ่าย จานวน 7 รายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) กองช่ า ง หน้ า ที่ 92 ข้ อ 2.2.2 ประเภทค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ลงทะเบี ย น
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การประชุม
อบรม สั ม มนา ฯลฯ โดยแปรญั ต ติ ข อลดจ านวนเงิ น ที่ ข ออนุ มั ติ จ่ า ย
เป็น 5,000 บาท
(2) กองช่าง หน้าที่ 92 ข้อ 2.2.8 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้ ง ไว้ 25,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ
ขอ งพ นั ก ง าน ก่ อ งช่ า ง โ ด ย แป รญั ตติ ข อล ดจ า นว นเ งิ น ที่ ขอ อนุ มั ติ
จ่ายเป็น 5,000 บาท
(3) กองช่ า ง หน้ า ที่ 94 ข้ อ 2.3.6 ประเภทวั ส ดุ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันหล่อลื่นต่างๆ สาหรับรถเครน
และรถจักรยานยนต์ติดต่อราชการและปฏิบัติงานของกองช่าง โดยแปรญัตติ
ขอลดจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 10,000 บาท
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 83 ข้อ 2.2.3 ประเภทค่าธรรมเนียม
และค่ า ลงทะเบี ย น ตั้ ง ไว้ 20,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าลงทะเบียนของพนักงานกองสาธารณสุขฯ โดยแปรญัตติขอลดจานวนเงิน
ที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 5,000 บาท
(5) กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม หน้าที่ 83 ข้อ 2.2.4 ประเภทค่าจ่ายเพื่อ
บารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชารุดและเสื่อมสภาพจากากร
ใช้ ง าน ตั้ ง ไว้ 180,000 บาท โดยแปรญั ต ติ ข อลดจ านวนเงิ น ที่ ข ออนุ มั ติ
จ่ายเป็น 10,000 บาท
(6) กองการศึกษา หน้าที่ 70 ข้อ 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆของ
พนั ก งานเทศบาล จ านวน 85,000 บาท โดยแปรญั ต ติ ข อลดจ านวนเงิ น
ที่ขออนุมัตจิ ่ายเป็น 50,000 บาท
(7) สานักปลัด หน้าที่ 64 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน จานวน 170,000 บาท โดยแปรญัตติขอลดจานวนเงิน
ที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 10,000 บาท
จากการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ เหตุผลในการขอลดจานวนเงิน
ที่ ข ออนุ มั ติ จ่ า ย ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2563 นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ได้แจ้งว่า
เพื่ อ ค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกั บ สถานะทางการเงิ น การคลั ง ชองเทศบาล
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ตาบลแม่สะเรียง จากการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ และได้รับฟัง
คาชี้แจงเหตุผลจากผู้ยื่นเสนอคาแปรญัตติแล้ว มติของกรรมการแปรญัตติ 3
เสียง เห็นอชอบการขอแปรญัตติลดจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในแบบขอเสนอญัตติแล้วนั้น ทั้งนี้ผู้เสนอคาแปรญัตติไม่ได้ขอสงวนคาแปรญั ตติ
และกรรมการแปรญัตติไม่ได้สงวนความคิดเห็นไว้เนื่องจากคณะกรรมการแปร
ญัตติได้เห็นด้วยกับคาแปรญัตตินั้นแล้ว
กระผมขอนาเสนอรายละเอียดการแปรญัตติเพียงแค่นี้ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเชิญ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
(ประธานสภาเทศบาล)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
(สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ)

กระผม ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเสนอแปรญัตติ
เพิ่มจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ป ร ะ
งบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 2 รายการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) กองการศึกษา หน้าที่ 78 ข้อ 2.1.5 ประเภทรายจ่ายโครงการ จัดงานประเพณี
ออกพรรษา ตั้งไว้ 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณี
ออกพรรษา (ออกหว่า) โดยแปรญัตติขอเพิ่มจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเป็น
85,000 บาท เหตุผลในการขอแปรญัตติเพิ่มจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย
ร่างเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ได้แจ้งว่า
เพื่อเป็นการดาเนินงานโครงการออกพรรษา (ออกหว่า) มีความคล่องตัว
มีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนในพื้นที่ ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณา
โดยละเอียดและได้รับฟังคาชี้แจงเหตุผลจากผู้ยื่นเสนอคาแปรญัตติแล้ว มติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 3 เสียง เห็นชอบในการแปรญัตติขอเพิ่มจานวนเงิน
ที่ขออนุมัติจ่ายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เป็นเงิน จานวน 85,000 บาท ซึ่งได้มีการรับรองจาก
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบขอเสนอญัตติ
นั้น ทั้งนี้ผู้เสนอคาแปรญัตติไม่ได้สงวนคาแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ
ไม่ได้สงวนความคิดเห็นไว้ เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติได้เห็นด้วยกับ
คาแปรญัตตินั้นแล้ว
(2) กองช่าง หน้าที่ 96 หน้าที่ 78 ข้อ 2.2.10 ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งของเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง โดยแปรญั ต ติ
ขอเพิ่ ม จ านวนเงิ น ที่ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยเป็ น 10,000 บาท เหตุ ผ ลในการ
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ขอแปรญัตติเพิ่มจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย ร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ได้ แ จ้ ง ว่ า เพื่ อ เป็ น การบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่สูงสุด ความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดและ
ได้รับฟังคาชี้แจงเหตุผลจากผู้ยื่นเสนอคาแปรญัตติแล้ว มติของคณะกรรมการ
แปรญัตติ 3 เสียง เห็นชอบในการแปรญัตติขอเพิ่มจานวนเงินที่ขออนุมัติ จ่าย
ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563
เป็ น เงิ น จ านวน 10,000 บาท ซึ่ ง ได้ มี ก ารรั บ รองจากนายกเทศมนตรี
ต าบลแม่ ส ะเรี ย งแล้ ว ตามรายละเอี ย ดปรากฏในแบบขอเสนอญั ต ติ นั้ น
ทั้งนี้ผู้เสนอคาแปรญัตติไม่ได้สงวนคาแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ
ไม่ ไ ด้ ส งวนความคิ ด เห็ น ไว้ เนื่ อ งจากคณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ เ ห็ น ด้ ว ย
กั บ ค าแปรญั ต ติ นั้ น แล้ ว เห็ น ควรน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562
เพื่อพิจารณาต่อไป ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ตามที่ท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
(ประธานสภาเทศบาล) และคณะกรรมการญัตติ อีก 2 ท่าน ได้นาเสนอรายละเอียดของการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้วนั้น
สมาชิ กสภาท่ านใดมีค วามประสงค์ จะสอบถามรายละเอีย ดของรายงานผลการ
ดาเนินงานการแปรญัตติของคณะกรรมการดังกล่าวหรือไม่ และกระผมขอสอบถาม
ตามรายละเอียดของกองการศึกษา หน้า 70 ข้อ 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเป็น ปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มเติม
ต่างๆของพนักงานเทศบาล จานวน 85,000 บาท โดยแปรญัตติขอลดจานวนเงิน
ที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 50,000 บาท นั้น กระผมขอทราบการแปรลดงบประมาณ
ดังกล่าว ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
(สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในฐานะคณะกรรม
การแปรญัตติ ขอเรียนว่า เหตุผลของการแปรลดงบประมาณ กองการศึกษา
หน้า 70 ข้อ 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มเติม ต่างๆของพนักงานเทศบาล
จานวน 85,000 บาท โดยแปรญัตติขอลดจานวนเงิน ที่ขออนุมัติจ่ายเป็น
50,000 บาท นั้น คณะกรรมการได้รับคาชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ ทราบว่าเงินดังกล่าว
ได้มีเงินของผู้อานวยกองการศึกษา จานวน 3 เดือน ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า
ณ ปัจจุบันกองการศึกษา ยังไม่ผู้อานวยการกองการศึกษาประจาอยู่และแนวโน้ม
ในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะไม่รับโอนผู้อานวยการ
กองดังกล่าว ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการเห็นว่าการตั้งงบประมาณดังกล่าว
ไม่มีความจาเป็นมากจึงได้พิจารณาแปรญัตติลดจานวน 50,000 บาท คงไว้จานวน
35,000 บาท ตามระเบียบครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ชี้แจง
(ประธานสภาเทศบาล) ดังกล่าวต่อที่ประชุม ครับ และกระผมขอสอบถามเพิ่มเติม สานักปลัด หน้าที่ 64
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน จานวน
170,000 บาท โดยแปรญัตติขอลดจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเป็น 10,000 บาท
ขอทราบเหตุผลในการแปรลด ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
(สมาชิกสภาเทศบาล
ประคณะกรรรมการ
แปรญัตติ)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในฐานะคณะกรรม
การแปรญัตติ ขอเรียนว่า เหตุผลของการแปรลดงบประมาณ สานักปลัด หน้าที่ 64
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน จานวน
170,000 บาท โดยแปรญัตติขอลดจานวนเงินที่ ขออนุมัติจ่ายเป็น 10,000 บาท
คงไว้จานวน 160,000 บาทนั้น เนื่องจากเป็นการระบุยอดเงินอุดหนุนที่ผิดพลาด
จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
กระผมสอบถามเพิ่มเติม เรื่องของการแปรญัตติเพิ่ม กองการศึกษา หน้าที่ 78
(ประธานสภาเทศบาลน) ข้อ 2.1.5 ประเภทรายจ่ายโครงการ จัดงานประเพณีออกพรรษา ตั้งไว้ 900,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีออกพรรษา (ออกหว่า) โดยแปรญัตติ
ขอเพิ่มจานวนเงินที่ ขออนุมัติจ่ายเป็น 85,000 บาท นั้น กระผมจึงอยากสอบถาม
ว่าจากที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 900,000 บาท และขอเพิ่มงบประมาณอีก 85,000
บาท ท่านจะนาไปใช้ดาเนินการด้านใดและขอทราบเหตุผลในการแปรเพิ่ม
ของโครงการดังกล่าวครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
(สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในฐานะคณะกรรม
การแปรญัตติ ขอเรียนว่า เหตุผลของการแปรเพิ่มงบประมาณ กองการศึกษา
หน้าที่ 78 ข้อ 2.1.5 ประเภทรายจ่ายโครงการ จัดงานประเพณีออกพรรษา
ตั้งไว้ 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีออกพรรษา
(ออกหว่า) โดยนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงแปรญัตติขอเพิ่มงบประมาณดังกล่าว
จานวนเงินเป็น 85,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 985,000 บาท นั้น ได้ชี้แจงกับ
คณะกรรมการแปรญั ตติว่า ในปีงบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในส่วนโครงการดังกล่าว ในขณะที่มีการร่างเทศบัญญัติไม่ปรากฏว่ามี รายง
การมวยเข้ามา แต่ด้วยนายเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงได้เล็งเห็นความสาคัญของการ
จั ด กี ฬ าแข่ งชั น ชกมวยไทยขึ้ น จึ งขอแปรญั ต ติเ พิ่ ม งบประมาณดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ทาง
คณะกรรมการเห็ นว่ าการจัด กีฬ าประเภทดั งกล่ า ว ในช่ว งประเพณีอ อกพรรษา
นอกจากมีนั กท่องเที่ยวชาวไทยแล้ ว ก็ยังมีช าวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวงาน
ประเพณีดังกล่าว การที่นากีฬามวยไทยเข้าสู่งานประเพณีออกพรรษาด้วยนั้นเป็น
สิ่งที่ดี เนื่องจากเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไปทั่วโลกพร้อมกับเป็นการสนับสนุนกีฬา
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มวยไทยของนักกีฬาชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับ
โลก คณะกรรมการแปรญัตติจึงเห็นว่าเหตุของท่านพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรี
ตาบลแม่สะเรียงเป็นสิ่งที่ดี จึงเห็นชอบให้แปรเพิ่มงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ชี้แจง
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ดังกล่าวต่อที่ประชุม และขอเชิญท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกเทศบาลฯ)

กระผมขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าว ที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้
แจ้งต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้นั้น ว่าก่อนทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นการดาเนินการปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น ทางท่านนายกได้ทาหนังสือไปยังองค์กรบริหารส่วน
จังหวัดเพื่อขอให้ทางหน่วยงานดังกล่าวสนับสนุนงบประมาณการการแข่งขันกีฬา
ชกมวยไทยในการจัดงานออกพรรษา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณตลอดมานั้น และในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลก็ได้ดาเนิน
การจัดทาหนังสือเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬาดังกล่าวไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่น เดิม แต่หลังจากได้ทาร่างเทศบัญญัติเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่า
ในปีงบประมาณ 2563 นี้ ทาง อบจ. ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณการแข่งขัน
กีฬาดังกล่าวได้ จึงเป็นเหตุผลของการขอเพิ่มงบประมาณตามที่คณะกรรมการแปร
ญัตติได้นาเรียนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทราบในเบื้องต้นแล้ วนั้น ท่านนายกเทศมนตรี
ตาบลแม่สะเรียงจึงได้ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณของโครงการดังกล่าว ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเชิญท่านรองอินทร นันทสมบูรณ์ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายอินทร นันทสมบูรณ์ กระผมนายอินทร นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเรียน
(รองนายกเทศมนตรีฯ) เพิ่มเติมของโครงการประเพณีออกหว่า (เทศกาลออกพรรษา) นั้น โครงการดังกล่าว
เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับอาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ให้ ผู้ ค นได้ รู้ จั ก กั น ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ โลก ทั้ ง นี้ ก ระผมได้ พู ด คุ ย กั บ
ออแกไนซ์ ทราบว่าต้องใช้งบประมาณในดาเนินสูง นอกจากด้านวัฒนธรรมประเพณี
แล้ว จะต้องมีการผสมผสานด้าน IT ด้านการเช็คอิน ซึ่งมี 3 มิติ ประกอบด้วย
การตั้งบาตรตอนเวลาตีสี่ ก็มีการออกแบบเป็นภาพสามมิติมีทั้งเชิงลึก เชิงกว้าง
ให้สามารถที่จะมาเช็คอินได้ สาหรับขบวนเทียนเหงจะมาพิจารณาอีกทีว่าจุดเช็คอิน
การด าเนิ น การบริ เ วณไหน เรื่ อ งของลานวั ฒ นธรรม สี สั น แห่ ง โคม ซึ่ ง ไฮไลท์
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ของงานประเพณี อ อกหว่ า (เทศกาลออกพรรษา) แต่ ง บประมาณของเทศบาล
ยั ง เท่ า เดิ ม ในปี นี้ เ ทศบาลพยายามที่ จ ะสร้ า งความประทั บ ใจให้ กั บ ผู้ ที่ ม าเที่ ย ว
ในเทศกาลดังกล่าว ซึ่งในปีที่ผ่านมามีกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกาลังใจ
ในการทางานให้กับพวกเราซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมกับพี่น้องข้าราชการทราบ
ว่าเราเหนื่อยแต่ก็ภาคภูมิใจเมื่อการดาเนินการงานดังกล่าวประสบความสาเร็จด้วยดี
ได้รั บ คาชมจากผู้ ม าท่องเที่ ยวในการจัดงานประเพณี ดังกล่ าว และในปีเทศบาล
ก็ตั้งใจที่จะทาให้ดีที่สุดและมาตรฐานที่ สูงขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวกระผมจะพูดเสมอว่า
ไม่ใช่เป็นภาพเฉพาะเทศบาลตาบลแม่สะเรียงแต่เป็นภาพรวมของอาเภอแม่สะเรียง
แต่ เ ราก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น การหน่ ว ยงานอื่ น ๆนอกจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จั ง หวั ด และทางกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยได้ พู ด คุ ย กั น แล้ ว
ว่าจะมีการแถลงข่าวสถานที่นั้นอาจจะเป็นที่กรุงเทพมหานครหรือที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่ ง ในปี ที่ แ ล้ ว ได้ ไ ปแถลงข่ า วที่ ม่ อ นฝ้ า ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง ได้ รั บ ความสนใจ
การพี่น้องสื่อมวลชนถึงจานวนสิบกว่าสานัก ประกอบกับที่ม่อนฝ่ายได้จัดสถานที่
เพื่อจาลองงานประเพณีออกพรรษา เทศกาลออกหว่า ได้เสมือนจริง กระผมจึงได้
เสนอว่าควรจะแถลงข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วจะมีการแถลงข่าวที่เทศบาลอีกหนึ่ง
รอบ โดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
งบประมาณ 100,000 บาท ซึ่งททท.อยู่ในระหว่างการขอรับการการสนับสนุน
งบประมาณจากส่ ว นกลาง เพื่ อ นามาสนั บ สนุน ให้ กับ เทศบาล โดยงบประมาณ
ที่จะดาเนิ นการนั้นเทศบาลจะนามาบริห ารจัดให้ ดีโดยให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุ ด
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณท่านรองอินทร นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการดาเนินการของประเพณีดังกล่าว และกระผมขอสอบ
ถามเรื่องการประสานงานจากหน่วยงานรอบข้างที่อยากให้ผู้บริหารเข้าไปประสาน
งานด้วย อาทิเช่น สานักงานวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบข้างและ
หน่วยงานอื่นๆ ด้วย และมีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามรายละเอียดการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมหรือไม่
ครับ หากไม่มีสมาชิกสภาสอบถาม เพิ่มเติม กระผมขอสอบถามว่ามีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบ กับการแปรญัตติของคณะกรรมแปรญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ าย ประจาปีง บประมาณ 2563 ในวาระที่ 2 หากเห็ นชอบ
โปรดยกมือ ครับ
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มติที่ประชุม

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

นายมนตรี บารุงกิจ
หลังจากที่ได้มีมติที่เห็นชอบในวาระที่ 2 เรียบร้อยแล้ว กระผมในนามประธานสภา
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ขอพักการประชุม 10 นาที เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 3 ครับ
---ขอพักการประชุม 10 นาที —
วาระที่ ๓

พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวาระที่ ๓

นายมนตรี บารุงกิจ
เข้าสู่วาระที่ 3 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 2563 เพื่อการลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัตินั้น กระผมเรียนถามสมาชิกสภา
ว่ามีท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ สาหรับร่างเทศบัญญัติประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ที่ทางผู้บริหารได้นาเสนอ
ต่อสภาเทศบาล หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 11 เสียง
(นายมนตรี บารุงกิจ/นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ/นายประนอม อุปาสิทธิ์/
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่/ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น/นายภคเดช วิชชโลกา/
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย/นายจาลอง สินธพ/นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์/นายพัฒนพงษ์ สนิทการ)
จากมติที่ประชุม ได้เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 แล้วนั้น กระผมขอพักการประชุม และขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกๆท่านรับประทานอาหารกลางวัน และจะนาทุกท่านเข้าสู่การประชุมในระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ในช่วงเวลา 13.00 น. ครับ

-------พักรับประทานอาหารกลางวัน-----
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เปิดประชุม

เวลา 13.00 น. (บ่าย)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)
นายมนตรี บารุงกิจ
เข้าสู่ญัตติที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ ข้อ 5.1 ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
นั้น จึงขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารนาเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาล ครับ
นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
กระผม นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง กระผมขอเบิกตัว
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้นาเสนอญัตติดังกล่าว
ต่อที่ประชุมสภา ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญท่านรอง ชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
(รองนายกเทศมนตรีฯ) งบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงขออนุมัติโอนลด
งบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 1 รายการ ดังนี้
1.รายการที่ ข อโอนลด หน้ า ที่ 59 งบด าเนิ น งาน ค่ า ใช้ ส อย รายจ่ า ยเกี่ ย วกั บ
การรับรองและพิธีการ ข้อ 2.2.1 ประเภทรายจ่ายในการจัดทาโครงการปฏิบัติการ
ศูนย์ป้องกันฯ ตั้งไว้ 1000,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดทาโครงการปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ยอดคงเหลือ 59,835 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบ
ห้าบาทถ้วน) โดยขอโอนลดในรายการนี้ จานวน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพัน
บาทถ้วน)
2.รายการที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สานักปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
หน้าที่ 59 แผนงานรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
ข้อ 3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบคู่พร้อมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
จานวน 10 ตู้ ตั้งไว้ 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ประเภทครุภัณฑ์ ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบคู่พร้อมถัง ดับเพลิงผงเคมีแห้ง เพื่อใช้ติดตั้ง
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ในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง รวมจานวนเงินที่ขออนุมัติโอนเพื่อตั้ง
จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ จ าว น 46,000 บาท (สี่ ห มื่ น หกพั น บาทถ้ ว น)
ทั้งนี้เพื่อให้ การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ.2561 ข้ อ 27 ก าหนดว่ า การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ให้ เ ป็ น อ านาจอนุ มั ติ
ของสภาท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลตาบลแม่สะเรียงจึงขอได้โปรดนาเสนอญัตติดังกล่าว
เข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในญัตติดังกล่าวหรือไม่
(ประธานสภาเทศบาลฯ) กระผมขอเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมนายภคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอสอบถาม
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 จานวนที่ตั้งไว้มีกี่ตู้ มีจานวนถังดับเพลิงเท่าไหร่
ประเด็นที่ 2 ประเภทของถังดับเพลิงที่ใช้มีสารเคมีอยู่ในประเภทใด เนื่องจาก
ถังดับเพลิงแต่ละชนิดจะมีประเภทสารเคมีที่ระบุไว้ และมีราคาที่ต่างกัน
ประเด็นที่ 3 ถังดับเพลิงที่จะจัดซื้อมีขนาดเท่าใด
กระผมจึงมีประเด็นที่จะสอบถามทั้ง 3 ประเด็น ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมนายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เห็นชอบกับ
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ)นาเสนอญัตติดังกล่าว เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาลที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้
กระผมมีความคิดเห็นว่าทางคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็กระผมอยากสอบถามว่า ถังดับเพลิงมีขนาดเท่าไหร่
มีจานวนกีถ่ ัง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ท่านชาญวุฒิ ก็ได้สอบถามว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวมีขนาดเท่าไหร่ และมีจานวนเท่าไหร่
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาทั้งสองท่านให้ทราบว่า
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ครุภัณฑ์ถังดับเพลิงแบบตู้เก็บถังดับเพลิงแบบคู่ พร้อมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
จานนวน 10 ตู้ๆละ 2 ถัง ซึง่ ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าผงเคมีชนิดดังกล่าว
มีประสิทธิภาพต่อถังดับเพลิง และมีขนาดประมาณ 15 ปอนด์ต่อถัง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ครับ และขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมนายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอนาเรียน
เพิ่มเติมข้อมูลในญัตติดังกล่าว ว่ากระผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ลงพื้นที่เพื่อประสานกับประธานกรรมการชุมชน เพื่อทาการสารวจพื้นที่รับผิดชอบ
ว่าพื้นที่ใดสมควรติดตั้งครุภัณฑ์ดังกล่าว บริเวณใด เพื่อดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับญัตติดังกล่าวต่อไป ประกอบกับเวลาที่จะติดตั้งครุภัณฑ์บริเวณใด
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลแนะนาวิธีใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าวให้กับเจ้าของบ้าน
เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นในพื้นที่ ครับและเพื่อให้ท่านสมาชิก
สภาได้ทราบถึงรายละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่าว กระผมขอเบิกตัวคุณธีรพงศ์
ปิงสุแสน หั วหน้าฝ่ายอานวยการ ซึ่งเป็นผู้กากับดูแลงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติดังกล่าวด้วย ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเชิญ คุณธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าฝ่ายอานวยการ ได้มาชี้แจงรายละเอียด
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เพิ่มเติมในญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา ครับ
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน กระผมนายธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าฝ่ายอานวยการ กากับดูงานป้องกันและบรรเทา
(หัวหน้าฝ่ายอานวยการฯ) สาธารณภัยเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอเรียนรายละเอียดเพิ่มญัตติดังกล่าว
ให้ที่ประชุมทราบว่า เหตุผลครุภัณฑ์ถังดับเพลิงใช้ถังดับเพลิงประเภทดังกล่าว
เนื่องจากเทศบาลได้ทาการสารวจพื้นที่รับผิดชอบแล้วนั้น เหมาะที่จะใช้เชื้อเพลิง
ประเภท A โดยเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ประกอบด้วย
1.เชื้อเพลิงประเภท A ประกอบด้วย กระดาษ ไม้ เสื้อผ้า ฯลฯ
2.เชื้อเพลิงประเภท B ประกอบด้วย น้ามัน จาระบี ฯลฯ ที่เป็นส่วนประกอบของ
ปิโตเคมี
3.เชื้อเพลิงประเภท C ประกอบด้วย ไฟที่ไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งอยู่
4.เชื้อเพลิงประเภท D ประกอบด้วย ไฟที่ไหม้สารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมีต่างๆ
5.เชื้อเพลิงประเภท K ประกอบด้วย น้ามันประกอบอาหาร จากพืชและสัตว์
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และขอตอบคาถามท่านภคเดชได้สอบถามว่า เหตุใดเทศบาลจึงได้ใช้สารเคมี
ชนิดแห้ง กระผมขอเรียนว่าจากที่เทศบาลได้ทาการสารวจพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลแล้วนั้น ไฟที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบได้คือเชื้อเพลิงประเภท A มีราคา
ที่ถูก ซึ่งแนวคิดของท่านนายกคานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด หากสภาเทศบาล
ได้เห็นชอบและอนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว ทางเทศบาลก็จะทาโครงการเชิญท่าน
ชุมชนทุกชุมชน เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติให้สามารถ
นาไปปฏิบัติใช้กับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้จะเรียนเชิญท่านสมาชิกสภา
ร่วมกับคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติมอบครุภัณฑ์ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้พี่น้อง
ประชาชนที่ในพื้นที่รับผิดชอบ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
คุณธีรพงศ์ ปิงสุแสน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเชื้อเพลิงประเภท A ต่อที่ประชุมแล้ว
(ประธานสภาเทศบาลฯ) และขอเรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กระผม นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีข้อสอบถาม
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เทศบาลมีแนวทางบริหารจัดการครุภัณฑ์ถังดับเพลิงทั้งเก่าและของใหม่อย่างไร
และกระผมขอคาปรึกษาให้คาแนะนาว่าจากประสบการณ์ที่กระผมประสบกับ
เหตุการณ์ดังกล่าว พบว่าที่เก็บครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นกระจกอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
การใช้งาน ประกอบกับมีการติดตัง้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในระดับทีส่ ูงเกินไป จึงอยาก
ให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงกาหนดแนวทางการดาเนินการจัดการ เรื่องดังกล่าว
เพื่อให้อานวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กับพี่น้องประชาชนที่มีความ
จาเป็นต้องใช้
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย และขอคณะผู้บริหาร ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัว คุณธีรพงศ์ ปิงสุแสน ตอบข้อซักถามดักกล่าว ครับ
(รองนายกเทศมนตรีฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเชิญคุณธีรพงศ์ ปิงสุแสน ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน
(หัวฝ่ายอานวยการฯ)

กระผมนายธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าฝ่ายอานวยการ ขอตอบข้อซักถามของ
ท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัยว่า ปัจจุบันถังเพลิงดับเพลิง มีทั้งหมด จานวน 15 ตู้
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ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม หากได้ครุภัณฑ์ใหม่มาก็จะนาไปเปลี่ยน ส่วนครุภัณฑ์เดิม
ที่ยังมีสภาพพอใช้งานได้บ้างก็จะซ่อมแซม ส่วนที่ชารุดก็จะมีการจาหน่ายครุภัณฑ์
ตามระเบียบต่อไปครับ ส่วนแนวทางของการติดตั้งครุภัณฑ์ดังกล่าวนั้น เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงจะนาไปปรับปรุงเพื่ออานวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความจาเป็นต้องใช้ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
มีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามในญัตติดังกล่าวหรือไม่ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) หากไม่มสี มาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว กระผมขอสอบถามว่าท่านใด
เห็นชอบ ในญัตติที่ 5 ข้อ 5.1 ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายและโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ หน้าที่ 59 งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ข้อ 2.2.1 ประเภทรายจ่ายในการจัดทา
โครงการปฏิบัติการศูนย์ป้องกันฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สานักปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง หน้าที่ 59 แผนงาน
รักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน ข้อ 3.1.1
ประเภทครุภัณฑ์ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบคู่พร้อมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จานวน
10 ตู้ตั้งไว้ 46,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ 11 เสียง (เอกฉันท์)
(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
ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีความประสงค์
(ประธานสภาเทศบาลฯ) จะแจ้งในระเบียบวาระดังกล่าวหรือไม่ ขอเชิญ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) กระผม นายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในวาระที่ 6
เรื่ อ งอื่ น ๆ จากที่ ก ระผมได้ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ เยี่ ย ม ทุ ก ข์ สุ ข ของประชาชน
ก็ได้ทราบปัญญาความต้องการจากประชาชนว่ า มีความต้องการให้เทศบาลติด ตั้ง
ป้ายจราจรห้ ามจอดวันคี่ ห้ ามจอดวันคู่ ของถนนแม่ส ะเรียง นั้น เพื่อบาบัดทุกข์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
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บารุงสุข ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ กระผมจึงขอท่านดาเนินการดังกล่ าว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องในถนนแม่สะเรียงและถนนสายอื่นที่ยังมิได้ดาเนินการ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเชิญท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมขอสอบถามว่าถนนแสนทอง ซอย 1 จะมีการดาเนินการหรือไม่ครับ
(เลขานุการสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเบิกตัว คุณธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตอบข้อซักถามดังกล่าวครับ

นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ กระผมตอบข้อซักถามของท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ว่าถนนแสนทอง ซอย 1
(รองปลัดเทศบาลฯ)
ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 170 เมตร นั้น ได้ดาเนินการโดยได้รับงบประมาณ
จากงบยุทธศาสตร์จังหวัด ในปี 2562 ครับ ขนาดนี้กองช่างได้ทาประมาณการและ
ได้จั ดส่ งไปยั งจังหวัดเรียบร้อยแล้ ว ครับ และโครงการถนนที่รับงบประมาณจาก
งบยุทธศาสตร์จังหวัด ประกอบด้วย
โครงการ ที่ 1 ถนน ก 8 หรือถนนเวียงงาม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลงนามมอบให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ณ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เพื่อดูแล เรียบร้อยแล้ว
โครงการ ที่ 2 โครงการจัดรูปที่ดนิ บริเวณหลังโรงเรียนทองสวัสดิ์ติดน้าแม่สะเรียง
นั้นกระผมได้ส อบถามโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ ว อยู่ระหว่าง
ดาเนินเบื้องต้นของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณท่านธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ ครับ และขอเชิญท่านชัยชนะ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ปุรณะวิทย์ ครับ
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมนายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ขอแจ้งข้อร้องเรียนจากประชาชนชุมชนจองคา เรื่องการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นบริเวณ
ผนั ง กั้น น้ าหลั ง วัด สุ พ รรณรัง ษี ห รือ วั ดจองคาและได้ ทิ้ง ขยะบริ เวณดัง กล่ าวด้ ว ย
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
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จึงขอแจ้งให้เทศบาลประสานกับหน่วยงานราชการดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ด้วย ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเชิญท่านจาลอง สินธพ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายจาลอง สินธพ
เรื่องการดูแลถนนเวียงงาม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวบริเวณฟุตบาตมีหญ้ารกรุกรัง
(รองประธานสภาเทศบาลฯ)จึงขอให้เทศบาลเข้าไปดาเนินการทาความสะอาดบริเวณดังกล่าวด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วนั้น ลาดับต่อไป
เป็ น การเสนอก าหนดวั น ประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 3 ประจ าปี
พ.ศ.2562 มี ท่านใดจะเสนอกาหนดการประชุมดังกล่ าว ครับ กระผมขอเชิ ญ
ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอ กาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) พ.ศ.2562 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ได้เสนอกาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ครัง้ ที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
และมีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นวันอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
เพื่อกาหนดการประชุมสภาดังกล่าวเป็นวันอื่นนั้น กระผมขอนัดหมายการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2562 ในวัน ที่ 27 สิงหาคม
พ.ศ. 2562เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และ
บัดนี้การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562
ได้ดาเนิน การเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ครับ
ปิดประชุม

15.35 น.

(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ในวั น ที่ 14 เดื อ น สิ ง หาคม พ.ศ. 2562
และ สภาเทศบาลตาบลแม่ส ะเรี ย ง มี มติ รั บ รองรายงานการประชุ ม เรีย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ สมัย ประชุ ม สภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)..........................................................เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้จัดทารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ
(นายประนอม อุปาสิทธิ)
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ
(นายจาลอง สินธพ).
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่)

(นายมนตรี บารุงกิจ)
(ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง)
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