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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2562
วันอังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
เปิดประชุม

เวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายมนตรี
นายจาลอง
นายชาญวุฒิ
วําที่ ร.ต.พูนศักดิ์
นายภคเดช
นายพัฒนพงษ์
นายชัยชนะ
นายประนอม
นายวุฒิไกร

บารุงกิจ
สินธพ
กุลพันเลิศ
ดีมั่น
วิชชโลกา
สนิทการ
ปุรณะวิทย์
อุปาสิทธิ์
นันทสมบูรณ์

ตาแหนํง ประธานสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง

วงศ์แสนใหมํ
สินวีรุทัย

ตาแหนํง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง

หวําละ
ภักดิ์ปาน
วงศ์น๎อย
ธรรมขันธ์
ศิริกุลปิยรัตน์
ไพฑูรย์วิริยภาพ
คามงคล
ตาคา
ศรีทัน

ตาแหนํง นายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง รองนายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง รองปลัดเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง ผู๎อานวยการกองคลัง
ตาแหนํง ผู๎อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
ตาแหนํง ผู๎อานวยการกองชําง
ตาแหนํง หัวหน๎าสานักปลัดฯ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม(ลากิจ)
1.นายสมพงษ์
2.นายสัญญพงษ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายพัลลภ
นายชัยพันธ์
นายดารง
นายภูชิษ
นายธนาพล
นางเสาวณีย์
นายยุทธนา
นายเอกอุดม
นางปภากรณ์
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10. นายธีรพงศ์
11. นายวรากร
12. นายอภัย
13. นางสาวเขมจิรา
14. นางจิดาภา
15. นางสาวลัดดา
16. นายนภดล
17. นางสาวสุดารัตน์
18. นางสาวกนกนาฏ
19. นางศุภลักษณ์
เปิดประชุม

ปิงสุแสน
มรกตวิจิตรการ
วิชา
ปันคา
ทัศนพิทักษ์กุล
บูชาชํวงโชติกลุ
มณีธร
นันทจุล
ศิริ
เศรษฐ์ชัยยันต์

ตาแหนํง หัวหน๎าฝ่ายอานวยการ
ตาแหนํง ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 2 ตาบลแมํสะเรียง
ตาแหนํง ลูกจ๎างประจา (เจ๎าหน๎าที่บันทึกเสียง)
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ
ตาแหนํง นักจัดการงานทั่วไป
ตาแหนํง นักศึกษาฝึกงาน
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ
ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ
ตาแหนํง ผู๎ชํวยนิติกร

เวลา 09.00 น.

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ บัดนี้ได๎เวลาอันสมควรแล๎ว กระผมขอเรียนเชิญทํานประธานสภาเทศบาล
(เลขานุการสภาฯ)
ตาบลแมํสะเรียง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมตํอไป
ขอเรียนเชิญครับ
-จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยนายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เรียนคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง พนักงาน เจ๎าหน๎าที่
และผู๎ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ทํ า นครั บ วั น นี้ เ ป็ น การประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3
ครั้ ง ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 ซึ่ ง การประชุ ม วั น นี้ต รงกั บวั น อั งคาร ที่ 27
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 และบัดนี้ได๎เวลาอันสมควรแล๎ว จึ งขอนาผู๎เข๎ารํวม
ประชุมทุกทํานเข๎าสูํการประชุมสภา ในระเบียบวาระ ที่ 1 ครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เข๎าสูํระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ๎งให๎ทราบ กระผมขอแจ๎งให๎กับทํานผู๎เข๎า
รํวมประชุมวํากระผมได๎รับแจ๎งจากทํานสมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง การขอลากิจ
จานวน 2 คน ประกอบด๎วยผู๎มีรายนามดังไปนี้
1. นายสมพงษ์ วงค์แสนใหมํ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
2. นายสัญพงษ์ สินวีรุทัย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
๒.๑.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข 1)

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เข๎าสูํการประชุม ในระเบียบวาระ ที่ 2 ข๎อที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 นั้น รายงานการประชุม
ดังกลําว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแมํสะเรียง นั้น บัดนีเ้ จ๎าหน๎าทีไ่ ด๎ดาเนินการจัดทารายงานการประชุมดังกลําว
เรียบร๎อยแล๎ว มีสมาชิกสภาทํานใดมีความประสงค์จะแก๎ไข เพื่อรับรองรายงาน
การประชุม ขอเรียนเชิญทําน ภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมนายภคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง ในระเบียบวาระ
นี้ เป็ น การรั บ รองรายงานการประชุ ม สภา สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 1
ประจา ปี พ.ศ.2562 กระผมมีสํวนที่ประสงค์ จะแก๎ไข ทั้ง สระ วรรณยุกต์ และ
ถ๎อยคาที่ตกหลํน ซึ่งจะเกี่ยวข๎องกับทํานสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆทําน หากทํานใด
มีความประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือ จะแก๎ไขก็ขอเรียนเชิญได๎ โดยมีรายละเอียด
ดังตํอไปนี้
หน้าที่ 2 ประโยคคาพูดของทํานพัลลภ หวําละ บรรทัดที่ 2 นับจากลํางขึ้นมา
“1.เชิญรํวมกิจกรรมวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาจังหวัด
แมํสะเรียง”แก๎ไข “1.เชิญรํวมกิจกรรมวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม
2562 ณ ศาลจังหวัดแมํสะเรียง”
หน้ า ที่ 3 ประโยคตํ อ เนื่ อ งจากทํ า นพั ล ลภ หวํ า ละ บรรทั ด ที่ 5 ด๎ า นบน
“กระผมขอนาเรียน ละเอียดตํอที่ประชุมเพียงแคํนี้ ครับ” แก้ไข
เพิ่มเติมเป็น “กระผม ขอนาเรียนรายละเอียดตํอที่ประชุมเพียงแคํนี้
ครับ”
หน้าที่ 4 ประโยคดังกลําว กระผมขอปรึกษาที่ผู๎จัดทารายงานการประชุมและ
ทํานสมาชิกสภาทุกทําน วํา ใน“ข้อที่ 5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ซึ่งกระผมเข๎าใจวํา คาว่า
“เทศบัญญัติ” ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลนั้น
มีอยูํ 2 อยําง คือ 1.ข๎อบังคับ หรือ กฎหมายท๎องถิ่น 2.เป็นงบประมาณ
กระผมเข๎าใจวํา นําจะเป็นถ๎อยคาที่ตกหลํน จึงขอแก้ไขว่า
“ข๎อที่ 5.1 ญัตติเสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจาปี
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งบประมาณ พ.ศ.2563” ซึ่งมีหลายๆ ประโยคด๎วยกัน ขอให๎มีการแก๎ไข
ด๎วย ครับ
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 13 จากด้านบน “447,634.24 บาท หมวดรายได
จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน 0.00” แก้ไขเป็น
“447,634.24 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จานวน 0.00”
หน้าที่ 6 ประโยคทํานมนตรี บารุงกิจ บรรทัดที่ 3 นับจากด๎านบน
“ทํานนายกเทศมนตรีก็ได๎เสนอเทศบัญญัติ เรื่อง งบปรมาณรายจําย
ประจาปี” แก้ไขเป็น “ ทํานนายกเทศมนตรีก็ได๎เสนอ เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจํายประจาปี”
หน้าที่ 9 ประโยคคาพูดของ คุณเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู๎อานวยการกองคลัง
บรรทัดที่ 1 ด๎านบน “ดิฉันนางเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู๎อานวยการ
กองคลัง ขอตอบเรื่องการตั้งงบประมาณการรายรับ” แก้ไขเป็น
“ ดิ ฉั น น า ง เ ส า ว ณี ย์ ไ พ ฑู ร ย์ วิ ริ ย ภ า พ ผู๎ อ า น ว ย ก า ร
กองคลัง ขอตอบเรื่องการตั้งประมาณการรายรับ”
ประโยคของทํานชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง
บรรทัดที่ 2 “ทีจ่ ัดสรรจากองค์การบริหารจังหวัด ครับ”แก้ไขเป็น
“ทีจ่ ัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครับ”
หน้าที่ 10 ประโยคของกระผม บรรทัดที่ 3 “ใช๎หลักเกณฑ์ใดอยํางไร จึงได๎
งบประมาณไว๎ ครับ” แก้ไขเป็น “ใช๎หลักเกณฑ์ใดอยํางไร จึงได๎
ตั้งงบประมาณไว๎ ครับ”
หน้าที่ 12 ตอนกลางของหน๎าประโยคของทํานปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน๎าสานักปลัด
บรรทัดที่ 2 “งบประมาณทั้งสองคาถามของทําน เทศบาลตาบล
แม่สะเรียงจัดตั้งตามสถานะ” แก้ไขปรับเปลี่ยน “ งบประมาณทั้งสอง
คาถามของทําน เทศบาลตาบลแม่สะเรียงจัดตั้งงบประมาณ
ตามสถานะทางการคลัง”
หน้าที่ 13 ประโดยของทํานมนตรี บารุงกิจ ประธานสภาเทศบาล “หรือมีความ
ประสงค์สอบถามหรือไมํ ขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิ กุลพันธ์ ครับ”
แก้ไขเป็น “หรือมีความประสงค์สอบถามหรือไมํ ขอเรียนเชิญ
ท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ”
หน้าที่ 15 ตอนกลางของหน๎า ประโยคของ ทํานมนตรี บารุงกิจ ประธานสภา
เทศบาลตาบลแมํสะเรียง “ขอเรียนเชิญทํานภคเดช วิชชกาโลกา ครับ”
แก้ไขเป็น “ขอเรียนเชิญ ทํานภคเดช วิชชโลกา ครับ”
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หน้าที่ 18 ประโยคกลางหน๎า เป็นประโยคของทํานมนตรี บารุงกิจ ประธานสภา
เทศบาล “กระผมขอ สอบถามเพิ่มเติม เรื่อง โครงปรับปรุงแผนที่ภาษี
ซึ่งบรรจุในรายละเอียด” แก้ไขเป็น “กระผมขอ สอบถามเพิ่มเติม เรื่อง
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ซึ่งบรรจุในรายละเอียด”
บรรทัดที่ 2 นับจากลํางขึ้นมา “เทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2569 ของ กองคลังหรือไมํ” แก้ไขเป็น“เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองคลังหรือไมํ”
หน้าที่ 19 ประโยคของทํานรองปลัดเทศบาล “โรงเรียนอนุบาลแมํสะเรียง
บ้านโปง”เพิ่มเติมเป็น “โรงเรียนอนุบาลแมํสะเรียง (บ้านโป่ง)
หน้าที่ 20ประโยคของทํานจาลอง สินธพ “กระผมขอสอบว่า” แก้ไขเป็น
“กระผมขอสอบถามว่า”
หน้าที่ 21 ตอนกลางของหน๎า ประโยคของทํานพัฒนพงษ์ ตรงตาแหนํง
“(ประธานสภาฯ)” แก้ไขเป็น “(สมาชิกสภาฯ)”
หน้าที่ 25 กระผมขอนาเรียนมติที่ประชุมวํา คาว่า“เห็นชอบรับหลักการ” กระผม
ไมํแนํใจวําจะใช๎ได๎หรือไมํครับ เหตุผลเพราะเนื่องจากข๎อบังคับการ
ประชุมสภาท๎องถิ่น พบวําให๎ใช๎คาวํา “รับหลักการ” ครับ ถ๎าจะขอ
อนุญาตแก๎ไขมติที่ประชุมซึ่งเป็นอักษรตัวเข๎ม จาก “เห็นชอบรับ
หลักการ” แก๎ไขเป็น “รับหลักการ” จะได๎หรือไมํ ครับ เพราะเนื่องจาก
ประโยคดังกลําว มีประโยคคาวํา “เห็นชอบรับหลักการ” ถึงจานวน
สามประโยค เห็นวําควรจะใช๎ประโยคคาวํา “รับหลักการ” ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอมติที่ประชุม เพื่อความเห็นชอบ ในการแก๎ไขประโยคดังกลําว จากเดิมประโยค
“เห็นชอบรับหลักการ” แก๎ไขเป็น “รับหลักการ” หากเห็นชอบตามข๎อเสนอ
เพื่อแก๎ไขประโยคดังกลําว ของ ทํานภคเดช วิชชโลกา นั้น หากเป็นเห็นชอบ
โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 9 เสียง (ควรให้มีการแก้ไข)
(นายมนตรี บารุงกิจ / นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ / นายประนอม อุปาสิทธิ์/
นายจาลอง สินธพ / นายพัฒนพงษ์ สนิทการ/นายภคเดช วิชชโลกา /
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ / ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น)
ลากิจ 2 เสียง
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่/นายสัญญพงษ์ สินวีรุทัย )
และขอเรียนเชิญทํานภคเดช วิชชโลกา นาเสนอในสํวนที่เกี่ยวข๎องตํอไป ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
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นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

และหน๎าเดียวกัน ประโยคเดียวกัน มติประชุม ชื่อของทํานประนอม “อุปาสิทธิ”
แก้ไขเป็น “อุปาสิทธิ์” และตรงกลางของหน๎า ประโยคของ ทํานมนตรี บารุงกิจ
ประธานสภาเทศบาล
หน้าที่ 26 ประโยคกลางหน๎า ประโยคของทํานมนตรี บารุงกิจ บรรทัด 2 “จาวน
3 คน” แก้ไขเป็น “จานวน 3 คน”
ประโยคของทํานธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน๎าฝ่ายอานวย บรรทัดที่ 1
“วิธีการคัดเลือกตั้งคณะแปรญัตติ” แก้ไขเป็น “วิธีการคัดเลือก
คณะแปรญัตติ”และชื่อของทํานประนอม อุปาสิทธิ์ จานวน 3 จุด
เดิม “นายประนอม อุปาสิทธิ” แก๎ไข “นายประนอม อุปาสิทธิ์”
หน้าที่ 30 “(นายประนอม อุปาสิทธิ) แก๎ไขเพิ่มเติม “นายประนอม อุปาสิทธิ์)

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาทํานใดจะแก๎ไขรายงานการประชุมดังกลําวหรือไมํ หากไมํมี
ทํานใดประสงค์จะแก๎ไขแล๎วนั้น กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ
ในการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2562 หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 9 เสียง
(นายมนตรี บารุงกิจ / นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ / นายประนอม อุปาสิทธิ์/
นายจาลอง สินธพ / นายพัฒนพงษ์ สนิทการ/นายภคเดช วิชชโลกา /
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ / ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น)
ลากิจ 2 เสียง
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่/นายสัญญพงษ์ สินวีรุทัย )
2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 (ตามเอกสารหมายเลข 2)

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เข๎าสูํการประชุม ในระเบียบวาระ ที่ 2 ข๎อที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 นั้น รายงานการประชุม
ดังกลําว เมื่อวันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห๎องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแมํสะเรียง นั้น บัดนี้เจ๎าหน๎าที่ได๎ดาเนินการจัดทารายงานการประชุมดังกลําว
เรียบร๎อยแล๎ว มีสมาชิกสภาทํานใดมีความประสงค์จะแก๎ไข เพื่อรับรองรายงาน
การประชุม ขอเรียนเชิญทําน พัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง เขตที่ 2
(สมาชิกสภาฯ)
ขอแก๎ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกลําว โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
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หน้าที่ 16 ประโยคคาพูด ของ ทํานธีรพงศ์ ปิงสุแสน บรรทัดที่ 1
“กระผมนายธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน๎าฝ่ายอานวยการ
กากับดูงานป้องกันและบรรเทา” แก้ไขเป็น “กระผมนายธีรพงศ์
ปิงสุแสน หัวหน๎าฝ่ายอานวยการ กากับดูแลงานป้องกันและบรรเทา”
บรรทัดที่ 10 “4.เชื้อเพลิงประเภท D ประกอบด๎วย ไฟที่ไหม๎
สารเคมี เช่า ปุ๋ยเคมีตํางๆ” แก้ไขเป็น “4.เชื้อเพลิงประเภท D
ประกอบด๎วย ไฟที่ไหม๎ สารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมีตํางๆ”
หน้าที่ 17 ประโยคคาพูด ของทํานมนตรี บารุงกิจ “ขอบคุณทํานสัญญพงศ์
สินวีรุทัยและขอคณะผู้บริหาร ครับ” แก้ไขเป็น ขอบคุณทํานสัญญพงศ์
สินวีรุทัย และขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครับ” และประโยคของ
ทํานมนตรี บารุงกิจ ด๎านลําง บรรทัดที่ 2 “หากไม่สมาชิกสภาท่านใด
สอบถามเพิ่มเติมแล๎ว กระผมขอสอบถามวําทํานใด” แก้ไขเป็น “หากไม่
มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล๎ว กระผมขอสอบถามวําทําน
ใด”
หน้าที่ 18 บรรทัดที่ 7 นามสกุล ของ ทํานประนอม อุปาสิทธิ์ “นายประนอม
อุปาสิทธิ” แก๎ไขเป็น “นายประนอม อุปาสิทธิ์”
กระผมมีความประสงค์จะแก๎รายงานการประชุมดังกลําวเพียงแคํนี้ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญ ทํานภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

กระผม นายภคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง ซึ่งในวาระ
การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2562 โดยต๎องปรับแก๎ไขรายงานดังตํอไปนี้
หน้าที่ 2 รายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุม “ลาดับที่ 14. นายสถิร จันทร์แก๎วมูล
ตาแหนํง ผู๎ชํวยงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย” แก้ไขเป็น “
ลาดับที่ 14. นายสถิร จันทร์แก๎วมูล ตาแหนํง ผู๎ชํวยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย”
ลาดับที่ 19.นางศุภลักษณ์ เศรษฐ์ชัยยันต์ ตาแหนํง ผู๎ชํวยนิติกร ซ้ากับ
ลาดับที่ 22.นางศุภลักษณ์ เศรษฐ์ชัยยันต์ ตาแหนํง ผู๎ชํวยนิติกร
ตอนลํางของหน๎า ประโยคของ ทํานมนตรี บารุงกิจ บรรทัดที่ 6
นับจากลํางขึ้นมา “เทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563”
แก้ไขเป็น “เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563”บรรทัดที่ 3 นับจากลํางขึ้นมา “ประกอบด๎วย
“1.วําที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมัน” แก้ไขเป็น “1.วําที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมนั่ ”

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
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หน้าที่ 4 ประโยคของทํานธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน๎าฝ่ายอานวยการ “ขอชี้แจ้ง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด” แก้ไขเป็น “ขอชี้แจงเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด”
ประโยคของทําน วําที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ด๎านลํางสุด “การแปรญัตติ
งบประมารรายจําย”แก้ไขเป็น “การแปรญัตติงบประมาณรายจําย”
หน้าที่ 5 ประโยคตํอเนื่องของทํานวําที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น บรรทัดที่ 11 นับจาก
ด๎านบน “การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ร่างเทศบัญญัติประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563”แก๎ไขเป็น “การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563”
ซึ่งกระผมคิดวําในการเพิ่มเติมคาวํา “งบประมาณ” เพื่อให๎ประโยคมี
ความสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นสาระสาคัญหากไมํมีการเพิ่มเติมจะทาให๎
ความหมายไมํเป็นไปตามเจตนารมณ์ ซึ่งในการแก๎ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ข๎อความใดๆของรายงานการประชุมที่จะทาให๎ความหมายเปลี่ยนแปลง
กระผมมีความเห็นวํานําจะมีการขอมติจากที่ประชุมที่จะให๎เพิ่มหรือคงไว๎
ของประโยค
นายมนตรี บารุงกิจ
กระผมเห็นวําเป็นข๎อเสนอที่ดี หากเรามีการเพิ่มเติมข๎อความดังกลําว จะทาให๎
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เอกสาร รายงานการประชุมนี้ มีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นั้น กระผมขอมติ
ที่ประชุมที่จะเพิ่มข๎อความจาก “รํางเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563”
แก๎ไขเป็น “รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 9 เสียง
(นายมนตรี บารุงกิจ / นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ / นายประนอม อุปาสิทธิ์/
นายจาลอง สินธพ / นายพัฒนพงษ์ สนิทการ/นายภคเดช วิชชโลกา /
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ / ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น)
ลากิจ 2 เสียง
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่/นายสัญญพงษ์ สินวีรุทัย )

นายภคเดช วิชชโลกา และประโยคตอนกลางของหน๎าซึ่งเป็นประโยคคาพูดของกระผมบรรทัดที่ 4
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) “เทศบัญญัติรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563” แก้ไขเป็น “เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563” บรรทัดที่ 6 นับจาก
ด๎านลําง “เพิ่มประสิทธิภาด๎านการเงิน การคลังของภาครัฐ”แก้ไขเป็น
“เพิ่มประสิทธิภาพด๎านการเงิน การคลังของภาครัฐ” บรรทัดที่ 3 นับจากด๎านลําง
“ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจํายเป็นคําจัดซ้อเครื่องตัดหญ๎า”แก้ไขเป็น “ครุภัณฑ์
การเกษตร เพื่อจํายเป็นคําจัดซือ้ เครื่องตัดหญ๎า”

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
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หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 12 “เหตุผลในการขอแปรญัตติขอแก๎ไขและเปลี่ยนแปล
คาชี้แจง”แก้เขเป็น “เหตุผลในการขอแปรญัตติขอแก๎ไขและเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจง”
หน้าที่ 7 จะมีคาพูดเป็น “คําธรรมเนียง” แก้ไขเป็น “คําธรรมเนียม”
และ บรรทัดที่ 10 นับจากด้านล่าง “ที่ขออนุมัติจ่าย ร่างเทศบัญญัติ
ประจาปีงบประมาณ พ งศ.2563” แก้ไขเป็น “ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563”
หน้าที่ 8 ตาแหนํงประธานสภา มี อักษร“น” ทุกตัวให๎มีการแก๎ไขด๎วย
หน้าที่ 11 ประโยคของทํานชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน บรรทัดที่ 9 “องค์การบริหาร
สํวนจังหวัดเชํนเดิม แตํหลังจากได๎ทาร่างเทศญัตติเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว”
แก้ไขเป็น “องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชํนเดิม แตํหลังจากได๎ทา
ร่างเทศบัญญัติ เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว”
และประโยคของทํานอินทร นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรี
“โครงการประเพณีออกพรรษา (เทศกาลออกหว่า)” แก้ไขเป็น
“โครงการประเพณีออกหว่า (เทศกาลออกพรรษา)”
หน้าที่ 19 ประโยคคาพูดของท่านธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ “ โครงการ ที่ 1
ถนน ก 8 หรือถนนเวียง ทั้งนี้ผู๎วําราชการจังหวัดแมํฮํองสอนลงนาม”
แก้ไขเป็น โครงการ ที่ 1 ถนน ก 8 หรือถนนเวียงงาม ทั้งนี้ผู๎วําราชการ
จังหวัดแมํฮํองสอนลงนาม”
และบรรทัดที่ 7 “ลงนามมอบให๎เทศบาลตาบลแมํสะเรียง ณ สานักงาน
โยธิการและผังเมืองจังหวัด” แก๎ไขเป็น “ลงนามมอบให๎เทศบาลตาบล
แมํสะเรียง ณ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด”
ประโยคคาพูดของท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ บรรทัดที่ 3 “ผนังกั้นน้าหลัง
วัดสุพรรณรังสีหรือวัดจอง” แก๎ไขเป็น 3 “ผนังกั้นน้าหลังวัดสุพรรณรังษี
หรือวัดจองคา”
ประโยคค าพู ด ของ ท่ า นจ าลอง สิ น ธพ “กระผมเรื่ อ งการดู แ ล
ถนนเวียงใหม่ ซึ่งพื้นที่ดังกลําวบริเวณฟุตบาตรมีหญ๎ารกรุกรัง” แก๎ไขเป็น
“เรื่องการดูแลถนนเวียงงามซึ่งพื้นที่ดังกลําวบริเวณฟุตบาตมีหญ๎ารกรุก
รัง”ตัด “กระผม” ออกจากประโยค
กระผมขอแก๎ไขรายงานการประชุมดังกลําวเพียงแคํนี้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาทํานใดจะแก๎ไขรายงานการประชุมดังกลําวหรือไมํ หากไมํมี
ทํานใดประสงค์จะแก๎ไขแล๎วนั้น กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อขอความ
เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
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มติที่ประชุม

เห็นชอบ 9 เสียง
(นายมนตรี บารุงกิจ / นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ / นายประนอม อุปาสิทธิ์/
นายจาลอง สินธพ / นายพัฒนพงษ์ สนิทการ/นายภคเดช วิชชโลกา /
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ / ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น)
ลากิจ 2 เสียง
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่/นายสัญญพงษ์ สินวีรุทัย )

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู๎ถาม ในระเบียบวาระดังกลําวไมํมี ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท๎องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล๎ว
ในระเบียบวาระดังกลําวไมํมี ครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (เอกสารหมายเลข 3)
5.2 ญัตติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เอกสารหมายเลข 4)

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5 ข๎อ5.1 ญัตติขออนุมัติจํายขาดเงินสะสมปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 3 นั้ น กระผมขอเรี ย นเชิ ญ ทํ า นนายกเทศมนตรี ต าบลแมํ ส ะเรี ย ง
นาเสนอ ญัตติดงั กลําว ตํอที่ประชุม ครับ

นายพัลลภ หวําละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง กระผมนายพัลลภ หวําละ
นายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง ขอเบิกตัว นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายก
เทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง นาเสนอญัตติดังกลําว ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญทํานชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง
เสนอญัตติ ข๎อที่ 5.1 ญัตติขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนทํานประธานสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกเทศมนตรีฯ) รองนายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม
ในสํวนที่เก็บรักษาไว๎ในเทศบาลตาบลแมํสะเรียง จานวน 360,000 บาท
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
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(สามแสนหกหมื่นบาทถ๎วน) เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินงานกํอสร๎างรางระบาย
น้า คสล. พร๎อมฝาปิด คสล. ซอย 1 (ชุมชนมงคลทอง) ถนนแสนทอง
ตาบลแมํสะเรียง อาเภอแมํสะเรียง จังหวัดแมํฮํองสอน ตามรายละเอียดที่ได๎แจก
ให๎กับสมาชิกสภาทุกทํานแล๎วนั้น ทั้งนี้เพื่อให๎การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข๎อ 89
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจจํายขาดเงินสะสมได๎ โดยได๎รับการอนุมัติจาก
สภาท๎องถิ่น ภายใต๎เงื่อนไขดังตํอไปนี้ 1) ให๎กระทาได๎เฉพาะกิจการซึ่งอยูํในอานาจ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด๎านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได๎ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือกิจการที่จัดทา
เพื่อบาบัดความเดือดร๎อนของประชาชน ทั้งนี้ ต๎องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด 2) ได๎สํงสมทบกองทุนสํงเสริม
กิจการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละประเภทตามระเบียบแล๎ว 3) เมื่อได๎รับ
อนุมัติให๎จํายเงินสะสมแล๎ว องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องดาเนินการกํอหนี้ผูกพัน
ให๎เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมํเกินหนึ่งปีถัดไป หากไมํดาเนินการภายในระยะ
ที่กาหนดให๎การจํายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ใช๎จํายเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้นเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
จึงขออนุมัติจํายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการดังกลําว เป็นเงินทั้งสิ้น 360,000บาท
(สามแสนหกหมื่นบาทถ๎วน) ทางคณะผู๎บริหารจึงขอนาเรียนสมาชิกสภาเทศบาลวํา
ปัจจุบันยอดเงินจํายขาดเงินสะสมของเทศบาลตาบลแมํสะเรียงที่สามารถใช๎จํายได๎
มีจานวนทั้งสิ้น 5,909,614.82 บาท (ห๎าล๎านเก๎าแสนเก๎าพันหกร๎อยสิบสี่บาทแปด
สิ บ สองสตางค์ ) ซึ่ ง ในเงื่ อ นไขของการสํ ง เงิ น สมทบกองทุ น นั้ น เทศบาล
ต าบลแมํ ส ะเรี ย งได๎ ด าเนิ น การเรี ย บร๎ อ ยแล๎ ว จึ ง เข๎ า หลั ก เกณฑ์ ข องการอนุ มั ติ
จํ า ยขาดเงิ น สะสม รายละเอี ยดการขออนุ มั ติ จํา ยขาดเงิ น สะสมในญั ตติ ป รากฏ
ตามเอกสารหมายเลข 3 ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ทํานรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง ได๎นาเสนอญัตติ
ดังกลําว ตามที่นายกเทศมนตรีได๎มอบหมายแล๎วนั้น เป็นการนาเสนอ
ญัตติขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม เพื่อจํายในการดาเนินงานกํอสร๎างรางระบายน้า
คสล.ซอย 1 ถนนแสนทอง ชุมชนมงคลทอง ขนาด กว๎าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 176 เมตร มีทํานสมาชิกสภาเทศบาล
ทํานใด ประสงค์จะสอบถามในญัตติดังกลําวเพิ่มเติมหรือไมํ และขอเรียนเชิญ
ทํานพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนทํานประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู๎เข๎ารํวมประชุม
(สมาชิกสภาฯ)
ทุกทําน กระผม นายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
มีความประสงค์จะสอบถามวํา แบบแปลนขออนุมัติญัตติดังกลําวสถานที่
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
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เป็นถนนวัยศึกษา แตํเหตุใดบันทึกการขออนุมัติจึงเป็นถนนแสนทอง ขอให๎เจ๎าหน๎าที่
ดาเนินการเกี่ยวข๎องตรวจสอบความถูกต๎องด๎วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญทํานคณะผู๎บริหารครับ

นายพัลลภ หวําละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเบิกตัวผู๎อานวยการกองชํางชี้แจงรายละเอียดดังกลําว ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญผู๎อานวยการกองชําง ครับ

นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองชําง)

กระผมนายเอกอุดม ตาคา ผู๎อานวยการกองชําง ขอเรียนวําสถานที่กํอสร๎าง
โครงการดังกลําว อยูํบริเวณถนนแสนทอง ซอย 1 และเอกสารที่จัดสํงมาพิมพ์
ผิดครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอให๎ฝ่ายงานที่เกี่ยวข๎องดาเนินการแก๎ไขสถานที่กํอสร๎างหน๎าเอกสารแบบแปลน
จากเดิม ถนนวัยศึกษา แก๎ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ถนนแสนทอง ด๎วยครับ

นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองชําง)

รับทราบและจะดาเนินการแก๎ไขในสํวนที่เกี่ยวข๎อง ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาทํานใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดในญัตติดังกลําวนี้เพิ่มเติม
หรือไมํ ขอเรียนเชิญทํานภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

เรียนทํานประธานสภา ผู๎บริหารและสมาชิกสภาทุกทําน กระผมนายภคเดช
วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง ขอเสนอแนะวําการดาเนินการ
กํอสร๎างดังกลําว ดังตํอไปนี้
1.ควรมีการตรวจเช็คระดับท๎องรํอง อยากให๎มีความละเอียดในการดาเนินการ
เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพในการกํอสร๎างและเกิดประสิทธิผลตํอพี่น๎องประชาชน
2.อยากให๎เข๎าไปสอบถามประชาชนที่อาศัยอยูํในบริเวณที่จะเข๎าไปดาเนินการ
กํอสร๎างดังกลําว ประกอบกับอยากให๎ความชัดเจนแนวเขต แนวรางวัด
กํอนที่เริ่มดาเนินการกํอสร๎าง
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3.ควรมีการทาทํอขนาดเล็กของบ๎านเรือนบริเวณดังกลําวลงสูํรางระบายน้า
เนื่องจากบริเวณรางระบายที่จะทามีพื้นที่ต่า จึงเป็นหํวงวําถ๎าไมํมีทํอเล็กๆ
ลงสูํรางระบายน้า จะทาให๎น้าทํวมขังบ๎านหลังอื่นๆตํอไป
4.การกํอสร๎างรางระบายน้าดังกลําว จะดาเนินการไปพร๎อมตามโครงการ
ของยุทธศาสตร์จังหวัดหรือไมํ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญคณะผู๎บริหารตอบขอซักถามของทํานภคเดช ครับ

นายพัลลภ หวําละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนทํานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง ทุกทําน
กระผมนายพัลลภ หวําละ นายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง ขอเบิกตัว
นายเอกอุดม ตาคา ผู๎อานวยการกองชําง ครับ

นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองชําง)

กระผมขอตอบข๎อซักถามของทํานสมาชิกสภา และขอเรียนวําเรื่องของแนวเขตที่ดิน
สํวนใหญํจะไมํมีปัญหา เพราะวางรางระบายน้า จะวางตามแนวรั้วของประชาชน
สํวนมากจะเป็นรั้วคอนกรีตกํอบล็อก ก็ชัดเจนอยูํแล๎ววําการสอบแนวเขตที่ดิน
คงจะไมํ จ าเป็ น สํ ว นการระบายน้ าออกจากบนเรื อ นของประชาชนบริ เ วณนั้ น
จะวางทํอ PVC ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 4 นิ้ว (Ø4") รับน้าจากครัวเรือนทุกๆหลังๆ
ละ 1 จุด เป็นอยํางน๎อยรวมถึงบริเวณที่ไมํได๎กํอสร๎างรางระบายน้า เชํน ศาลเจ๎าพํอ
เมืองหลวง บ๎านตาผล บ๎านพักปกครอง และบ๎านพักข๎าราชการกรมการปกครอง
จะวางทํอ PVC ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 4 นิ้ว (Ø4") ลงสูํรางระบายน้าที่วางไว๎ให๎
ซึ่งทุกหลังคาเรือนมีการแก๎ไขปัญหาน้าทํวมขัง และที่ได๎สอบถามวําจะดาเนินการ
กํอสร๎างพร๎อมกับโครงการของยุทธศาสตร์จังหวัดหรือไมํนั้น จริงๆต๎องดาเนินการ
พร๎ อ มกั น แตํ ก า รกํ อ ส ร๎ า ง ดั งก ลํ า ว มี ก าร ข อ อนุ มั ติ จํ า ย ข าด เ งิ นส ะ ส ม
จึ ง มี ก ระบวนการด าเนิ น การท าจั ด ซื้ อ จั ด จ๎ า งกํ อ น กระผมจึ ง ขอตอบข๎ อ ซั ก ถาม
เพียงแคํนี้ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอสอบถามทางคณะผู๎บริหารวําการกํอสร๎างรางระบายน้าดังกลําว ที่มีการขอ
อนุมัติจํายขาดเงินสะสม มีวิธีการดาเนินการด๎านการจัดซื้อจัดจ๎างอยํางไร ครับ

นายพัลลภ หวําละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเบิกตัวผู๎อานวยกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดตํอที่ประชุมครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญทํานผู๎อานวยการกองคลัง ครับ
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นางเสาวณีย์
ไพรฑูรย์วิริยภาพ
(ผอ.กองคลัง)

การขออนุมัติจํายขาดเงินสะสมโครงการดังกลําว สามารถดาเนินการพร๎อมกับ
โครงการยุทธศาสตร์จังหวัดได๎ โดยรํางขอบเขตของงานกํอสร๎างลงในระบบ e-lass
เป็นการกันเงินงบประมาณโดยอัตโนมัติ มีระยะเวลาที่สามารถดาเนิน การภายใน 1
ปี คะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณทํานผู๎อานวยการกองคลัง และขอเรียนเชิญ มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใด
สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมํ หากไมํมีทํานใดสอบถาม เพิ่มเติมแล๎วนั้น กระผมขอมติ
ที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ กํอสร๎างรางระบายน้า คสล. ซอย 1 ชุมชนมงคลทอง
ถนนแสนทอง ขนาดกว๎ า ง 0.40 เมตร ลึ ก 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร
ยาว 176 เมตร เป็นจานวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ๎วน) หาก
เห็นชอบโปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 9 เสียง
(นายมนตรี บารุงกิจ / นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ / นายประนอม อุปาสิทธิ์/
นายจาลอง สินธพ / นายพัฒนพงษ์ สนิทการ/นายภคเดช วิชชโลกา /
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ / ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น)
ลากิจ 2 เสียง
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่/นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย )
ผู๎ เ ข๎า รํ ว มประชุ มทุ กทํ านครับ กระผมได๎ดู เวลาแล๎ ว เห็ นอั นสมควรที่ ต๎อ งพั ก การ
ประชุมในชํวงเช๎าเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน พบกันใหมํในชํวงบําย ในเวลา
13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน -

เปิดประชุม (บ่าย)

เวลา 13.00 น.

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมนายมนตรี บารุงกิจ ประธานสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง ในชํวงบํายของ
การประชุม ซึ่งอยูํในระเบียบวาระที่ 5 ข๎อที่ 5.2 ญัตติการโอนงบประมาณตั้งจําย
เป็นรายการใหมํ ขอเรียนเชิญทํานคณะผู๎บริหารครับ

นายพัลลภ หวําละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมนายพัลลภ หวําละ นายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง ขอเบิกตัว
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง นาเสนอรายละเอียด
ญัตติการโอนงบประมาณตั้งจํายเป็นรายการใหมํ ตํอที่ประชุมสภาเทศบาลครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญ ทํานชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรี ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนประธานสภา ทํานนายกเทศมนตรีและทํานสมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติทุกทําน
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ครับ ข๎าพเจ๎าขอเสนอญัตติ การโอนและขอแก๎ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณและตั้งจําย
เป็นรายการใหมํในเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พุทธศักราช
2562 ในหมวดคําครุภัณฑ์ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎างที่ทาให๎ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณ ที่ตั้งไว๎
เพื่อตั้งจํายเป็นรายการใหมํ จานวน 1 รายการ ดังนี้ 1.รายการที่ขอโอนลด หน๎า 47
งบกลาง ประเภทสารองจําย ข๎อ 6.1ประเภทเงินสารองจําย เพื่อจํายเป็นเงินสารองจําย
กรณีจาเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ตั้งไว๎ 350,000.-บาท (สามแสนห๎าหมื่น
บาทถ๎วน) เพื่อจํายเป็นคําครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของเทศบาลตาบลแมํสะเรียง ยอดเงิน
คงเหลือ 26,607.-บาท (สองหมื่นหกพันหกร๎อยเจ็ดบาทถ๎วน) โดยขอโอนลดในรายการนี้
จ านวน 20,000.-บาท (สองหมื่ น บาทถ๎ ว น) และโอนไปตั้ ง จํ า ยเป็ น รายการใหมํ
โดยมีรายการดังนี้ 2. รายการขอโอนไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ กองชํางเทศบาล
ตาบลแมํ ส ะเรีย ง หน๎ า ที่ 94 แผนงานเคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น หมวดคํา ครุภั ณ ฑ์
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง รายจํายเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ข๎อ 3.2.1. ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้า และวิทยุ ตั้งไว๎ 19,915 บาท เพื่อจํายเป็นคําไมค์พร๎อมขาตั้งไมค์และเครื่องมิกซ์
ของเทศบาลตาบลแมํสะเรียง รวมจานวนเงินที่ขออนุมัติโอนเพื่อตั้งจํายเป็นรายการใหมํ
จ านวน 20,000.-บาท (สองหมื่ น บาทถ๎ ว น) ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให๎ ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วํ า ด๎ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จํ า ยเงิ น การฝากเงิ น
การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ. 2561 ข๎อ 27 กาหนดวํา การโอนเงินงบประมาณรายจํายในหมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง ที่ทาให๎ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจํายเป็นรายการ
ใหมํ ให๎เป็นอานาจอนุมัติ ของสภาท๎ องถิ่น ดังนั้น เทศบาลตาบลแมํสะเรียง ได๎นาเสนอ
ญั ต ติ ดั ง กลํ า ว เข๎า ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลต าบลแมํ ส ะเรี ย ง เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ตํ อไป
โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร หมายเลข 4 ที่ได๎จัดสํงให๎กับทุกทําน ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณทํานรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน และมีสมาชิกสภาทํานใดมีความประสงค์จะสอบ
ถามรายละเอียดญัตติดังกลําว เพิ่มเติมอีกหรือไมํ ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี ครับ

นายพัลลภ หวําละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมนายพัลลภ หวําละ นายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง ขอเพิ่มเติมข๎อมูล
ในระเบียบวาระที่ 5 ข๎อที่ 5.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจํายและโอน
ตั้งจํายเป็นรายการใหมํ เพื่อการจัดซื้อจัดจ๎างไมค์และขาตั้งไมค์ เป็นเงิน
จานวน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ๎วน) นั้น ขอเรียนวําครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุดังกลําว เหตุผลเนื่องจากครุภัณฑ์ดังกลําวไมํเพียงพอตํอการใช๎ดาเนินการ
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ในห๎องประชุมสภา รํวมถึงเพื่ออานวยความสะดวกตํอพนักงานเทศบาลที่จะตอบ
คาถามจากสมาชิกที่มีการสอบถามรายละเอียดตํางๆครั้งเมื่อมีการประชุม
สภาเทศบาลและนาไปใช๎งานอื่นๆที่เกี่ยวข๎องกับกิจการงานของเทศบาล
ดังนั้น เทศบาลตาบลแมํสะเรียง จึงขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจํายและโอน
ตั้งจํายเป็นรายการใหมํ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกลําวตํอสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณทํานนายกเทศมนตรี และขอเรียนเชิญทํานภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

ตามระเบียบวาระที่ 5 ข๎อที่ 5.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจํายและโอนตั้ง
จํายเป็นรายการใหมํ เพื่อจัดซื้อจัดจ๎างครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ นั้น กระผมจึงอยาก
สอบถามข๎อมูลเพิ่มเรื่องใบเสนอราคาของครุภัณฑ์ เพื่อเป็นข๎อมูลในการพิจารณา
รํวมกันโดยมีรายละเอียดข๎อสังเกตดังตํอไปนี้
1. ข๎อมูลในลาดับที่ 6 Mixer 2 ch มีชํองตํอสัญญาณน๎อยไปหรือไมํ พิจารณา
ข๎อมูล ดังกลํ าวเห็ นวําไมํเพียงพอตํอการใช๎ไมค์ ทั้งนี้ต๎องใช๎ Mixer 4 ch
จึงจะเหมาะสมกับการใช๎งาน ซึ่งกระผมอยากให๎เพิ่ม Mixer channel มาก
เพิ่มขึ้นกวํานี้ ซึ่งราคาไมํตํางกันมาก เพราะระบบ Mixer เป็นแคํการผสมเสียง
สํวนในข๎อมูลลาดับที่ 9 พาวเวอร์แอมป์ หน๎ามิกซ์ หมายความวํานอกจากเป็น
Mixerในตัวแล๎วยังสามารถขับเสียงได๎
2. ข๎ อ มู ล ในล าดั บ ที่ 2 และล าดั บ ที่ 9 เป็ น การจั ด ซื้ อ ซ้ าซ๎ อ นกั น หรื อ ไมํ ค รั บ
ถ๎าในสิ่งที่ถูกต๎องคือต๎องเลือกใช๎ไปเลยถ๎าจะใช๎ Mixer ก็ใช๎ Mixer ไปเลย
ถ๎าจะใช๎ พาวเวอร์แอมป์ ก็ใช๎พาวเวอร์แอมป์ ไปเลย
3. ตามข๎อมูลรายการใบเสนอราคา ลาดับที่ 9 พาวเวอร์แอมป์ หน๎ามิกซ์
นั้น ในกาลังวัตต์เทําใด เพราะเทําที่ฟังมาจะใช๎กับลาโพงดอก 18 นิ้ว

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณทํานภคเดช และขอเรียนเชิญคณะผู๎บริหารครับ

นายพัลลภ หวําละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเบิกตัว นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง
นาเสนอรายละเอียดดังกลําวตํอที่ประชุม ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเรียนวํา การประเมินราคาครุภัณฑ์ดังกลําว เพื่อให๎เกิดความคุ๎มคํา
(รองนายกเทศมนตรีฯ) เกิดประสิทธิภาพในการใช๎งานของครุภัณฑ์ดังกลําว กระผมได๎มอบหมายให๎
คุณสมพงษ์ เอี่ยมสกุล ลูกจ๎างประจา ซึ่งเป็นผู๎ที่มีความรู๎ในด๎านดังกลําว
เป็นผู๎ประเมินราคา ตามความเหมาะสมในการนาไปใช๎ในงานและกิจการของ
เทศบาล ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

17

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณทํานรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง
และมีสมาชิกสภาทํานใดเห็นชอบเป็นอยํางอื่นอีกหรือไมํ หากไมํมีทํานใดเห็นชอบ
เป็นอยํางอื่น กระผมขอสอบถามที่ประชุมวํา จากที่ผู๎บริหารได๎เสนอเสนอญัตติ
ในระเบียบ วาระที่ 5 ข๎อที่ 5.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจํายและโอนไป
ตั้งจํายเป็นรายการใหมํ เพื่อจํายเป็นคําไมค์พร๎อมขาตั้งไมค์และเครื่องมิกซ์ เป็นเงิน
จานวน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ๎วน) หากทํานใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 9 เสียง
(นายมนตรี บารุงกิจ / นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ / นายประนอม อุปาสิทธิ์/
นายจาลอง สินธพ / นายพัฒนพงษ์ สนิทการ/นายภคเดช วิชชโลกา /
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ / ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น)
ลากิจ 2 เสียง
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่/นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย )
และขอนาทุกทํานเข๎าสูํการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใด มีความประสงค์
จะแจ๎งในระเบียบวาระดังกลําวหรือไมํ ขอเรียนเชิญ นายกเทศมนตรี ครับ

นายพัลลภ หวําละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมนายพัลลภ หวําละ นายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง ขอแจ๎งเรื่องอื่นๆ
ให๎ กับ ที่ ป ระชุ ม สภาทราบวํ า ตามที่เ ทศบาลตาบลแมํ ส ะเรี ย ง ได๎ รั บหนัง สื อจาก
กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0717/11311 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
ด๎ ว ยกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง โดยส านั ก สนั บ สนุ น และพั ฒ นาตามผั ง เมื อ ง
ได๎รับงบประมาณในปี 2562 เพื่อทาการกํอสร๎างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแมํน้ายวม
บริเวณเหนื อสะพานวัดสุพรรณรังษี เทศบาลตาบลแมํสะเรียง อาเภอแมํส ะเรียง
จังหวัดแมํฮํองสอน ความยาว 993 เมตร โดยมีห๎างหุ๎นสํวนจากัด ธนะวงศ์กรุ๏ป
เป็นผู๎รับจ๎าง และได๎มีคาสั่งแตํงตั้งนายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง หรือผู๎แทนเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุงานกํอสร๎างดังกลําว ลงนามโดย นายอรัญ กิติเรืองแสง
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู๎อานวยการสานักสนับสนุนและพัฒนา
ตามผั ง เมื อ ง ปฏิบั ติ ราชการแทนอธิ บ ดีก รมโยธาธิก ารและผั ง เมื อ ง ได๎มี ห นัง สื อ
ขอแจ๎ ง ก าหนดวั น เริ่ ม ท างานโครงการกํ อ ส ร๎ า งเขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ ง ริ ม น้ ายวม
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บริเวณเหนื อสะพานวัดสุพรรณรังษี เทศบาลตาบลแมํสะเรียง อาเภอแมํส ะเรียง
จังหวัดแมํฮํองสอน ความยาว 993 เมตร ซึ่งตามสัญญาจ๎างที่อ๎างถึง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ได๎วําจ๎างห๎างหุ๎นสํวนจากัด ธนะวงศ์กรุ๏ป ทาการกํอสร๎ างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ ง ริ ม น้ ายวม บริ เวณเหนื อ สะพาน วั ดสุ พ รรณรั ง ษี เทศบาลต าบลแมํ ส ะเรี ย ง
อ า เ ภ อ แ มํ ส ะ เ รี ย ง จั ง ห วั ด แ มํ ฮํ อ ง ส อ น ค ว า ม ย า ว 9 9 3 เ ม ต ร
ในวงเงิ น 49,420,000.00บาท (สี่ สิ บ เก๎ า ล๎ า นสี่ แ สนสองหมื่ น บาทถ๎ ว น)
โดยกาหนดแล๎วเสร็จภายใน 650 วันนับตั้งแตํวันที่กรมฯ แจ๎งให๎เริ่มทางาน นั้น
บัดนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอแจ๎งกาหนดวันเริ่มทางานตามสัญญาจ๎างดังกลําว
โดยผู๎รับจ๎างจะต๎องเริ่มทาการกํอสร๎างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแมํน้ายวม บริเวณเหนือ
สะพาน วัดสุพรรณรังษี ตั้งแตํวันที่ 7 สิงหาคม 2562 จนถึง วันที่ 17 พฤษภาคม
2564 และขอให๎รีบดาเนินการเบิกจํายลํวงหน๎า 15% ของสัญญานี้ให๎แล๎วเสร็จ
โดยเร็ ว ตํ อ ไป จึ ง ได๎ แ ตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ แ ละผู๎ ค วบคุ ม งาน
โครงการกํอสร๎างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแมํน้ายวม บริเวณเหนือสะพาน วัดสุพรรณรังษี
เทศบาลตาบลแมํสะเรียง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีรายนามดังตํอไปนี้
1. นายธรรมนูญ นันทสมบูรณ์ วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. โ ย ธ าธิ ก า ร แล ะ ผั ง เมื อ ง จั งห วั ด แ มํ ฮํ อ ง ส อ น ห รื อ ผู๎ แ ท น กร ร ม ก า ร
3. นายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียงหรือผู๎แทน 4.นายธฤต รองวิริยะพาณิช ย
วิ ศ วกรโยธาปฏิ บั ติ ง าน กรรมการ 5.นายศุ ภ ชั ย ค าชมทรั พ ย์ นายชํ า งเทคนิ ค
ช านาญการ กรรมการ ผู๎ ค วบคุ ม งาน ประกอบด๎ ว ยผู๎ มี ร ายงามดั ง ตํ อ ไปนี้
1. นายโกวิ ท มานะสกุ ล พงษ์ วิ ศ วกรโยธาปฏิ บั ติ ก าร สยผจ.แมํ ฮํ อ งสอน
ผู๎ควบคุมงาน 2. นายชาตรี ใจแจํม นายชํางโยธาชานาญงาน สยผจ.แมํฮํองสอน
ผู๎ ค วบคุ ม งาน 3.นางสาวอาภรณ์ คงแก๎ ว พนั ก งานโยธา สยผจ.แมํ ฮํ อ งสอน
ผู๎ ควบคุม งาน ลงนามโดย นายพงษ์ นภา เย็ นยิ่ง รองอธิบ ดี ปฏิ บัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระผมจึงแจ๎งรายละเอียดโครงการดังกลําวตํอ
ที่ประชุมสภา เพื่อทราบครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณทํานนายกเทศมนตรี และขอเรียนเชิญทํานพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนทํานประธานสภา คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภา และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน
(สมาชิกสภาฯ)
กระผม นายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง เขตที่ 2
ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ นั้น กระผมขอขอบคุณเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
ที่ได๎เข๎าไปดาเนินการติดตั้งไฟกิ่ง บ๎านคุณจันทร์ศรี ปินตา ที่กระผมได๎ขอและ
ขอให๎เทศบาลไปดาเนินการติดตั้งป้าย ชอย 3 ถนนแสนทอง ด๎วยนะ ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณทํานพัฒนพงษ์ และขอเรียนเชิญ ทํานชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ครับ

นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ เรียนทํานประธานสภา คณะผู๎บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
(สมาชิกสภาฯ)
ทุกทําน กระผมนายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
เขตที่ 2 กระผมขอสอบถามรายละเอียดสืบเนื่องจากโครงการที่ทํานนายกเทศมนตรี
ได๎แจ๎งรายละเอียด วําโครงการกํอสร๎างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง และโครงการพนังกั้น
แล๎วมีความแตกตํางกันอยํางไร และ การดาเนินการโครงการพัฒนาเมืองของ
เทศบาลตามที่ได๎มีผู๎ตรวจของกรมโยธาธิการ และผังเมืองได๎มาลงพื้นที่นั้น
ได๎ดาเนินการไปถึงไหนแล๎ว ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู๎บริหารได๎แจ๎งข๎อซักถามของทํานสมาชิกสภา ครับ

นายพัลลภ หวําละ
(นายกเทศมนตรี)

กระผมขอเบิกตัว นายเอกอุดม ตาคา ผู๎อานวยการกองชําง ชี้แจงรายละเอียด
ตํอที่ประชุม ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญผู๎อานวยการกองชําง ครับ

นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองชําง)

กระผมนายเอกอุดม ตาคา ผู๎อานวยการกองชําง ได๎รับมอบหมายจาก
ทํานนายกเทศมนตรี ตอบข๎อสอบถามของ ทํานชัยชนะ ปุรณะวิทย์ วํา
จากที่ทําน คฑาทิพย์ เอี่ยมกมลาผู๎ตรวจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
ได๎ลงพื้นที่ เพื่อติดตามโครงการพัฒนาเมืองที่ทํานนายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง
ได๎ เ สนอโครงการให๎ กั บ อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ในครั้ ง เมื่ อ ทํ า นมา
สํงมอบโฉนดที่ดินถนนเวียงงามให๎ กับพี่น๎องประชาชนนั้น กระผมได๎นาทํานไปดู
สถานที่ จ านวน 3 โครงการ ประกอบด๎วย 1.โครงการพื้นที่สี เขียวกลางเมือง
บริเวณสวนสุขภาพ 2.โครงการถนนประวัติศาสตร์ ถนนแหลํงพานิชย์ 3. โครงการ
จัดรูปที่ดิน เฟส 2 ซึ่งโครงการในลาดับที่ 3 อยูํในระหวํางการสารวจโฉนดของพื้นที่
ดังกลําว และได๎ให๎คาแนะนาวําหากเทศบาลมีความประสงค์ที่จะดาเนินการพัฒนา
เมืองอยํางไรให๎บรรจุในแผน และสภาท๎องถิ่นให๎ความเห็นชอบ สํงโครงการพร๎อม
รายละเอีย ดอยํา งครบถ๎ว น ครอบคลุ ม ทุกๆด๎าน ทั้ง ทางด๎านสาธารณู ปการและ
สาธารณูปโภค เสนอไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยให๎เสนอโครงการให๎เป็น
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ชํวงๆ อาทิเชํน โครงการโครงสร๎างพื้นฐานและสํวนโครงการพัฒนาเมืองและพัฒนา
คุณภาพชีวิต กระผมเห็ นวําเทศบาลควรจัดสรรงบประมาณ จ๎างที่ปรึกษาจัดทา
เพราะโครงการดังกลําวเป็นโครงการครอบคลุมทุกด๎า น เนื่องจากการดาเนินการ
ดังกลําว เกินศักยภาพของเทศบาลตาบลแมํสะเรียงด๎วย การเสนอขอรับงบประมาณ
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถจัดทาแผนพร๎อมรายละเอียดเสนอตํอสภา
ท๎ อ งถิ่ น เห็ น ชอบ และผู๎ ต รวจจึ ง ได๎ แ นะน าวํ า สามารถจะกระท าได๎ ซึ่ ง หาก
รอกรมโยธาธิ ก ารมาด าเนิ น การจะท าให๎ ลํ า ช๎ า เนื่ อ งจากเป็ น งานระดั บ
ประเทศ กระผมขออนุญาตชี้แจงเพียงแคํนี้ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญทํานชัยชนะ ครับ

นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมอยากทราบถึงโครงการถนนประวัติศาสตร์วําโครงการดังกลําว เกิดประโยชน์
(สมาชิกสภาฯ)
อยํางไรกับประชาชนในเขตเทศบาลครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญคณะผู๎บริหารชี้แจงรายละเอียดให๎กับทํานสมาชิกสภา ครับ

นายพัลลภ หวําละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเบิกตัว นายเอกอุดม ตาคา ผู๎อานวยการกองชําง ชี้แจงรายละเอียด
ของโครงการถนนประวัติศาสตร์ ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญผู๎อานวยการกองชําง ครับ

นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองชําง)

กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการถนนสายประวัติศาสตร์ จะดาเนินการ
ในถนนแหลํงพานิชย์ โดยเริ่มดาเนินการจากสามแยกวัดสุพรรณรังษี จนถึง
หน๎าโรงเรียงอนุบาลแมํสะเรียง (บ๎านโป่ง) โดยเป็นลักษณะการสัญจรของคนเดิน
หรือปั่นจักรยาน เป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยวถนนประวัติศาสตร์ โดยผู๎ตรวจชื่นชม
บ๎ า นไ ม๎ เ กํ า ซึ่ ง ถื อ วํ า เป็ นเ อก ลั ก ษ ณ์ แ ละ ปร ะวั ติ ศ าส ตร์ ขอ งป ระ ช า ช น
ชาว แมํ ส ะเรี ย ง ทั้ ง นี้ ข อให๎ เ ทศบาลและชุ ม ช นมี สํ ว นรํ ว มอยํ า งแท๎ จ ริ ง
ต๎อ งมี แ ผนทั้ ง ระยะสั้ น และแผนระยะยาว โดยต๎ อ งมี ป รากฏในแผนการอนุ รั ก ษ์
สภาพอยํ า งชั ด เจน สํ ว นรายละเอี ย ดตํ า งๆนั้ น ทํ า นอิ น ทร นั น ทสมบู ร ณ์
รองนายกเทศมนตรี จะเป็นผู๎นาเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมตํอที่ประชุม ครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญทํานอินทร นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง ครับ

นายอินทร นันทสมบูรณ์ กระผม นายอินทร นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง ขอชี้แจง
(รองนายกเทศมนตรีฯ) รายละเอียด เรื่อง โครงการถนนประวัติศาสตร์วํา เป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยว
ซึ่งถนนดังกลํ าว เป็ นบ๎านเรือนเกําซึ่ง การด าเนินการคงไมํงํา ย โดยอาจตั้ งทาให๎
เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องแมํ ส ะเรี ย ง มี เ รื่ อ งราวหรื อ สตอร์ รี่ ข องถนนแหลํ ง พาณิ ช ย์
วํามีประวัติ ความเป็นมาอยํางไร แตํเราต๎องปรับปรุงอาคารสถานที่หรือโครงสร๎าง
พื้นฐานไปด๎วย ซึ่งต๎องดาเนินการในลักษณะตามที่ได๎ดังกลําวในเบื้องต๎น เพื่อเป็น
การสํงเสริมการทํองเที่ยว ซึ่งหากจะดาเนินการต๎องมีการประชาคมเพื่อขอความ
คิดเห็นและชี้แจงให๎กับประชาชนในพื้นที่ดังกลําวกํอน ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญทํานนายกเทศมนตรี ครับ

นายพัลลภ หวําละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเรียนเพิ่มเติมวํา จากที่ผู๎ตรวจราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ได๎ลงพื้นที่ของเทศบาลตาบลแมํสะเรียงนั้น ทางเทศบาลได๎เสนอและพาทํานลงพื้นที่
ประกอบด๎วย 1. โครงการถนนประวัติศาสตร์ 2.โครงการพัฒนาพื้นที่ ถนนเฟส ที่ 2
และ 3. โครงการพัฒ นาพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นสถานที่ออกกาลั งกายของเทศบาล
ซึ่งในวันนั้นกระผมได๎มอบหมายให๎ผู๎อานวยการกองชํางเป็นผู๎นาลงพื้นที่ของเทศบาล
ตาบลแมํสะเรียง ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณทํานนายกเทศมนตรี และขอเรียนเชิญทํานชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมนายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง เขตที่ 2
(เลขานุการสภาฯ)
มีประชาชนฝากให๎เทศบาลเข๎าไปตรวจสอบ พื้นที่ของกรมสรรพสามิตหรือโรงเหล๎า
เกํา เพราะทราบวํามีประชาชนเข๎าไปบุกรุกพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ดังกลําวเป็นที่ราชพัสดุ
กระผมจึ งอยากให๎ เทศบาลเข๎าไปดาเนินการในสํ ว นที่เกี่ยวข๎องด๎ว ย สํ ว นอีกหนึ่ง
ประเด็ น เรื่ อ ง การบริ ห ารจั ด การขยะ เทศบาลควรมี ก ารน าเสนอกั บ
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรในสํวนที่เกี่ยวข๎องในเรื่องดังกลําวด๎วย ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ

ขอบคุณทํานชาญวุฒิ และขอเรียนเชิญทํานนายกเทศมนตรี ครับ
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(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หวําละ
(นายกเทศมนตรีฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอรับข๎อร๎องเรียนของประชาชนที่ได๎แจ๎งผํานทํานชาญวุฒิ แจ๎งให๎เจ๎าหน๎าที่
ที่เกี่ยวข๎องเข๎าไปดาเนินการที่เกี่ยวข๎องตํอไป ครับ
ขอเรียนเชิญทํานประนอม อุปาสิทธิ์ ครับ

นายประนอม อุปาสิทธิ์ เรียนทํานประธาน ผู๎บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง กระผม
(สมาชิกสภาฯ)
นายประนอม อุปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง เขตที่ 1
มีเรื่องอื่นๆที่จะแจ๎งให๎ทราบดังตํอไปนี้ 1.ขอขอบคุณเทศบาลตาบลแมํสะเรียง ที่ได๎
ลงพื้นที่เพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยทางธรรมชาติ บ๎านคุณจินจุฑา กรีแก๎ว ชุมชนคริส
เตียน 2.คณะกรรมการชุมชนคริสเตียน ได๎ร๎องขอให๎เทศบาลชํวยทาฝาปิดทํอราง
ระบายน้ าบริ เ วณหน๎ า โบสถ์ ค ริ ส เตี ย น เนื่ อ งจากเกรงวํ า อาจเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ กั บ
ผู๎สัญจรทางถนนได๎ 3.ขอความอนุเคราะห์เทศบาล เรื่องการขุดลอกรางระบายน้า
บริเวณบ๎านลุงเบอะ ข๎างร๎านอิงดอย กระผมของแจ๎งเรื่องอื่นๆเพียงแคํนี้ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญทํานภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชาโลกา กระผมขออภิปรายเพิ่มเติมจากประเด็นของทํานประนอม อุปาสิทธิ์ ตามที่ได๎นาเรียน
(สมาชิกสภาฯ)
เรื่องการทาฝารางระบายน้าหน๎า โบสถ์คริสเตียน นั้น กระผมได๎เช็คข๎อมูลแล๎วทราบ
วําเป็นขององค์การโทรศัพท์ และปรึกษาเรื่องการจัดงานประเพณีออกหวํา เทศกาล
ออกพรรษา ประจ าปี 2562 ซึ่ ง ก าหนดในวั น ที่ 12-14 ตุ ล าคม 2562 นั้ น
มีประชาชนหลายๆทํานหํวงใยวําในวันดังกลําว เป็นวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่
มีความสาคัญยิ่ง ของชาติอีกหนึ่งวัน คือ วันคล๎ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ๎ า อยูํ หั ว รั ช กาลที่ 9 ซึ่ ง ประชาชนได๎ แ สดงความคิ ด เห็ น วํ า สมควรหรื อ ไมํ
ที่จ ะมีงานรื่ นเริงในวันดังกลํ าว แตํเนื่องจากในปีนี้เทศบาลได๎วางแผนงานไว๎แล๎ ว
จึงฝากเป็นข๎อคิดไว๎ให๎กับเทศบาลในการจัดกิจกรรมดังกลําวในปีตํอไปด๎วย ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญทํานชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรี ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแมํสะเรียง ขอแจ๎ง
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
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1.การดาเนินการประชาสัมพันธ์เตือนภัยจากอุทกภัยให๎กับพี่น๎องประชาชนในพื้นที่
ของเทศบาลที่อยูํในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งบางจุดได๎มีการชํวยเหลือเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว
2.การชํวยเหลือผู๎ประสบอัคคีภัยของพี่น๎องประชาชนที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาล
ซึง่ ทางเทศบาลได๎ดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยชํวยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคและ
เครื่องบริโภค ตามความเหมาะสมเรียบร๎อยแล๎ว
3.การชํวยเหลือประชาชนผู๎ประสบจากวาตภัย ซึ่งอยูํระหวํางการดาเนินการเบิกจําย
ของฝ่ายการเงิน ซึ่งหากเสร็จสิ้นกระบวนการเบิกจํายแล๎ว กระผมจะแจ๎งให๎กับ
สมาชิกสภาทราบ ประกอบกับได๎ผํานการพิจารณาผํานกระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการเรียบร๎อยแล๎ว
4.ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทําน รํวมมอบตู๎เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง
ให๎กับชุมชน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห๎องประชุมเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
5.ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทําน รํวมเลี้ยงสังสรรค์ งานเกษียณอายุ
ราชการ ของ คุณสมพงษ์ เอี่ยมสกุล ในวันที่ 19 กันยายน 2562 สาหรับ
เวลาหรือกาหนดการจะแจ๎งให๎ทุกทํานทราบอีกครั้งหนึ่ง สํวนเรื่องทุกๆเรื่องที่ทําน
สมาชิกสภาได๎แจ๎งให๎ กับผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
ขอรับไว๎เพื่อพิจารณา
ดาเนินการแก๎ไข ปรับปรุงในสํวนที่ถูกต๎องและชอบธรรม เพื่อประโยชน์ของพี่น๎อง
ประชาชนเป็นสาคัญโดยยึดระเบียบและกฎหมายเป็นที่ตั้ง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญทํานจาลอง สินธพ ครับ

นายจาลอง สินธพ
(สมาชิกสภาฯ)

เรียนทํานประธานสภา กระผม นายจาลอง สินธพ สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแมํสะเรียง เขตที่ 2 กระผมฝากให๎เทศบาลติดตั้งไฟฟ้าสํองสวํางบริเวณ
ถนนแมํสะเรียง ซอย 7 ข๎างสถานีตารวจภูธรแมํสะเรียง ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ
อีกหรือไมํครับ หากไมํมีทํานใดเสนอความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมแล๎วนั้น ลาดับตํอไป
เป็ น การเสนอกาหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2562
มีทํานใดจะเสนอกาหนดการประชุมดังกลําว ครับ กระผมขอเรียนเชิญ
วําที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

24

วําที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอ กาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2562
(สมาชิกสภาฯ)
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห๎องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแมํสะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ทํานวําที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ได๎เสนอกาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. และมี
สมาชิกสภาทํานใดเสนอเป็นวันอื่นอีกหรือไมํครับ หากไมํมีทํานใดเสนอกาหนดการ
ประชุมสภาดังกลําวเป็นวันอื่นนั้น กระผมขอนัดหมายการประชุมสภาสมัยสามัญ
ส มั ย ที่ 4 ป ร ะ จ า ปี พ . ศ . 2 5 6 2 ใ น วั น ที่ 6 พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห๎องประชุมสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง และบัดนี้การประชุม
สภ า สมั ย สา มั ญ สมั ย ที่ 3 ค รั้ ง ที่ 3 ปร ะจ าปี พ. ศ. 2 562 ไ ด๎ ด า เนิ น
การเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว กระผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ครับ

ปิดประชุม

15.10 น.
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู๎บันทึกการประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได๎ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ในวั น ที่ 21 เดื อ น ตุ ล าคม พ.ศ. 2562
และ สภาเทศบาลตาบลแมํส ะเรี ย ง มี มติ รั บ รองรายงานการประชุ ม เรีย บร๎ อ ยแล๎ ว เมื่ อ สมัย ประชุ ม สภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)..........................................................เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู๎จัดทารายงานการประชุมสภาท๎องถิ่น
(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ
(นายประนอม อุปาสิทธิ์)
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ
(นายจาลอง สินธพ).

(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหมํ)

(นายมนตรี บารุงกิจ)
(ประธานสภาเทศบาลตาบลแมํสะเรียง)
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