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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
เปิดประชุม

เวลา 09.00 น.

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

นายมนตรี
นายจำลอง
นายชาญวุฒิ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์
นายภคเดช
นายพัฒนพงษ์
นายชัยชนะ
นายประนอม

บำรุงกิจ
สินธพ
กุลพันเลิศ
ดีมั่น
วิชชโลกา
สนิทการ
ปุรณะวิทย์
อุปาสิทธิ์

ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ลากิจ)
1. นายสมพงษ์
2. นายสัญญพงษ์
3. นายวุฒิไกร

วงศ์แสนใหม่
สินวีรุทัย
นันทสมบูรณ์

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

หว่าละ
ภักดิ์ปาน
วงศ์น้อย
ธรรมขันธ์
ศิริกุลปิยรัตน์
ไพฑูรย์วิริยภาพ
คำมงคล
ตาคำ
ศรีทัน
ปิงสุแสน
วิวันน์นา

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง
ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง
ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายและงบประมาณ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพัลลภ
2. นายชัยพันธ์
3. นายดำรง
4. นายภูชิษ
5. นายธนาพล
6. นางเสาวณีย์
7. นายยุทธนา
8. นายเอกอุดม
9. นางปภากรณ์
10. นายธีรพงศ์
11. นายกฤตธกร

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

2

12. นางสาวจินตนา
13. นายนพดล
14. นางสาวเขมจิรา
15. นางสาววัชรา
16. นางสาวสุดารัตน์
17. นางสาวกนกนาฏ
18. นางสาวศุภลักษณ์
เปิดประชุม

กันพินิจกิจ
มณีธร
ปันคำ
พัฒนเสรีพงศ์
นันทจุล
ศิริ
อาจหาญ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เวลา 09.00 น.

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ บัด นี ้ไ ด้เ วลาอัน สมควรแล้ว กระผมขอเรีย นเชิญ ท่า นประธานสภาเทศบาล
ตำบล
(เลขานุการสภาฯ)
แม่สะเรียง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมต่อไปขอเรียน
เชิญครับ
-จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยนายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เรี ย นคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาลตำบลแม่ ส ะเรีย ง พนั ก งาน เจ้ าหน้ า ที่
และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งการประชุมวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงโดยในการประชุมดังกล่าว
มีระเบียบวาระที่ประชุม 6 วาระด้วยกัน และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึ งขอนำ
ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสภา ในระเบียบวาระ ที่ 1 ครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เข้ า สู่ ร ะเบี ย บวาระที่ 1 เรื่ อ งที่ ป ระธานแจ้ งให้ ท ราบ กระผมขอแจ้ งให้ กั บ ท่ า น
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ให้ ท ราบ ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1.ในวั น นี้ ท่ า นสมพงษ์ วงศ์ แ สนใหม่
มีห นังสือลากิจ ท่านวุฒิ ไกร นันทสมบูรณ์ และท่านสัญญพงษ์ สินวีรุชัย ได้ลากิจ
เช่นกัน 2. ได้รับแจ้งจากท่านนายกเทศมนตรีว่า ท่านรองอินทร นันทสมบูรณ์ ติด
ภารกิจเดินทางไปแม่ฮ่องสอน จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว

-ไม่มีระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
(เอกสารหมายเลข 1 )

นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน นั้น รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข1 กระผมขอเชิญท่านคณะผู้บริหารได้น้เสนอญัตติดังกล่าวต่อที่
ประชุม ครับ เชิญท่านายกครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภา ท่ านสมาชิกสภาที่เคารพครับ กระผมนายพั ล ลภ หว่าละ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลง
งบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีพุทธศักราช 2563 หน้า 4 แผนงานงบกลางงบสำรองจ่าย ข้อ 9
ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีจำเป็น ตั้งไว้ 300,000 บาท
คงเหลือ 129,700 บาท โดยขอโอนลดเป็นจำนวนเงิน 44,000.- บาท เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในรายการดังต่อไปนี้ รายการที่ 1 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หน้า 67
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารการคลัง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ข้ อ 3 .1 .5
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 44,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โต๊ะพับเหล็กขนาด
กว้าง 70 ซม. จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 44,000.- บาท ทั้งนี้เพื่อให้
การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการและงบประมาณขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จึงขอได้โปรดนำเสนอญัตติ
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงเพื่อพิจารณาอนุมัติต่ อไป และ
กระผมขอเบิกตัว คุณเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้นำเสนอรายละเอียด
เพิ่มเติมในญัตติดังกล่าว ครับ
นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญ คุณเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้นำเสนอรายละเอียด
ญัตติดงั กล่าวข้างต้นต่อทีป่ ระชุมสภา ครับ

นางเสาวณีย์
ไพฑูรย์วิริยภาพ
(ผอ.กองคลัง)

เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงที่เคารพ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อำนวยการ
กองคลั ง ขอนำเรี ย นรายละเอี ย ดการเสนอญั ต ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย จาก
งบประมาณรายจ่ายเป็นรายการใหม่ จากงบประมาณในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณพุทธศักราช2563 หน้า 4 แผนงานงบกลาง งบสำรองจ่าย ข้อ 9
ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในรายการดังต่อไปนี้ รายการ
ที่ 1 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หน้า 67 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงานข้อ 3.1.5 ตั้งไว้ 44,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
โต๊ะพับเหล็กขนาดกว้าง 70 เซนติเมตร จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท เป็ น
เงิน 44,000.- บาท ทั ้ง นี ้ เนื่ องจากครุภั ณ ฑ์ ดังกล่ าว ได้ มีการให้ บริการให้ กั บ
ประชาชนแต่ละชุมชนเพื่อไปใช้ในการทำพิธีกรรมทางศาสนาต่า งๆ ไม่เ พีย งพอต่อ
การให้บริการให้ กับประชาชนจึงจำเป็นต้องซื้อ และเนื่องจากทางเทศบาลตำบล
แม่สะเรียงจำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ และเพื่อรองรับในการ
จัดอบรมโครงการต่างๆของเทศบาล จึงขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเพียงเท่านี้ ค่ะ

นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

จากการเสนอญัตติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
รายละเอียดปรากฏตามที่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้า ที่ได้นำเสนอแล้วนั้น มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใด มีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และ ขอ
สอบถามว่าปัจจุบัน โต๊ะพับเหล็กขนาดกว้าง 70 ซม.ที่เทศบาลสามารถใช้งานได้ มี
กี่ตัว ครับ

นางเสาวณีย์
ไพฑูรย์วิริยภาพ
(ผอ.กองคลัง)

ดิฉัน นางเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อำนวยการกองคลัง ปัจจุบันโต๊ะพับเหล็กขนาด
กว้าง 70 เซนติเมตรที่เทศบาลสามารถใช้งานได้มี 27 ตัวค่ะ
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นายมนตรี บำรุงกิจ
(รองประธานสภาฯ)

ปัจจุบันโต๊ะพับเหล็กขนาดกว้าง 70 ซม. ที่สามารถใช้งานได้ มีจำนวน 27 ตัวและ
ชื้อเพิ่มอีก 20 ตัว รวมทั้งหมดเป็น 47 ใช่ไหมครับ

นางเสาวณีย์
ไพฑูรย์วิริยภาพ
(ผอ.กองคลัง)

ใช่ค่ะ เพื่อรองรับในการจัดทำกิจกรรมโครงการต่างๆ และภายในเดือนหน้าทางเทศบาล
ตำบลแม่สะเรียงจะมีโครงการโรงเรียนสำหรับผู้สูงวัยอีกด้วยค่ะ

นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

จากการเสนอญัตติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
รายละเอียดปรากฏตามที่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอแล้วนั้น มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใด มีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หาก
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามรายละเอียดใดแล้ว กระผมจึงขอสอบถามว่าผู้ใดเห็น
ชอบการขอเสนอญัตติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ สำนักงานเป็น โต๊ะพับเหล็กขนาดกว้าง 70 ซม.
จำนวน 20 ตัวๆ ละ 2,200 บาท เป็น เงิน 44,000.- บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 8 เสียง
(นายมนตรี บำรุงกิจ / นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ / นายประนอม อุปาสิทธิ์/
นายจำลอง สินธพ / นายพัฒนพงษ์ สนิทการ/นายภคเดช วิชชโลกา /
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น)

นายมนตรีบำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมได้ดูเวลาแล้วเห็นอันสมควรที่ต้องพักการ
การประชุมในช่วงเช้า เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน พบกันใหม่ในช่วงบ่าย
เวลา 13.00 น. ครับ

- พักรับประทานอาหารกลางวัน –

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
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เปิดประชุม (บ่าย)

เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ
๖.๑ รายงานการติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 2 )

นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมนายมนตรี บำรุงกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ในช่วงบ่ายของ
การประชุ ม ซึ่งขอนำทุกท่านเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่ นๆ ข้อ ๖.๑ รายงานการ
ติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญท่านนายกหรือสมาชิกผู้ที่เกี่ยวข้องอธิบาย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร หมายเลข 2 ครับ เชิญครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพครับ กระผม นายพัลลภ หว่าละ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง กระผมขอเบิกตัว นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รอง
ปลั ด เทศบาลฯได้ อธิบ ายรายละเอีย ดเพิ่ มเติมที่ ป รากฏตามเอกสาร หมายเลข 2
ดังกล่าว ครับ

นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญ นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้นำเสนอ
รายละเอีย ดตามเอกสารที่ป รากฏตามเอกสาร หมายเลข 2 ดัง กล่า วข้างต้น ต่อ
ประชุมสภา ครับ

นายธนาพล
ศิริกุลปิยรัตน์
(รองปลัดเทศบาลฯ)

เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงที่เคารพ ทุกท่าน
กระผมนายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ขอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานชุมชนสมาชิก
สภาและเจ้าหน้าที่เทศบาล ซึง่ มีหน้าที่กำหนดกรอบแนวทางออกแบบผลการประเมิน
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งได้ข้อสรุปที่จะ
นำเสนอต่ อที่ป ระชุมสภาฯ กรอบในการประเมินมี อยู่ 4 แบบแบบที่ 1 คือ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง แบบที่ 2 คือ แบบ
ประเมินผลการจัดทำแผนยุ ทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง แบบที่ 3 คือ
แบบประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ แบบที่ 4 ได้แก่ แบบประเมินผลการบริหาร
จัดการ ซึ่งแบบที่ตามเอกสารหมายเลข 2 คือการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ
ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบทั้ง 18 รายการแล้ว แบบ
ที่ 2 แบบประเมินผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจำนวน 14
รายการได้มีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แบบที่ 3 คือแบบการประเมินผลตาม
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ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะมีเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1, 2, 3 ,4,5 ในด้านนี้จากการประเมิน
พบว่า เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีการปรับปรุงการให้บริการ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับเกณฑ์คะแนนเท่ากับ 5
แบบประเมินที่ 4 คือแบบประเมินผลการบริหารจัดการ มีจำนวนทั้งหมด 4 ด้าน ซึ่ง
ประกอบ ด้วยผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน คุณภาพการให้บริการ ความคุ้มค่าของ
ภารกิจ ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ซึ่งทั้ง 4 ด้าน ได้คะแนนรวมทั้งหมด 92% ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นกรอบในการดำเนิน งานการติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งรวมถึงการประเมินโครงการต่างๆ ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยภาพรวมของการประเมินผลทั้ง 4 ด้านพบว่า เกณฑ์การให้
คะแนนเท่ากับ 100% ถือว่าการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ถือว่าดีเยี่ยมครับ ปัญหาและอุปสรรค ที่พบในด้านความคุ้มค่าของภารกิจได้แก่การจัดทำ
โครงการต่างๆ เช่น ทางชุมชนได้ ขอจัดทำโครงการได้มีการขอเบิกงบประมาณความไม่
ชัดเจนของบัญชีรายรับ-รายจ่าย แบบโครงการที่ส่งให้ทางเทศบาลไม่ค่อยมีความชัดเจน อีก
อย่างการดำเนินโครงการที่เป็นการส่งเสริมอาชีพขาดการต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ
ขาดการบริหารจัดการที่ ดี และที่สำคัญคือขาดตลาดรองรับจึ งทำให้ เกิดความไม่คุ้มค่า
เท่าที่ควร ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการที่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ของหมวดเงินอุดหนุน 2. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำแผน
แม่บทชุมชน 3. การกำหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผล ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 4. การจัดทำโครงการเพื่อนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น และเข้าสู่
เทศบัญญัติเพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการนั้น เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลา
มีการตรวจสอบ ซึ่งทางเทศบาลจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานต่อไป ซึ่งผลการ
ประเมินทั้งหมดสอดคล้องกับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( LPA ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารเอกสารหมายเลข 2 ครับ
นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญสมาชิกผู้ที่เกี่ยวข้อง อธิบายรายละเอียดข้อ 6.2 รายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ติดตามประเมินผล
การดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) ปรากฏตาม
(เอกสารหมายเลข 3) ต่อได้เลยครับ เชิญครับ
6.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ติ ด ตามประเมิ น ผลการดำเนิน งานระหว่า ง เดือนตุ ลาคม พ.ศ. 2561 ถึ ง
กันยายน พ.ศ. 2562) (เอกสารหมายเลข 3)
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นายกฤตธกร วิวันน์นา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วม
(หัวหน้าฝ่ายแผนฯ)
ประชุมทุกท่าน กระผม นายกฤตธกร วิวันน์นา หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
ขอนำเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามเอกสารที่ได้แจ้ง ผลการติดตามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือการ
ประเมินคุณภาพของแผน เป็นไปด้วยความถูกต้องได้คะแนน 100 คะแนน ส่วนที่ 2 คือ
การประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติได้คะแนน 98 คะแนน ส่วนที่ 3 คือ การติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒ นาท้องถิ่น โครงการของเทศบาลทั้งสิ้ นมี 343 โครงการประกอบ ด้ว ย
โครงการในส่วนของเทศบาล 221 ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติ จำนวน 180 โครงการ
โครงการจากชุมชน 106 โครงการ ผ่านเข้าสู่เทศบัญ ญัติจ ำนวน 53 โครงการ
โครงการจากส่ วนราชการเข้าสู่ แผน จำนวน 16 โครงการ ผ่ านเข้าสู่เทศบั ญ ญั ติ
จำนวน 9 โครงการ รวมโครงการทั้งหมดที่เข้าสู่แผน จำนวน 343 โครงการ ผ่าน
เข้า สู่เ ทศบัญ ญัติ จำนวน จำนวน 242 โครงการ คิด เป็น ร้อ ยละ 70.55%
เปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (LPA) อยู่ในระดับคะแนนสูงสุดตามเกณฑ์การประเมินในระดับดีครับ ต่อไป
เป็นการสรุป การประเมินตามแผนยุทธศาสตร์ เครื่องมือทางยุทธศาสตร์ทั้งหมดมี 6
ด้าน ด้านที่ 1 การอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่การท่องเที่ยว มีโครงการที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 19 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่
ผ่านการประเมินในระดับดีมาก จำนวน 15 โครงการ โครงการที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับดี มีจำนวน 4 โครงการ ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี มีโครงการที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น
18 โครงการ พบว่า มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมากจำนวน 12 โครงการ และ
โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่ดี ทั้งสิ้น 6 โครงการ ด้านที่ 3 การบริ ก าร
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโ ครงการได้รับการประเมิน ทั้งสิ้ น จำน วน 2 1
โครงการ พบว่า มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก จำนวน 11 โครงการ
และโครงการที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมี จำนวน 10 โครงการ ด้านที่ 4 การพัฒนา
วิชาการการศึกษา กีฬาและนันทนาการ มีโครงการที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 15
โครงการ พบว่า มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก จำนวน 10 โครงการ โครงการที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี จำนวน 5 โครงการ ด้านที่ 5 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างทั่วถึง มีโครงการทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งสิ้น 5 โครงการ พบว่า มีโครงการ
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการอยู่ในระดับดีทั้ง 5 โครงการ ด้านที่ 6 ด้านความมั่นคง
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม มีโครงการที่ได้รับการประเมิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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ทั้งสิ้น 13 โครงการ พบว่า โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการอยู่ในระดับดีมาก
จำนวน 6 โครงการ และโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี จำนวน 7 โครงการ
ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า
เทศบาลยังมีโอกาสในการพัฒนาองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่ประชาชนสามารถ
ติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชน
และรัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก มีความห่างไกลจากจังหวัด การบริการภาครัฐยังไม่ค่อยทั่วถึง
ทำให้ไม่รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัดเป็นต้น ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน พบว่า ทางเทศบาลมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ คือประชาชน ผู้นำชุมชน
มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือให้ชุมชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ครบถ้วนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาฯ จากการประเมินพบว่า โครงการส่วนใหญ่ที่
ได้ปฏิบัติไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้การบริหารงบประมาณมีความคุ้มค่ามีเงินทุนหมุนเวียน
ในกลุ่ม มีการกำหนดระยะเวลาในทำจัดกิจกรรมที่ชัดเจน และมุ่งให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการดำเนินโครงการมากที่สุด ปัญหาอุปสรรคในการทำงานสามารถแก้ไข
ปัญหาให้ดีขึ้นได้ ในด้านรายละเอียดของโครงการที่มีปัญหา เรื่องของการเขียนโครงการ
บางโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการไม่สอดคล้องกัน ทำให้ การรายงานผลการ
วิเคราะห์ ผล ส่งผลให้ คณะกรรมการประเมินผลไม่สามารถให้ คะแนนบางส่วนได้ การ
แก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะควรให้ผู้ที่จัดทำโครงการเขียนรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจน
โดยเฉพาะงบประมาณรายรับ-รายจ่ายในการสรุปผลรายงานโครงการวัตถุประสงค์ต่างๆ
ให้ชัดเจน และควรมีการจัดอบรมในเรื่องเขียนโครงการให้ชุมชนเพื่อให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน และเพื่อไม่เกิดปัญหาในการติดตามประเมินผลในโครงการครั้งต่อไปรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารเอกสาร หมายเลข 3 ครับ
นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ตามที่เจ้าหน้าที่ทางเทศบาลได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รายงานรับทราบในที่ประชุมสภาเป็นที่ เรียบร้อยครับ
ท่านใดมีเรื่องอื่นจะรายงานไหมครับ

6.3

กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอนำทุกท่านเข้าสู่ วาระที่ 6 ข้อ 6.3 กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภา
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 มีท่านสมาชิกสภาท่านใด
จะเสนอกำหนดการประชุมดังกล่าว ครับ กระผมขอเชิญว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอ กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสภาฯ)
ตำบลแม่สะเรียง ประจำปีพ.ศ.2563 ซึ่งสมัยที่ 1 ปี2563 ได้กำหนดเรียบร้อย
แล้ว โดยได้กำหนดการประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่
1 มีนาคม 2563 และ จึงขอเสนอกำหนดการประชุมสภาเทศบาลและวันเริ่มต้น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 ดั ง นี้ ต่ อ ไปนี้
กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563
(ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2563 )
กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2563
(ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2563 )
กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2563
(ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 ) ครับ
นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ได้เสนอกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นการประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดปรากฏ
ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วนั้น มีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนออย่างอื่นแล้วนั้น กระผม ขอมติในที่ประชุมเพื่อให้
ความเห็ นชอบในระเบี ยบวาระที่ 6 ข้ อ 6.3 เรื่อง กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้ น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2563 หากเห็น ชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 8 เสียง
(นายมนตรี บำรุงกิจ / นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ / นายประนอม อุปาสิทธิ์/
นายจำลอง สินธพ / นายพัฒนพงษ์ สนิทการ/นายภคเดช วิชชโลกา /
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น)

6.4 กำหนดระยะเวลาของการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ
ประจำปีของปีถัดไป (พ.ศ. 2564)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอนำทุ ก ท่ า นเข้ า สู่ วาระที่ 6 ข้ อ 6.4 กำหนดระยะเวลาของการประชุ ม สภา
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ ประจำปี ของปีถัดไป พ.ศ.2564 มีท่านสมาชิกสภา
ท่ านใดจะเสนอกำหนดการประชุมดั งกล่ าว ครับ กระผมขอเชิ ญ ว่าที่ ร.ต.พู นศักดิ์
ดีมั่น ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอ กำหนดวันเริ่ม ต้นของการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ ส ะเรียง
(สมาชิกสภาฯ)
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปีพ.ศ.2564
ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 2
เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) ครับ
นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

จากที่ท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิส ภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้เสนอ
กำหนดวันเริ่มต้นของการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ ประจำปี
ของปีถัดไป พ.ศ.2564 มีท่านสมาชิกเสนอเป็นวันอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใด
เสนอเป็ น อย่ า งอื่ น แล้ ว นั้ น กระผมขอมติ ใ นที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบใน
ระเบียบวาระที่ 6 ข้อ 6.4 เรื่อง กำหนดวันเริ่มต้นของการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่สะเรียง สมัยสามัญประจำปีของปีถัดไป (ประจำปี 2564) หากเห็น ชอบโปรด
ยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 8 เสียง
(นายมนตรี บำรุงกิจ / นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ / นายประนอม อุปาสิทธิ์/
นายจำลอง สินธพ / นายพัฒนพงษ์ สนิทการ/นายภคเดช วิชชโลกา /
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น)

นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

การประชุมในระเบียบวาระที่ 6 ข้อ 6.1 ถึง ข้อ 6.4 ได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ต่อไปเป็นเรื่องอื่นๆ มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะมีเสนอหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญท่าน
พัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียงครับ เชิญครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรี )

เรี ย นท่ า นประธานสภา สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพทุ ก ท่ า นครั บ กระผม
นายพัล ลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ส ะเรียง คงจะเป็นเรื่องแจ้งให้ ทราบ
ด้วยเมื่อวันจั นทร์ 24 ที่ ผ่ านมา ทางโยธาธิการได้ ส่ งเจ้าหน้ าที่ ฝ่ ายโยธาธิการให้ ทาง
เทศบาลได้ชี้จุดต่างๆที่จะดำเนินการ ตามที่โครงการที่เทศบาลได้รับงบประมาณจาก
แผนยุ ทธศาสตร์จังหวัด ได้รับอนุ มัติงบประมาณจำนวน 6,400,000 บาท นั้ น
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ประกอบด้วย 1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เพื่อการท่องเที่ยว
งบประมาณ 1,500,000 บาท 2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่อง
เดียวพร้อมระบายน้ำ บริเวณชุมชนมะขามจุม งบประมาณ 1,500,000 บาท 3.
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อเพิ่มศักยภาพท่องเที่ยวเมืองแม่สะเรียงงบประมาณ
3,400,000 บาท รวมถึงการขยายสะพาน ที่มีปัญ หาคับแคบ ถนนลาดยางจาก
ถนนแหล่งพาณิชย์ ข้างโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง สี่แยกกฤษณพรรณ ถนนสายหน้า
ศาลเจ้าไปจนสุดทางจนถึงวัดแสงทอง เป็น 3 โครงการที่ใช้งบ 6,400,000 บาท
ทางเราต้องดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้
ช่วยเหลือในการเปลี่ยนไฟสัญญาณจารจร โคมไฟ ทางม้าลายต่างๆ อีกเรื่องหนึ่งทาง
เทศบาลได้รับการสนับสนุนไฟโซล่าเซลล์ จากท่านปัญญา จีนาคำ เทศบาลแม่สะเรียง
เป็ น 1 ใน 18 ที่ ได้ รับการสนั บสนุ น จุ ดต่ างๆผมได้ มอบหมายให้ ท างกองช่า งได้ล ง
พื้น ที่ส ำรวจแล้ว ว่าจุดไหนมีปัญหาบ้าง และมีโ ครงการที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ ประกอบด้วย 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 1 ชุม ชนมงคลทอง 2. โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมโรงฆ่า สัต ว์เ ทศบาล
ตำบลแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ท่านนายกได้รายงานสถานการณ์ ขอบคุณมากครับ ที่ได้รายงานความคืบหน้ าโครงการ
ต่างๆของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆไหมครับ เชิญท่านชาญวุฒิ
ครับ

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ เข้าร่ว ม
เลขานุการสภาฯ)
ประชุมทุกท่าน กระผม นายชาญวุฒิ กุล พันเลิศ เลขานุการสภาฯเทศบาลตำบล
แม่สะเรียง 1. เนื่อ งจากนัก กีฬ าบาสเกตบอลหน้า ที่ว่า การอำเภอแม่ส ะเรีย งได้
ฝากมายังผู้บริหารเรื่องแป้นบาส ที่ชมรมขอให้ทางผู้บริหารช่วยดูแลเนื่องจากใกล้
เทศกาลช่วงการแข่งขันมีความจำเป็นที่ให้ทางเทศบาลมาเปลี่ยนให้เนื่องจากแป้นบาส
มีการชำรุดเพื่อความปลอดภัยแก่นักกีฬาในจังหวัดต่ างจังหวัดหลายจังหวัดที่จะได้
เข้ามาแข่งขันกิจกรรมโครงการแข่งกีฬาบาสเกตบอลที่หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง
ทางผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วยนะครับ 2. ไฟฟ้าโครงการหลวงเนื่องจากชาวบ้านใน
ซอยมงคลชัยมีไฟจุดหนึ่งทางไปวัด อุทยานรมณ์ เสาที่คิว ท์เพลส ทางเทศบาลได้ไป
ตรวจแล้วครั้งหนึ่งและพบว่าไม่มีคู่สาย ดังนั้นฝากทางผู้บริหารฝากดูแลด้วยนะครับ
นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

ครับ เรื่องแป้นบาส ทางเทศบาลพร้อมจะให้การสนับสนุนครับ
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นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านไหน มีเรื่องอื่นที่จะเสนอในประชุมอีกไหมครับ เชิญท่านภคเดชครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายภคเดช วิชชโลกา 1.จากเอกสารที่
ทางคณะผู้บริหารได้รายงาน เอกสารของการนำเสนอโครงสร้างแบบของโรงคั ดขยะ
ด้านหลังสุดของเอกสารจะมีเอกสารที่จะชี้แจง เรื่องขอการขยายไหล่ทางทางเดินของ
ถนนบ้านโป่งใน ที่ทางคณะสมาชิกสภาเขต1ได้นำเสนอในหลายครั้งที่ผ่านมาทีนี้
พอมี ก ารนำเสนอตั ว นี้ ขึ้ น มาและโครงการที่ กรรมาธิก ารได้ ล งสำรวจนั้ น กระผม
อยากจะทราบว่าตามแผนงานนี้จะแก้ไขปัญหาในไหล่ทาง 1 เมตร จะต้องกระทำพร้อม
กับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง
แสงสว่างริมน้ ำวัดสุ พรรณรังษี ใช้โซล่าเซลล์ เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับ เรื่องไฟฟ้าโซล่ า
เซลล์ซึ่งอยู่ในเขตวัดจองคำซึ่งเกิดปัญหาไฟมาบ้างไม่มาบ้าง กระผมอยากจะทราบว่า
เป็ น เขตรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานใดครับ ของทางเทศบาลหรือ ทางกรรมาธิ ก าร
จั ง หวั ด ครั บ ถ้ าเป็ น เขตรั บ ผิ ด ชอบของทางเทศบาลท่ านนายกเทศมนตรี ฯ พอจะมี
ทางแก้ไขได้ไหมครับเนื่องจากต้องใช้ประโยชน์มากพอสมควรในส่วนนั้นโดยเฉพาะเวลา
กลางคืน เพื่อความปลอดภั ยของประชาชนที่ใช้บริการ 2 เรื่องที่กระผมอยากจะ
สอบถามครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศบาลฯ)

1. เรื่องโซล่าเซลล์ที่จริงแล้ว ณ ตอนนี้ยังอยู่ในงบของประกันที่ทางบริษัทได้มาติด
ตั้งแต่ถ้าจุดใดที่มีปัญหาที่ทางเทศบาลสามารถแก้ไขได้ทางเทศบาลก็พร้อมที่จะทำ
การแก้ไขให้ เช่น การติดโคมไฟต่อไฟสาธารณะเพื่อให้สว่างได้ตลอดเวลา 2. เรื่อง
ขยายไหล่ทางนี้กระผมได้มอบหน้าที่ให้กองช่างรับผิดชอบน่าจะขยายได้ 80 เซนติเมตร
โดยการทุบขอบฟุตบาททิ้ง กระผมขอเบิกตัว ท่านรองปลัดเทศบาลฯ อธิบายายละเอียด
เพิ่มเติมครับ

นายธนาพล
ศิริกุลปิยรัตน์
(รองปลัดเทศบาลฯ )

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงตามที่
ตามที่ โครงการของโยธาธิการมีโครงการโอเวอร์เลย์ คือการปูยางมะตอยถนนบ้านโป่ง
ส่วนสะพานเป็นส่วนรับผิดชอบของเทศบาลในเรื่องงบประมาณรายละเอียดต่างๆ
กระผมยังไม่ทราบครับ แต่ที่ทราบคือทางโยธาฯ ได้มาสำรวจออกแบบเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดกระผม จะแจ้งในภายหลังอีกครั้งครับ
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นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

ขออนุญาตครับ เนื่องจากระยะเวลาจำกัดโยธาธิการจะรับผิดชอบ ดังนั้นขอทางคณะ
ผู้บ ริห ารเร่งติดตามเรื่องนี้กับทางกองช่างด้วยนะครับ เพื่ อจะได้แจ้งให้ ประชาชน
รับทราบ เนื่องจากงบประมาณแล้วเผื่อมีการจ่ายขาดหรืออย่างไร เพื่อจะเป็นประโยชน์
ต่อพี่น้องประชาชน และที่สำคัญจะได้แจ้งให้กับทางสภาได้รับทราบร่วมกัน และถ้ามี
การขยายพื้นที่ออกไป 1 - 5 เมตร ตามโครงการอาจจะเกิดการกินที่ของเอกชนและ
ประชาชนพื้นที่ข้างเคียง ถ้าทางผู้บริหารได้ทำการประสานกับเจ้าของพื้นที่ด้วยจะ
เป็นการดีด้วยครับเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่ตามมาครับ

นายประนอม อุปาสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และ
(สมาชิกสภาฯ)
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องจากเรื่องของท่านนายกเทศมนตรีฯ และท่าน
ภคเดชขออนุ ญ าตเรี ย นถามนะครั บ ขอเชิ ญ ทางกองช่ า ง อธิ บ ายรายละเอี ย ด
เพิ่มเติมด้วยครับเพื่อจะได้ทราบถึงความชัดเจน เนื่องจากรองปลัดท่านไม่ทราบถึง
ความชัดเจนของโครงการ ขอให้ชี้แจงเพื่อความชัดเจนครับ
นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ท่านจะให้ ทางกองช่างชี้แจงรายละเอียดใช่ไหมครับ ฝากท่านนายกฯด้วยนะครับ
เรื่องประสานงานกับกรมที่ดินเผื่ อเกิดปัญหาอะไรจะได้ช่วยกันแก้นะครับ ท่านรอง
ชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ครับ เชิญครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พนักงาน
(รองนายกเทศมนตรีฯ) เจ้าหน้าที่ และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครั บ สืบเนื่องจากปัจจุบันนี้ทางเทศบาล ได้รับ
ผลกระทบจากเรื่องของการวางพื้นที่พัก ขยะ ตอนนี้ทางผู้บริหารได้มีแนวทางที่จะ
ดำเนินงานการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ แต่ด้ วยระยะการประชุมสภามีเวลาจำกัด จึง
จำเป็นขอเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอทาง
สภาตาม พระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 ข้อ 24 วรรคท้าย ในกรณี ส มัย
ประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ ได้มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ถ้าหากจะขยายเวลาก็ต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด คือประเด็นหลักที่จะพูดถึงกันในวันนี้ เนื่องจากทาง
เทศบาลมีปัญหาเกี่ยวกับ ที่พักขยะ ทางผู้บริหารได้มีแนวคิดที่จะทำโครงการโรงคัด
ขยะ การสร้ างโรงพั กขยะนั้ นจึงจำเป็น ต้องขออนุ ญ าตทางสภา เหตุผลและความ
จำเป็ น ต่างๆ ซึ่ งทางเทศบาลจะขอนำเสนอในญั ต ติ อี กครั้ งหนึ่ ง ที่ ท างสภาได้ รั บ
อนุญาตให้ทางเทศบาลได้จัดทำโรงพักขยะ จึงขอนำเรียนในเรื่องนี้แก่ท่านประธานสภา
และท่านสมาชิกสภาในเรื่องการขออนุญาตขยายระยะเวลาในการประชุมสภาครั้งนี้
ออกไปก่อน เนื่องจากทางคณะผู้ บริหารมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญ หา
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ในเรื่องนี้ อาจจะต้องมีการขอยื่นคำร้องขอผู้ว่าราชการจังหวัดในการขยายระยะเวลา
ตามระเบียบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ข้อ 24 วรรคท้าย ครับ
นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ครับคงต้องขยายระยะเวลา เนื่องจากระยะเวลาเหลืออีกไม่กี่วันที่จะต้องดำเนินการ
โครงการ จึงจำเป็นต้องเลื่อนครับ ตามที่ท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ได้นำเสนอเมื่อ
สักครู่จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้ท่าน
รองชัย พัน ธ์ ภักดิ์ปาน ได้ชี้แจงให้ ทุ กท่ านทราบในการแก้ปัญ หา เรื่องโรงพั กขยะ
ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะประชาชนบ้านโป่ง จึงมีความจำเป็นที่จะขอ
ขยายเวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 กุมภาพันธ์ 2563 ในครั้งนี้ขยายออกไป
อีก 15 วัน จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอนุญาตการขยายเวลาออกไป 15 วัน
ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

ขออนุญาตครับ กระผมขออธิบายหน่อยครั บเรื่องนี้จะใช้คำว่าขออนุมัติ ไม่ได้ ท่าน
ประธานจะต้องใช้คำว่าเห็นชอบด้วยหลักการ หรือไม่ เนื่องด้วยว่าไม่ใช่การอนุมัติ
เพราะว่าสิ่งที่เราจะเห็นชอบนี้จะเป็นต้นเรื่องสำคัญในการขอขยายความของเวลา
ออกไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการที่จะพิจารณางบประมาณร่วมกัน และแก้ไขปัญหา
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เนื่องจากต้องนำหัวข้อในเรื่องนี้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจั งหวัด
ซึ่ ง ในความเป็ น จริ งแล้ ว เทศบาลนั้ น ก็ จ ะมี ก ำหนดอยู่ แ ล้ ว ว่ า จะขยายเวลาไปได้
เท่าไหร่ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ้างถึงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ 15 วันและสิ่งที่
ควรก็อยู่ที่ 7 - 15 วัน คือแนวทางข้างต้นที่เป็นประเด็นพิจารณาครับผม

นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ที่ท่านภคคเดช พูดเป็นเรื่องอนุมัติใช่ไหมครับ เนื่องมีความหมายใกล้เคียงกันคิดว่าคง
ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ หรือว่าอย่างไรดีครับ ขอความเห็นชอบทางสภา ผู้ใดเห็นชอบใน
หลักการที่จะให้การขยายเวลาในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งนี้ออกไปอีก
15 วัน โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 8 เสียง
(นายมนตรี บำรุงกิจ / นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ / นายประนอม อุปาสิทธิ์ /
นายจำลอง สิน ธพ / นายพัฒ นพงษ์ สนิท การ/นายภคเดช วิช ชโลกา /
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์/ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น )

นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านไหน มีเรื่องอื่นที่จะเสนอในประชุมอีกไหมครับ เชิญท่านจำลองครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

16

นายจำลอง สินธพ
(รองประธานฯ)

ขออนุญาตครับ เนื่องจากทางประชาชนได้ขอให้ทางเทศบาลมีการรดน้ำถนนด้วย
นะครับเนื่องจากสภาพอากาศทำให้ฝุ่นเยอะมากและอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องโรคระบาดโรค
โควิ ด -19 ทางเทศบาลตำบลแม่ ส ะเรี ย งจะมี วิ ธี ป้ อ งกั น หรื อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนอย่างไรครับ

นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาอธิบายเรื่องโรคระบาด โรคโควิด- 19 หน่อยครับ ขอ
เชิญครับ

นายยุทธนา คำมงคล เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงผู้ทรงเกียรติ
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา คำมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ขอนำเรียน
เรื่ อ งสถานการณ์ โ รคระบาดโรคโควิ ด -19 เนื่ อ งจากกระแส social จึ ง ทำให้
ประชาชนเกิดความตระหนกเป็นอย่างมาก กระผมได้สอบถามทางกรมควบคุมโรค
โรงพยาบาลแม่สะเรียง ณ ตอนนี้มีผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคโควิด -19 เนื่องจากผู้ป่วย 2
รายนี้ได้เดินทางไปยังต่างประเทศที่มีโรคระบาดอยู่ ทางโรงพยาบาลได้ทำการเจาะ
เลือ ดเพื่อ พิสูจ น์ ผ ล ณ ตอนนี้ ก ำลัง รอฟัง ผล ซึ่ง ทางสาธารณสุข ต้อ งได้ท ำการ
มาตรการสากล คือการเจาะเลือดเพื่อรอตรวจหาเชื้อ อีกอย่างทางโรงพยาบาลแม่สะเรียง
ยังไม่มีห้ องสำหรับแยกโรคติดต่อ จึงต้องส่งตัวผู้ป่วยทั้ง 2 รายไปรักษาดูอาการที่
โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ ผลตรวจของผู้ป่วยออกในช่วงบ่ายของวันนี้ เบื้องต้น ณ
ตอนนี้ ถ้าคนใดอาการเข้ าเกณฑ์ โรคโควิด -19 หรือผู้ ที่ ได้เดิน ทางไปต่ างประเทศ
พยายามอย่าเข้าใกล้ผู้อื่นและให้ใส่หน้ากากอนามัยและให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และที่สำคัญต้องกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ครับ ขอบคุณครับ
นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ครับ ถ้าผลผู้ป่ วยออกแล้ วรบกวนแจ้งให้ทางสมาชิกสภาฯ หรือทางคณะผู้บริห าร
ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านไหน มีเรื่องอื่นที่จะเสนอในประชุมอีกไหมครับ เชิญท่านพูนศักดิ์ ดีมั่น
ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เรี ย นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริห าร สมาชิ ก สภาเทศบาลตำบลแม่ ส ะเรี ย งผู้ ท รง
(สมาชิกสภาฯ)
เกียรติทุกท่านครับ กระผม ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภาฯ กระผมมีข้อคิดเห็นใน
ส่วนของการจะขยายวิสามัญ เนื่องจากว่าการพิจารณาโรงพักขยะ ขอจ่ายขาดเงิน
สะสม ผมได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอภิปรายเรื่องโรงพักขยะ ทางเจ้าที่
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
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บอกว่าไม่ได้มีการบันทึกในวาระอื่นๆ ไว้ ซึ่งกระผมเป็นห่วงว่าถ้ากระทำเช่นนี้อาจจะ
เข้าข่ายเป็นการเสนอเรื่องใหม่ถ้าเป็นการเสนอเรื่องใหม่แล้วต้องการขยายระยะเวลา
น่าจะเป็นการขยายเวลาวิสามัญมากกว่า แต่ถ้าเราพิจารณาในระเบียบใน สมัยสามัญ
สมั ย ที่ 1 ครั้ งนี้ ยั งไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ซึ่ งจะต้ อ งมี ก ารอภิ ป รายต่ อไปอี ก อย่า งนี้ มั น เข้ า
ระยะเวลาสามัญได้ ตามความคิดเห็นของกระผมนะครับ
นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ครั บ ก็ เป็ น ประเด็น ที่ ถูกต้ องครับ เนื่ อ งจากว่าตอนนั้ นยั งไม่ได้บั น ทึ ก ข้อ ความในที่
ประชุมกัน ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ขออนุญาตครับเบื้องต้นทางคณะผู้บริหารได้นำเสนอแล้วบางส่วนแล้วในข้างต้น ครับ
(รองนายกเทศมนตรีฯ) แต่ในรายละเอียดยังไม่ได้มีการเสนอในญัตติเข้ามาครับ แต่เหตุความจำเป็นผมได้
นำเสนอไว้แล้วในข้างต้นแล้ วครับ ก่อนที่จะมีการลงมติครับ เนื่องจากไม่สามารถ
อธิบายทั้งหมดได้เพราะทางคณะยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านไหน มีเรื่องอื่นที่จะเสนอในประชุมอีกไหมครับ เชิญท่านนายกพัลลภ
หว่าละ ครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเบิกตัว นายเอกอุดม ตาคำ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้อธิบายรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสะพานชุมชนบ้านโป่งใน ครับ

นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ครับ ขอเรียนเชิญท่านเอกอุดม ตาคำ ครับ เรื่องสะพานชุมชนบ้านโป่งในครับ

นายเอกอุดม ตาคำ
(ผอ. กองช่าง)

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงผู้ทรงเกียรติ
พนั ก งาน เจ้ าหน้ าที่ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ านครั บ กระผม นายเอกอุ ด ม ตาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ แบบสะพานที่ผมจะนำเสนอเป็นแบบคร่าวๆก่อนนะครับ
ใช้ งบประมาณ ประมาณ 200,000 ต้ น ๆนะครับ ขยายออกไปอี ก 1 เมตรจาก
สะพานเดิมเนื่องจาก จากเดิมมันแคบแต่ปัญหาคือ มุมสะพานมีเสาบ้านถ้าขอเจ้าของ
บ้านขยับเสาได้จะเป็นการดีมาก แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องรื้อฟุตบาทออกเพื่อเพิ่ ม
พื้นที่ของสะพาน ตอนนี้กำลังให้ท่านวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ประสานกับเจ้าของบ้าน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
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อยู่ ครั บ ถ้ าขอเจ้ าบ้ านได้ ผมจะดำเนิ นการเขียนแบบให้ ละเอี ยดแล้ วจะรายงานในที่
ประชุ มสภาฯ ทราบอี กครั้งครับ อี กการหนึ่ งกระผมมี ข่ าวดี ให้ ทราบที่ เคยนำเสนอที่
จังหวัด 3 โครงการ ตอนนี้ได้ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับประมาณ 2-3 วันทาง
เจ้ าหน้ าที่จะตรวจสอบพื้นที่ล งพื้นที่ จริงเดือนประมาณเดือนพฤษภาคมจะได้เริ่ม
ดำเนินการทำการก่อสร้าง งบประมาณ 6,400,000 บาท ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้
ครับ ขอบคุณครับ
นายมนตรี บำรุงกิจ

ครับตามที่ท่านเอกอุดม ตาคำ ได้ชี้แจงนะครับท่านใดมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ

นายมนตรี บำรุงกิจ
(ประธานสภา)

ขออนุญาตครับกระผมในฐานะประธานสภาฯ มีเรื่องที่จะนำเรียนให้ทุ กท่านทราบ
ครับ สืบเนื่องจากที่ทางเทศบาลได้ขออนุมัติเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อปรับปรุงถนน
คสล. ซอย 1 ชุมชนมงคลทองได้อนุมัติเป็นจ่ายขาดเงินสะสมเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขอให้ทางคณะผู้บริหารให้ดำเนินการปรั บปรุงซ่อมแซมภายในปีงบประมาณ 2563
ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นที่จะนำเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มี
กระผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ครับ

ปิดประชุม

15.23 น.

(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ได้ ต รวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตำบลแม่ ส ะเรี ย ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕62 ในวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว
และ สภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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(ลงชื่อ)...............................................เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ
(นายประนอม อุปาสิทธิ์)
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ
(นายจำลอง สินธพ)
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่)

(นายมนตรี บำรุงกิจ)
(ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

