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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
วันจันทร์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
เปิดประชุม

เวลา 09.00 น.

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

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

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม (ลากิจ)
1. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์

ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

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

นายพัลลภ หว่าละ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
นายอินทร นันทสมบูรณ์
นายดารง วงศ์น้อย
นายภูชิษ ธรรมขันธ์
นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์
นายบุญช่วย คาทาง
นางปภากรณ์ ศรีทัน
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน

ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดฯ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
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10. นายกฤตธกร วิวันน์นา
11. นางสาวเขมจิรา ปันคา
12. นายภูมิชาย จิตสว่าง
13. นางสาวกัญญา ชาติบุรุษ
14. นายกาจบดินทร เสาร์คา
15. นางสาวสุดารัตน์ นันทจุล
16. นายอภัย วิชา
เปิดประชุม

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักศึกษาฝึกงาน
ลูกจ้างประจา (เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง)

เวลา 09.00 น.

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

เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง พนักงาน เจ้าหน้าที่
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2562 ซึ่งการประชุมวันนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอนาเข้าสู่การประชุม ในระเบียบวาระ
ที่ 1 ครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ แจ้งหนังสือเรื่อง ขอลากิจและไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
2. ได้มีนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1.นางสาวสุดารัตน์ อุปนันต์
สาขาการบัญชี
2.นางวิภาพร มานะกุลชัย
สาขาการบัญชี
3. นางสาววลัยพร ผดุงธารา
สาขาการบัญชี
4. นางสาวอานัสดา กลิ่นน้อย
สาขาการบัญชี
5. นางสาวคาแสน ไม่มีนามสกุล
สาขาการบัญชี
6. นางสาวศิริลักษณ์ ครองความลาเลิศ สาขาคอมพิวเตอร์
7. นางสาวอรุณี ฉันทกุลถาวร
สาขาคอมพิวเตอร์
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8. นายสุวิทย์

แซ่เฮ่อ

สาขาคอมพิวเตอร์

ซึ่ง นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานจะฝึ กงานที่ เ ทศบาลต าบลแม่ส ะเรี ย งวั นที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง
วันที่30 เมษายน 2562 ครับ
ระเบียบวาระที่ 2

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

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เข้าสู่การประชุม ในระเบียบวาระ ที่ 2 ข้อที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 นั้น มีสมาชิกสภาท่านใด
ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ขอเรียนเชิญ
ท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

ท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมภาคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่ส ะเรีย ง ในส่วนการรับรองรายงานการประชุมเพื่อการปรับแก้ให้ ถูกต้อง กระผม
จะขอแก้ไขวรรณยุกต์ สระ พยัญชนะ ตัวอักษร ตลอดจนถึงข้อความที่กากวม จึงขอ
นาเรียนต่อที่ประชุมว่าถ้ามีข้อความใดที่เป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกสภา กรุณาได้แก้ไข
รายงานการประชุมดังกล่าวด้วย โดยกระผมขอเริ่มจาก
หน้าที่ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม ลาดับที่ 15 นางสาวสุรัตน์ นันทจุล แก้ไขเป็น
นางสาวสุดารัตน์ นันทจุล
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 5 ประโยค “ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี 1.2 ตามที่
นายกเทศมนตรี เรื่อง มอบหมายการอภิปราย” กระผมคิดว่า
เป็นข้อความที่ตกหล่น หน้าจะเพิ่มข้อความว่า “ถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี 1.2 ตามที่นายกเทศมนตรีได้มีหนังสือ
แจ้ง เรื่อง การมอบหมายการอภิปราย”
บรรทัดที่ 9 “ในข้อ 56 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๔”แก้ไขเป็น“ในข้อ56 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.25๔7 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔
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บรรทัดที่ 14 ข้อความ “ได้ลากิจรายนายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง” ตัด “ราย” แก้ไขเป็น “ได้ลากิจ
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง”
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 2 “๖.๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี
พ.ศ.2562” แก้ไข “๖.๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุม
สามัญ ประจาปี พ.ศ.2562” เนื่องจากในระเบียบไม่มี
คาว่า “สมัย” ซึ่งในประโยคดังกล่าว 3 ครั้ง ขอให้ตัด
ประโยคดังกล่าวออกด้วย รวมถึงทุกประโยคที่อยู่มีข้อความ
ดังกล่าวอยู่ในหน้าที่ของให้แก้ไขด้วยครับ และในหน้าเดียว
ตรงกลางประโยค ซึ่งเป็นประโยคคาพูดของกระผมเอง
“กระผมขอเสนอการกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี 2562 จานวน 4 สมัย” ประโยคดังกล่าวกระผม
ขอเพิ่มเติมถ้อยคาและต้องชี้แจงว่าเนื่องด้วยว่ากระผมได้
กล่าวถึง พรบ.เทศบาล ซึ่งเป็นตัวกาหนดว่าให้มีการประชุม
สภาจานวน 4 สมัย เพราะฉะนั้นกระผมจึงไม่ใช่ผู้กาหนด
แต่กระผมได้อธิปรายให้ทราบว่าการกาหนดประชุม 4 สมัย
มาจากไหน ประโยคเดิม จึงขอเพิ่มเติมแก้ไขว่า “ตามมาตรา
๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕3”
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 5 ซึ่งเป็นประโยคคาพูดของ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น “สมัยที่2”
ซึ่งหน้าจะเป็น “สมัยที่ 3” สาเหตุผลเนื่องจากได้กาหนดการ
ประชุมในเดือนสิงหาคม จึงน่าจะเป็นสมัยที่ 3 ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ประโยคดังกล่าวให้แก้ไขเป็นสมัยที่ 3 ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา หน้าที่ 15 หน้าที่ 17 และหน้าที่ 18 กระผมนาเรียนปรึกษาว่า เนื่องจากเป็น
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) การกล่าวถึง การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์แจ้งว่าเป็น ครั้งที่ 15
ใช่หรือไม่ ครับ
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นางสาวเขมจิรา ปันคา การแข่งขันกีฬาดังกล่าว เป็นการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ 15 คะ
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
นายภคเดช วิชชโลกา โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ขอให้ทางเทศบาลตรวจสอบชื่อโครงการ โดยให้เพิ่มเติม
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ข้ อ ความว่ า โครงการกี ฬ าเทศบาลชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ตามที่ ก ระผมได้ รั บ ฟั ง จาก
เจ้าหน้าที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินมา ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ หน้าที่ 19 “ฮาลีมาร์” แก้ไขเป็น “ฮาลีมา” ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
หน้าที่ 20 บรรทัดที่ ประโยคคาพูดของรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน “รางระบายน้า
หน้าร้านฮาลีมาร์” แก้ไขเป็น “รางระบายน้าหน้าร้านฮาลีมา”
ขอบคุณครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณ ท่านพัฒนพงษ์ ครับ และของเชิญท่านภคเดช ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

หน้าที่ 19 ด้านล่างของหน้าประโยคคาพูดของตัวกระผม “กระผมขอชื่นชม
เทศบาลต าบลแม่ส ะเรีย งดาเนิน การร่ว มกับ กรมโยธาธิ ก าและผั ง เมือ ง” แก้ไ ขเป็ น
“กระผมขอชื่นชมเทศบาลตาบลแม่สะเรียงดาเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง”
หน้าที่ 22 การลงลายมือชื่อ ของท่านชาญวุฒิกุลพันเลิศ ตาแหน่ง “เลขานุการ
สภาเทศบาล” เพิ่มเติม “เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง”

นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญท่านรองอินทร นันทสมบูรณ์ ครับ
(ประธาสภาเทศบาลฯ)
นายอินทร นันทสมบูรณ์ ขอแก้ไข หน้าที่ 19 ประโยคคาพูดของท่านเอกอุดม ตาคา “กระผมขอแจ้งต่อสภา
(รองนายกฯ)
เทศบาลว่ า ในวั นที่ 28 มกราคม” แก้ ไ ขเป็น “กระผมขอแจ้ งต่ อสภาเทศบาลว่ า
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์” ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองอินทร ครับ และสาหรับกระผมขอสอบถามเรื่องรายงานการประชุม
ประโยคในระเบียบวาระที่ 1 โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีผู้แทนของประธานชุมชน
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ในเขตเทศบาล จานวน 4 ชุมชน เข้ามานาเสนอเกี่ยวกับ การขอค่าตอบแทนของ
ประธานกรรมการชุมชน ซึ่งในรายงานการประชุมในรอบนี้ไม่มีถ้อยคาของการนาเสนอ
ดังกล่าวของประธานกรรมการชุมชนร่วมถึงถ้อยคาหรือประโยคของการให้การแสดง
ความคิ ด เห็ น กั บ ถ้ อ ยค าดั ง กล่ า วจากสมาชิ ก สภา กระผมถื อ เป็ น ประโยคที่ ส าคั ญ
ต่อ ประธานกรรมการชุม ชน โดยขอให้ ค ณะผู้ บริ ห ารน าเรื่ องดัง กล่ า วผลั ก ดัน ให้ กั บ
ประธานกรรมการชุมชนปฏิบัติงานให้กับเทศบาลด้วย แต่เนื่องจากประโยคดังกล่าวได้
หายไป กระผมจึงขอให้ทาการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย และขอเรียนเชิญ
ท่านชัยชนะ ครับ
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมนายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ สมาชิกสภาเทศบาล สืบเนื่องจากเรื่องของท่านประธาน
(สมาชิกสภาฯ)
สภา ที่มีความประสงค์อยากให้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของ
ประธานกรรมการชุมชน กระผมจึงอยากให้มีการบันทึกประชุมดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิ ครับ

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมเห็นว่าควรมีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว ครับ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญ ท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอนาเรียน
เรื่อง ค่าตอบแทนของประธานกรรมการชุมชน ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติซึ่งมีการอภิปราย
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งในรัฐสภา เพื่อผลักดันให้ อปพร. อสม. ประธาน
ชุมชนและคณะกรรมการชุมชนได้รับค่าตอบแทน ดังนั้นเรื่องดังกล่าวที่ผ่านคือ
อปพร.และ อสม. ซึ่งได้รับค่าตอบแทน แต่ประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชนไม่ผ่าน ต่อมาในปี 2552 มีการขับเคลื่อนของเทศบาลเมืองแม่สอดปัจจุบันยก
ฐานะเป็ น เทศบาลนครแม่ ส อด ซึ่ ง ได้ มี น าเรื่ อ งดั ง กล่ า ว เสนอในการประชุ ม ของ
สภาประชาชนและการแจกเบี้ ย ผู้ สู ง อายุ ทางคณะกรรมการของคณะผู้ บ ริ ห ารได้
มีการนาเสนอเรื่องนี้ขึ้นมา ซึ่งกระผมขออนุญาตนาเสนอข้อมูลสักเล็กน้อย เทศบาลนคร
แม่สอดมีชุมชนทั้งหมด 21 ชุมชนแต่ล ะชุมชนมีคณะกรรมการ 9 คน ค่าตอบแทน
ประมาณ 500-600 บาท ประมาณแสนกว่าบาทต่อปี ในตอนนั้นนายกเทศมนตรี

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
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เมืองแม่สอด ได้มีนาเข้าสู่การประชุม สพท.หรือสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ในการน าเสนอของพวกเราก็ เ ห็ น ว่ า มิ ไ ด้ มี ค วามผิ ด และเป็ น ความต้ อ งการ
ของประชาชน เพียงแต่เราจะทาอย่างไรให้สละสลวย ออมชอม ให้รักษาจุดต่างของเรา
เพื่ อ เป็ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ ในฐานะของผู้ ป ฏิ บั ติ ก็ ล าบาก แต่ ก ารเสนอรายการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทาไมไม่โต้แย้งตั้งแต่แรกที่มีการตรวจรายงาน
การประชุมดังกล่าว ในเมื่อท่านเห็นว่ามีข้อความสาคัญที่หายไปควรใส่ใจแล้วมาแก้ไข
ในวั น ที่ ป ระชุ ม อี ก ครั้ ง กระผมจึ ง ขอน าเรี ย นให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า 1.เราได้ มี
การขับเคลื่อนอย่างไร 2.ควรมีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวแต่จะทาอย่างให้
ออมชอม ลอมชอม 3.ผู้ จัดทารายงานการประชุมและคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมควรมีการจัดทาและตรวจรายงานดังกล่าวให้รอบคอบกว่านี้ ซึ่งในประเด็น
ดังกล่ าวนั้น กระผมเห็ นว่าควรมีการลงมติว่า ควรจะมีการบันทึกรายงานการประชุม
ดังกล่าวหรือไม่ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ท่านภคเดชก็ได้ให้ความเห็นกับประเด็นดังกล่าวแล้วนั้น ซึ่งได้พลาดพิงไปถึงคณะกรรม
การตรวจรายงานการประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านประนอม ประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ครับ

นายประนอม อุปาสิทธ์ กระผมนายประนอม อุปาสิทธิ์กระผมได้ทาหน้าที่ในการตรวจรายงานการประชุม
(สมาชิกสภาฯ)
อย่างสมบูรณ์แล้ว ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอสรุปว่าควรมีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว และขอเรียนเชิญท่าน
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เสนอความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวด้วย ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เรียนท่านประธานสภา กระผม ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
(สมาชิกสภาฯ)
แม่สะเรียง ด้วยวาระดังกล่าวอยู่ในระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุม
ในส่ ว นของรายงานการประชุมนั้น ด้ว ยกระผมคิดว่าการบันทึกรายงานการประชุม
ดังกล่าว โดยควรใช้ข้อความที่เหมาะสม โดยหากมีสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามา
ตรวจสอบ คณะผู้บริหารแค่ตอบว่าไม่ถูกต้องก็ถือว่าจบกระบวนโดยมิได้กระทาผิด
ประธานชุมชนใดมานาเสนอให้ทาการบันทึกว่าจัดทารายงานการประชุมดังกล่าวออกมา
ให้เป็นกลาง และเห็นควรให้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม ในระเบียบวาระดังกล่าวไม่มี ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ในระเบียบวาระดังกล่าวไม่มี ครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ซึ่งวาระดังกล่าวไม่มีการเสนอ และกระผม
ดูเวลาแล้ว ในขณะนี้ก็เป็นเวลาที่จะต้องพักการประชุมในช่วงเช้า เพื่อรับประทาน
อาหารกลางวันแล้ว จึงขอพักการชุมในช่วงเช้าเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
และกลับมาประชุมช่วงบ่ายในเวลา 13.00 น. ครับ

...........พักรับประทานอาหารกลางวัน.......
เปิดประชุม(บ่าย)

เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ นั้น มีท่านผู้เข้าร่วมประชุมใดมีความประสงค์
เสนอรายละเอียดในวาระดังกล่าว ขอเรียนเชิญ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสภาฯ)
และผูเ้ ข้าประชุมทุกๆท่าน กระผม นายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่ ส ะเรี ย ง ขอขอบคุ ณ ที่ ท างคณะผู้ บ ริ ห ารได้ เ ข้ า ช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขปั ญ หาและ
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหน้าร้านฮาลีมาเรียบร้อยด้วยดี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ และขอเรียนเชิญ ท่านนายกเทศมนตรี
ตาบลแม่สะเรียง ครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมนายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง กระผมขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาทุกท่านร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบโฉนด โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้ น ที่ อ าเภอแม่ ส ะเรี ย ง จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากทางอธิ บ ดี
กรมโยธาธิการและผังเมืองและท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้มอบโฉนด
ให้ กับ เจ้าของที่ดิน โครงการดังกล่ าวกาหนดจัดขึ้น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.00 น. ณ บริเ วณถนนเวีย งงาม หน้า ศาลจังหวัด แม่ส ะเรี ยง นั้น กระผม
ในนามคณะผู้บริหารจึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง และขอเรียนเชิญท่านจาลอง สินธพ
รองประธานสภาเทศบาล มาปฏิบัติหน้าที่แทนหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ครับ

นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ
รก.ประธานสภาฯ)

กระผมนายจาลอง สินธพ รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง นั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
มี ข้ อ เ ส น อ ใ น เ รื่ อ ง อื่ น ๆ หรื อ ไ ม่ ข อ เ รี ย น เ ชิ ญ ท่ าน ร อ ง ชั ย พั น ธ์ ภั ก ดิ์ ป า น
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยพันธ์
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาร่วมกิจกรรม
โครงการจิตอาสาทาความดี คือ การทาความสะอาดถนนบริเวณเวียงใหม่ ในนี้ช่วงบ่าย
หลังประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนภารกิจงานที่ดาเนินการให้กับประชาชนแล้วนั้น
ก็คือการล้างท่อระบายน้าบริ เวณตลาดวันพุธเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และฝากให้สมาชิกสภาเทศบาลประชาสัมพันธ์เรื่องรณรงค์การงดเผา
ป่า เพื่อลดปริมาณหมอกควัน ให้กับประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบด้วยนะ
ครับ
นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ
รก.ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ และขอเรียนเชิญ ท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผม นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีข้อเสนอ
(สมาชิกสภาฯ)
เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 1 จุด คือ บริเวณซอยตรงข้ามบ้านหมวดวัชรินทร์
ถนนเวียงงาม เนื่องจากซอยดังกล่ าวมืด จึงอยากแจ้งมายังคณะผู้บริหารดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ
รก.ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านชัยชนะ และขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผม นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย งทุ ก ท่ า นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง
ดังต่อไปนี้
1.งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้าพระ แห่พระเพชร กาหนดจัดขึ้น ในวันที่ 13
เมษายน 2562
2.งานวันท้องถิ่นไทยกาหนดจัดขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียง
3. งานรดน้าหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ 18 เมษายน 2562
ส่วนกาหนดเวลาและสถานที่แต่ละกิจกรรม จะมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกสภาทุกๆท่าน
อีกครั้ง ครับ

นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ
รก.ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และขอเรียนเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมนายภคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงขอนาเรียน
เรื่องการประชุมสภาที่เป็นการสนทนาของท่านสมาชิกสภา ที่มีทั้งต้องให้บันทึกเทปและ
ไม่บันทึกเทป นั้น ขอให้มีความชัดเจน เพราะอาจทาให้การประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ถดถอยลง ดังนั้นกระผมจึงขอให้ ประธานสภาได้ ควบคุมการประชุมด้วย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเรื่องอื่นๆนั้น กระผมขอเรียนผ่านทางคณะผู้บริหาร
มีดังต่อไปนี้ ครั บ 1.เรื่องการป้องกันการเกิ ดอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ ง ก็ให้ทางเทศบาล
ประสานงานเจ้ า ของพื้ น ที่ ใ ห้ เ ฝ้ า ระวั ง ดู แ ล รวมถึ ง ที่ ส าธารณะที่ เ ทศบาลดู แ ลด้ ว ย
2.การเตรียมพร้อมรับ น้าท่วมช่วงฤดูฝน เดือนพฤษภาคม จะประสบปัญหาจากพายุ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
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และปั ญหาที่เกิดขึ้น ในพื้นที่รับน้า โดยเฉพาะ ชุมชนมะขามจุม คริส เตียน โป่งนอก
มีปัญหามาก อาทิเช่น ล าเหมืองพญาน้อย ลาห้ว ย ชค.หลังบ้านของ ดาบรณรงค์
วิเศษขันธ์ ลาน้าห้วยโป่ง ชุมชนคริสเตียน ลาห้วยปู่เฒ่า และรางระบายน้าจากที่ตั้ง
ส านั กงานองค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านกาศ ที่จะไหลหลากลงสู่ พื้ นที่ของเทศบาล
เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา จึงอยากให้ผู้บริหารเตรียมพื้นที่ในการรับน้า การกาจัดเศษขยะที่
จะมาจากน้าป่าไหลหลาก การเตรียมประสานกับอปท.พื้นที่ต้นน้า ให้ช่วยกันดูแลและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 3.เป็นปัญหาความต้องการจากประชาชน เรื่อง การเพิ่มไฟฟ้า
ส่ อ งสว่ า งบริ เ วณถนนแม่ ส ะเรี ย ง ซอย 2 ข้ า งส านั ก งานการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
แม่สะเรียง ซึ่งซอยดังกล่าวเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ กระผมจึงขอนาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ
รก.ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านภคเดช วิชชโลกา และขอเรียนเชิญ ท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ครับ

นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมขอนาเรียนเรื่องการก่อสร้างรางระบายน้า บริเวณซอยหลังวัดสุพรรณรังษี
(สมาชิกสภาฯ)
ที่ป ระสบปัญหาน้าท่วมและเป็นความต้องการของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงเรียน
มายังท่านประธานสภา ผ่านไปยังผู้บริหารให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวกับพี่น้องประชาชน ครับ
นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ
รก.ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านชัยชนะ และขอเรียนเชิญ ท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(เลขานุการสภาฯ)
ต่ อ เนื่ อ งจากค าถามของคุ ณ ชั ย ชนะ เรื่ อ งการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ าเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ของชุมชนจองคาและชุมชนมงคลทอง ซึ่งได้มีชาวบ้าน
สอบถามมาตลอด นั้น กระผมจึงขอเรียนท่านประธานสภาผ่ านไปยังคณะผู้ บริห าร
ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว
ต่อไปด้วยนะครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
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นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ
รก.ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ และขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเรียนว่าที่ผ่านมาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ดาเนินการจัดทาโครงการตาม
ความต้องการของประชาชน เรื่องที่ท่านได้แจ้งมานั้น ทางคณะผู้ บริห ารจะขอรับไว้
พิจารณาและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ครับ

นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ
รก.ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และขอเรียนเชิญ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่นครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอให้คณะผู้บริหารทาป้าย คาว่า“จุดอันตราย” ติดบริเวณริมลาน้ายวม
(สมาชิกสภาฯ)
ซอยโรงน้าแข็งศรีสวัสดิ์ หน้าบ้านอาจารย์ศรีเพ็ญ เนื่องจากมีประชาชนที่ไปหาปลา
บริเวณดังกล่าวเสียชีวิต จึงอยากให้มีป้ายติดไว้เพื่อเตือนประชาชนในบริเวณดังกล่าว
เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย ครับ
นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ
รก.ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น และขอแจ้งยังคณะผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการด้วยครับ ส่วนกระผมขอเสนอ เรื่อง สร้างอาคารที่พักให้กับ
ข้าราชการพนักงานของเทศบาล ซึ่งอยากจะเสนอไว้ว่าในภายภาคหน้า ผู้บริหาร
ควรหาแนวทางสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานเทศบาล
และขอเรียนเชิญท่าน นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

คณะผู้บริหารขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อหารือและหาแนวทางการดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ

นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ
รก.ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง และขอเรียนเชิญท่านที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
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นายดารง วงศ์น้อย
(ที่ปรึกษานายกฯ)

กระผมขอเสนอเรื่องการประชุมว่าถ้อยคาใดที่ผู้เข้าประชุมพูดประสงค์
ที่จะให้ทาการบันทึกให้ควรแจ้งว่า “บันทึกการประชุม” แต่ถ้าถ้อยคาใดไม่ประสงค์
จะให้ทาการบันทึกให้แจ้งว่า “ไม่บันทึกการประชุม ” เพื่อให้การปฏิบัติของเจ้าหน้า
ผู้ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ครับ

นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ
รก.ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง และมีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมในวาระอื่นๆอีกหรือไม่ครับ
หากไม่มีท่านใดเสนอความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมแล้วนั้น ลาดับต่อไปเป็นการเสนอ
กาหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
มีท่านใดจะเสนอกาหนดการประชุมดังกล่าว ครับ กระผมขอเรียนเชิญ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอ กาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี
(สมาชิกสภาฯ)
พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภา
รก.ประธานสภาฯ

ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ได้เสนอกาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 น. ครับ และมีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นวันอื่นอีกหรือไม่ครับ
หากไม่มีท่านใดเสนอกาหนดการประชุมสภาดังกล่าวเป็นวันอื่นนั้น กระผมขอนัดหมาย
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาล
ต าบลแม่ ส ะเรี ย ง และบั ด นี้ ก ารประชุ ม สภา สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่ 2
ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้ ด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว กระผมขอปิ ด การประชุ ม
ณ บัดนี้ ครับ

ปิดประชุม

เวลา 1๔.30 น.

(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ได้ ต รวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕62 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 และสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง มีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)..........................................................เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้จัดทารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
(ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ
(นายประนอม อุปาสิทธิ์)
(ลงชื่อ).....................................................................กรรมการ
(นายจาลอง สินธพ).
(ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่)

(นายมนตรี บารุงกิจ)
(ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

