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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
วันพุธ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
เวลา 09.00 น.

เปิดประชุม
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
11. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์

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

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพัลลภ หว่าละ
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
2. นายอินทร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
3. นายดารง วงศ์น้อย
ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
4. นายภูชิษ ธรรมขันธ์
ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
5. นายเอกอุดม ตาคา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
6. นายยุทธนา คามงคล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. นางเสาวณีย์ ไพรฑูรย์วิริยภาพ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
8. นางปภากรณ์ ศรีทัน
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดฯ
9. นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
10. ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
11. นางสาวเขมจิรา ปันคา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
12. นายกาจบดินทร เสาร์คา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
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13. นายนภดล มณีธร
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
14. นายอภัย วิชา
ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา (เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง)
15. นางสาวประกาย จันทรวงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เปิดประชุม

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 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ.2562 ซึ่งการประชุมวันนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอนาเข้าสู่การประชุม ในระเบียบวาระ
ที่ 1 และขอนาเข้าสู่การประชุม ในระเบียบวาระ ที่ 1 ครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ กระผมขอแจ้งเรื่องการบริหาร
จัดการขยะ(พื้นที่พักขยะ) ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในพื้นที่ของเทศบาล
ตาบลเมืองยวมใต้ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบลงสู่ลาน้าแม่สะเรียง

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

๒.๑.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
เข้าสู่การประชุม ในระเบียบวาระ ที่ 2 ข้อที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 นั้น รายงานการประชุมดังกล่าว
ในการประชุ ม สภา สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี 2562 ซึ่ ง ข้ อ ความ
ยั งไม่ส มบู ร ณ์นั้ น บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ แก้ไขข้ อ ความดังกล่ าวเรีย บร้อยแล้ ว จึง ขอเชิ ญ
สมาชิกสภาได้พิจารณาและแก้ไข เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ขอเรียนเชิญ
ท่าน พัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562
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นายพัฒนพงษ์ สนิทการ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ได้พิจารณาเพื่อแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2562 ดังต่อไปนี้
หน้าที่ 15 บรรทัดที่ 1 “วัดสุพรรณรังสี” แก้ไข “วัดสุพรรณรังษี”
กระผมขอแก้ไขรายงานงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2562 เพียงแค่นี้ ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่าน ภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

กระผมนายภคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
ทั้งอักษร สระ พยัญชนะ เพื่อความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน้าที่ 5 ตอนล่างของหน้า เป็นขื่อของท่านเลขานุการสภา นายชาญวุฒิ
กุลพันเลิศ ตาแหน่ง สมาชิกสภาฯ แก้ไขเป็น เลขานุการสภาฯ
หน้าที่ 6 มติที่ประชุม ((นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ , แก้ไขเป็น (นายสมพงษ์
วงศ์แสนใหม่
หน้าที่ 12 ด้านล่างของหน้าเป็นประโยคคาพูดของกระผม ซึ่งข้อความขาด
หายไป จึงขออนุญาตเพิ่มเติมข้อความจากบรรทัดล่างสุดว่า “ขอให้
รักษาความสาเร็จนั้นไว้”
หน้าที่ 13 ประโยคของท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน บรรทัดที่ 2 “เป็นผู้รายงาน
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง”
เพิ่มเติม “เป็นผู้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง”
หน้าที่ 13 ประโยคของท่านกฤตธกร วิวันน์นา บรรทัดที่ 2 “ผลการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง”เพิ่มเติม“ผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง”
กระผมขอแก้ไขรายงานงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2562 เพียงแค่นี้ ครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ และท่านภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมสภาดังกล่าวอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี
ท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วนั้น กระผมขอมติที่ประชุม
เพื่อขอความเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
1 ประจาปี พ.ศ.2562 หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง
(นายมนตรี บารุงกิจ,นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, นายประนอม อุปาสิทธิ์,
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ, นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย,ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์,นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์,นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ,
นายจาลอง สินธพ, นายภคเดช วิชชโลกา,)
2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เข้าสู่การประชุม ในระเบียบวาระ ที่ 2 ข้อที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 นั้น จึงขอเชิญสมาชิก
สภาได้โปรดพิจารณาและแก้ไข เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ขอเรียนเชิญ
ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผม นายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอแก้ไข
(สมาชิกสภาฯ)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้ครับ
หน้าที่ 7 ประโยคของท่านมนตรี บรรทัดที่ 1 “ซึ่งได้พลาดพิง” แก้ไขเป็น
“ซึ่งได้พาดพิง”
กระผมมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเพียงแค่นี้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

กระผม นายภคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาล ขอแก้ไข รายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน้าที่ 7 ประโยคคาพูดของกระผม บรรทัดที่ 9 “ออมชอม” แก้ไขเป็น “รอมชอม”
บรรทัดที่ 10 “การประชุมควรมีการจัดทาและตรวจรายงานดังกล่าวให้
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รอบครอบกว่านี้” แก้ไข “การประชุมควรมีการจัดทาและ
ตรวจรายงานดังกล่าวให้รอบคอบกว่านี้”
หน้าที่ 8 ประโยคคาพูดของท่านประธานสภา บรรทัดที่ 4 “ดังกล่าว
ไม่สมบูรณ์ ขอยกไปรับรองในต่อไป ครับ” เพิ่มเติม “ดังกล่าว
ไม่สมบูรณ์ ขอยกไปรับรองในครั้งต่อไป ครับ”
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอแก้ไขและเพิ่มเติมประโยคดังกล่าว “ยังมีการขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว เหตุเนื่องจากข้อความในรายงานการประชุม ดังกล่าวไม่
สมบูรณ์ ขอยกไปรับรองในครั้งต่อไป” แก้ไขเพิ่มเติม “ซึ่งต้องขอมติที่ประชุม เพื่อ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว แต่เหตุเนื่องจากข้อความในรายงานการประชุม
ดังกล่าวไม่สมบูรณ์ กระผมขอยกยอดไปรับรองในครั้งต่อไป”ครับ และขอเรียนเชิญ
คุณภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

หน้าที่ 9 ประโยค ท่านนายกเทศมนตรี บรรทัดที่ 4 “ให้กับเจ้าของที่ดิน โครงดังกล่าว
กาหนดจัดขึ้น” เพิ่มเติม“ให้กับเจ้าของที่ดิน โครงการดังกล่าวกาหนดจัดขึ้น”
หน้าที่ 10 บรรทัดแรก “แม่สะเรียง” เป็นประโยคซ้าให้ตัดออก ครับ
หน้าที่ 11 ประโยคคาพูดของกระผม บรรทัดที่ 7 “ประสานงานเจ้าที่พื้นที่ให้เฝ้าระวัง
ดูแล รวมถึงที่สาธารณ” แก้ไข “ประสานงานเจ้าของพื้นที่ให้เฝ้าระวังดูแล
รวมถึงทีส่ าธารณะ”
บรรทัดที่ 10 “มีปัญหามาก อาทิเช่น ลาเหมืองพญาน้อย ลาห้วย คช.”
แก้ไข มีปัญหามาก อาทิเช่น ลาเหมืองพญาน้อย ลาห้วย
ชค.
ประโยคของท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ บรรทัดที่ 1 “กระผมขอนาเรียนเรื่อง
การก่อสร้างรางระบายน้า บริเวณซอยหลังวัดสุพรรณรังสี” แก้ไข “กระผม
ขอนาเรียนเรื่องการก่อสร้างรางระบายน้า บริเวณซอยหลังวัดสุพรรณรังษี
กระผมมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเพียงแค่นี้ ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ในส่วนของกระผมขอแก้ไข หน้าที่ 9 ประโยคคาพูดของกระผม “รองประธานสภา
เทศบาล มาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแทนหน้าที่ประธานสภา” แก้ไข
“รองประธานสภาเทศบาล มาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา”
ประโยคของท่านจาลอง “กระผมนายจาลอง สินธพ รองประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง มาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแทนประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง”แก้ไข “กระผมนายจาลอง สินธพ รองประธานสภาเทศบาล
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ตาบลแม่สะเรียง มาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง”
หน้าที่ 9 ประโยคของท่านพัฒนพงษ์ “ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
เรียบร้อยด้วยดี” เพิ่มเติมเป็น “ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
หน้าร้านฮาลีมาเรียบร้อยด้วยดี”
หน้าที่ 7 ประโยคของท่านประนอม อุปาสิทธ์ “กระผมนายประนอม อุปาสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม กระผมได้ตรวจและ
พิจารณาแล้ว ซึ่งกระผมคิดว่าเราสามารถพูดคุยและตกลงทาความเข้าใจ
กันได้ เพียงแค่จัดทารายงานการประชุม แล้วให้คณะผู้บริหารแจ้งว่าไม่
สามารถดาเนินการได้ เพราะกระผมได้ทาหน้าที่ของกระผมอย่างสมบูรณ์
แล้วครับ” กระผมอ่านใจความแล้วไม่เข้าใจ เจ้าของประโยคมีความประสงค์
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงประโยคคาพูดดังกล่าวหรือไม่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ครับ

นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมนายประนอม อุปาสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีความประสงค์
(สมาชิกสภาฯ)
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงประโยคคาพูดดังกล่าว จากเดิม “กระผมนายประนอม อุปาสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม กระผมได้ตรวจและพิจารณาแล้ว
ซึ่งกระผมคิดว่าเราสามารถพูดคุยและตกลงทาความเข้าใจกันได้ เพียงแค่จัดทา
รายงานการประชุมให้คณะผู้บริหารแจ้งว่าไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะกระผมได้
ทาหน้าที่ของกระผมอย่างสมบูรณ์แล้วครับ ” แก้ไข “กระผมนายประนอม อุปาสิทธิ์
กระผมได้ทาหน้าทีต่ รวจรายงานการประชุมอย่างสมบูรณ์แล้ว” ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภา”

หน้าที่ 10 ประโยคท่านนายกเทศมนตรี “3.งานรดน้าหัวผู้สูงอายุ” แก้ไข
“3. งานรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ” ครับ และมีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข
รายงานการประชุม สภาดั งกล่ าวอี กหรื อไม่ ครั บ หากไม่มี ท่ านใดประสงค์จ ะแก้ ไ ข
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว นั้น กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ
ในการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2562 หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง
(นายมนตรี บารุงกิจ,นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, นายประนอม อุปาสิทธิ์,
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ, นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย,ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์,นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์,นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ,
นายจาลอง สินธพ, นายภคเดช วิชชโลกา,)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 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
5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.พร้อมรางระบายน้า ซอย 2 (ชุมชนจองคา) ถนนวัยศึกษา
ตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมรางระบายน้า ซอย 2 ชุมชนจองคา
ถนนวัยศึกษา ตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารหมายเลขที่ 3 นั้น กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ตาบลแม่สะเรียง นาเสนอญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุม ครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนท่านประธานสภา ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในส่วนที่เก็บ
รักษาไว้ในเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จานวน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาท
ถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมรางระบาย
น้า คสล. ซอย 2 (ชุมชนจองคา) ถนนวัยศึกษา ตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ ายเงิน การฝากเงิน
การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4 )
พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ ใน
อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อ
บ าบั ด ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด 2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 3) เมื่อได้รับ
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้นเทศบาลตาบลแม่สะเรี ยงจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม เพื่อดาเนินการดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท(สามแสนแปดหมื่นบาท
ถ้วน)ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพื่อพิจารณาต่อไป
ครับ
จากที่ท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ได้เสนอญัตติดังกล่าวแล้วนั้น มีสมาชิกสภา
ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดโครงการดังกล่ าวจากคณะผู้ บริห าร
หรือไม่ ขอเรียนเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมขอสอบถามทางฝ่ายบริหารว่าจากการเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
นั้น ปัจจุบันเงินสะสมของเทศบาลคงเหลือเท่าไหร่ ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านผู้อานวยการกองคลัง ครับ

นางเสาวณีย์
ไพรฑูรย์วิริยภาพ
(ผอ.กองคลัง)

ดิฉัน นางเสาวนีย์ ไพรฑูรย์วิริยะภาพ ผู้อานวยการกองคลัง ขอเรียนว่า
เงินสะสม ณ ปัจจุบันของเทศบาลที่สามารถนาไปใช้ได้ คงเหลือ 7,159,966.82 บาท
คะ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ปัจจุบันเงินของเทศบาลที่สามารถนาไปใช้ได้ คงเหลือ 7,159,966.82 บาท
และขอเรียนเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลก
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมขอสอบถามเพิ่มเติม ว่ายอดเงินคงเหลือดังกล่าวเป็นเงินที่สามารถนาไปใช้ได้
ใช่หรือไม่ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญผู้อานวยการกองคลังครับ

นางเสาวณีย์
ไพรฑูรย์วิริยภาพ
(ผอ.กองคลัง)

เงินดังกล่าวสามารถนามาใช้ได้คะ
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่าน ชัยชนะ ปุรณะวิทย์

นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารที่ได้ดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
(สมาชิกสภาฯ)
ของพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าว ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ การนาเสนอญัตติดังกล่าว ได้เสนอขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งกระผม
(สมาชิกสภาฯ)
คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
กระผมขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอสอบถามว่าโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมรางระบายน้า คสล. ซอย 2
(ชุมชนจองคา) ถนนวัยศึกษา รายละเอียดตามที่ได้ปรากฏในเอกสารที่แนบท้ายนั้น
โครงการดังกล่าวหากได้ดาเนินแล้วจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้การป้ องกันน้าท่วม
ให้กับประชาชนได้หรือไม่

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเบิกตัว นายเอกอุดม ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุมสภา ครับ

นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองช่าง)

โครงการดังกล่าวที่มีรายละเอียดตามประมาณการดังกล่าวนั้น สามารถแก้ไข
ปัญหาการป้องกันน้าท่วมให้กับพี่น้องประชาชน ซอย 2 ชุมชนจองคา
ได้ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญ ท่านจาลอง สินธพ

นายจาลอง สินธพ
(รองประธานสภาฯ)

จากที่กระผมได้พิจารณาดูรายละเอียดตามแบบแปลนที่ปรากฏแนบท้ายมานั้น
ยังกังวลว่าจะดาเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่นั้น กระผมจึงขอให้
ทางกองช่างผู้ควบคุมโครงการดังกล่าวให้ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างดีที่สุด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

10

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านผู้อานวยการกองช่าง ครับ

นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองช่าง)

สามารถดาเนินการและขอรับรองโครงการดังกล่าวจะทาให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุด ครับ

นายามนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่าน ภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมมีเรื่องจะสอบถามการก่อสร้างโครงการเพื่อความกระจ่างชัด ดังนี้
เรื่ อ ง โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า คสล. เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาน้ าท่ ว มให้ กั บ พี่ น้ อ ง
ประชาชน แต่ ป ระเด็ น 1.มี ก ารสร้ า งถนน คสล. กว้ า ง 2 เมตร ยาว 30 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 เมตร คืออะไรทาไมต้องทาถนน คสล.
2. ถ้ามีความจาเป็นต้องทาถนน คสล. ถนนพื้นที่ตรงนั้น เป็นทางสาธารณะหรือไม่
ขอท่านโปรดให้ความชัดเจนต่อสภาเพื่อพิจารณา ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมนายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเบิกตัว นายเอกอุดม
ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา
เพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาทราบในที่ประชุมครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอเรียนเชิญ ผู้อานวยการกองช่าง ครับ

นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองช่าง)

กระผมนายเอกอุดม ตาคา ผู้อานวยการกองช่าง ขอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาให้ทราบว่า
พื้นที่ดังกล่าวเป็นทางสาธารณะ มีรถสัญจรเข้าออกอยู่ตลอด แต่บริเวณดังกล่าวเป็น
ตลิ่ง จึงมีความจาเป็นต้องก่อสร้างถนน คสล.พร้อมกับรางระบายน้าควบคู่กันไป
เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนให้มีการสัญจรบริเวณดังกล่าวได้สะดวก
ครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามรายละเอียดญัตติดังกล่าวอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับการเสนอญัตติ
ญัตติที่ 5 ข้อ 5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ก่อสร้าง ถนนคสล.พร้อมรางระบายน้า ซอย 2 (ชุมชนจองคา) ถนนวัยศึกษา
ตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หากเห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง
(นายมนตรี บารุงกิจ,นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, นายประนอม อุปาสิทธิ์,
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ, นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย,ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์,นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์,นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ,
นายจาลอง สินธพ, นายภคเดช วิชชโลกา,)
และดูเวลาแล้ว ในขณะนี้ก็เป็นเวลาที่จะต้องพักการประชุมในช่วงเช้า เพื่อรับประทาน
อาหารกลางวันแล้ว จึงขอพักการประชุมในช่วงเช้า เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน
และกลับมาประชุมช่วงบ่ายในระเบียบวาระที่ 6 เวลา 13.00 น. ครับ

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

เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ
6.1. การบริหารจัดการและคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ในระเบียบวาระที่ 6 ข้อ 6.1 เรื่อง การบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตราย
ในชุมชน กระผมขอเรียนท่านผู้อานวยการกองสาธารณสุข นาเสนอรายละเอียดต่อสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ

นายยุทธนา คามงคล
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)

กระผม นายยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอนาเรียนว่า เรื่อง การล้างท่อรางระบายน้า ซึ่งมีแผนการปล่อยน้าลงสู่ท่อระบาย
ในวันจันทร์ถึงศุกร์ บริเวณที่มีปัญหาที่สุดที่บริเวณตลาดวันพุธ เราจะมีการปล่อยน้า
ลงสู่ท่อระบายน้าทุกเช้าของวันพฤหัส แต่ด้วยช่วงนี้รถน้าต้องเข้าไปช่วยเหลือด้าน
ไฟป่า จึงไม่ได้เข้าดาเนินการตามแผนงาน 2.ด้วยที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียง แจ้งเรื่อง
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การบริหารจัดการและคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน โดยคณะกรรมการได้มีมติให้มีการ
จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในการบริหารจัดการคัดแยกขยะอันตราย
ระหว่ า งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน องค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอนและเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน ซึ่ ง แนวทางการด าเนิ น งาน
มีดังต่อไปนี้ 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งหมดกับองค์การ
บริ ห ารส่ วนจั งหวัดแม่ฮ่องสอนและเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ มีการประชุมชี้แจง
แนวทางให้ประชาชนได้รับทราบและเสนอต่อที่ประชุมสภาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
2.ให้ มีการประกาศเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชนให้ ครอบคลุม ทั้ง 4 ประเภท
ได้ แ ก่ ขยะอิ น ทรี ย์ ขยะทั่ ว ไป ขยะรี ไ ซเคิ ล และขยะอั น ตราย ซึ่ งบั ด นี้ เ ทศบาล
ตาบลแม่ส ะเรี ย งได้จั ดท าประกาศดั งกล่ า วเรีย บร้ อยแล้ ว โดยท่ านนายกเทศมนตรี
เป็ น ผู้ล งนามในประกาศดังกล่ าว และไปติดประกาศเพื่อแจ้งให้ ทราบเรียบร้อยแล้ ว
ซึ่งบันทึก MOU ก็จะบอกว่าบันทึกการตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ ฮ่ อ งสอน กับ เทศบาลเมือ งแม่ฮ่ อ งสอนและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นในพื้ น ที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่อ งสอนมีหน้าที่
ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1 .ก าหนดช่ ว งเวลาจั ด เก็ บ ขยะอั น ตรายให้ เ หมาะสมกั บ ปริ ม าณขยะ
2.ให้ดาเนินการจัดหาผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตสามารถเก็บขนส่งและกาจัดขยะ
อัน ตรายเพื่อ น าไปกาจัด ให้ ถูกต้องตามหลั กวิช าการ 3.เป็ นผู้ รับผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้นในการเก็บขนส่งและการกาจัดขยะอันตรายในชุมชน จากจุดกักจัดเก็บขยะของ
เสียของจังหวัดเพื่อนาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่วนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.รณรงค์ให้ความรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เรื่องขยะ 2.ส่งเสริม
สนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บขยะที่ถูกต้อง 3. ให้รวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ของชุมชน
และหมู่ บ้ า น 4.จั ด จุ ด จั ด เก็ บ ของเสี ย อั น ตราย ของจั ง หวั ด ตามที่ ค ณะกรรมการ
ได้กาหนด 5.ให้จัดสถานที่เพื่อจัดเก็บขยะอันตรายและของเสียของจังหวัด 6. ให้จัดรถ
สาหรับเก็บขยะอันตราย ที่อปท.เก็บขนมา ณ จุดนัดหมายที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ก าหนด และเก็ บ ขนไปพั ก รอ ไปยั ง จุ ด กั ก เก็ บ ของเสี ย อั น ตรายรวมจุ ด จั ง หวั ด
7.ให้รับผิดชอบดูแลรักษาขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมไว้ ณ จัดกักเก็บขยะอันตรายรวม
ระหว่างรอเก็บขน เพื่อส่งกาจัด และรายงานปริมาณและสถานะของขยะอันตรายให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบต่อไป สาหรับหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นทั่วจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหน้าที่ดังนี้ 1. รณรงค์สร้างความรู้ สร้างความเข้าใจและ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้น ดาเนินการคัดแยกขยะ เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสีย
อัน ตรายชุ มชนแบบแยกประเภท 2.สนั บสนุ นอุ ป กรณ์ ก ารคั ด แยกและจั ด เก็บ ขยะ
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อัน ตรายอย่ า งถูก ต้อ งตามหลั กวิ ช าการ 3. สนั บสนุน ให้ ห มู่บ้ า น/ชุม ชน จัด ให้ มี จุ ด
รวบรวมขยะอันตราย อย่างน้อย ชุมชนละ 1 จุด 4.จัดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตราย
ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการขยะอันตรายชุมชนที่กาหนด 5. ให้รวบรวมขยะอันตราย
จากจุ ด รวบรวมขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เก็ บ ขนน าส่ ง ให้ เ ทศบาลเมื อ ง
แม่ฮ่องสอนในจุดนัดหมายและเวลาที่กาหนด เพื่อขนย้ายไปพักรอจุดกักเก็บของเสีย
อั น ตรายของจั ง หวั ด และรายงานข้ อ มู ล ปริ ม าณขยะอั น ตราย แก่ อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่ว นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทราบทุกเดือน เพื่อประเมินสถานการณ์ขยะที่เกิดขึ้น และ
รายงานให้ อ าเภอทราบ โดยมี ก าหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่ ง ผู้ ล งนามประกอบด้ ว ย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายกเทศมนตรี
ต าบลทุ ก แห่ ง และนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทุ ก แห่ ง
ส่ ว นพยานลงนาม
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ง Time Line การบริหารจัดการขยะชุมชนนั้น ในส่วน
เดือนมีนาคม แจ้งผู้บริหาร อปท.เพื่อรับทราบในการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน
เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม ผู้บริหาร อปท. เสนอ ร่าง MOU สภาท้องถิ่นเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ เดือนมิถุนายน ร่วมลงนาม MOU โดยท่านนายกเทศมนตรี และ
อปท.รวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน ให้เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนาไปเก็บไว้ที่ศูนย์พัก
จัดเก็บซึ่งอยู่ในพื้นที่ตาบลผาป่อง เดือนกรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่ องสอน จ้ างเอกชนขนไปทาลาย และสรุป ผลการดาเนิน งานในเดื อนกั นยายน
กระผมจึ ง ขอน าเสนอสู่ ส ภาเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย งเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอ บ
ในเรื่องดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอมติที่ประชุมสภา เพื่อขอความเห็นชอบในเรื่องของการบริหารจัดการขยะอันตราย
จึงขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบจาก
การนาเสนอเรื่องดังกล่าวจากผู้อานวยการกองสาธารณสุข โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

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

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

กระผมขอสอบถามรายละเอียดเรื่องรางระบายน้าบริเวณบ้านจ่าแม้ว หลังโรงเรียน
อนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง ครับ
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นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

ขอเบิกตัวผู้อานวยการกองช่างได้นาเสนอรายละเอียดต่อการประชุมสภาเทศบาล ครับ

นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองช่าง)

การแก้ไขปัญหาน้าท่วมบริเวณบ้านจ่าแม้ว หลังโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง
ซึ่งบริ เวณนั้ น ได้ รับน้าจากดอยช้าง (ล าห้ว ย ชค.)หลั ง บ้านจ่าแม้ว ซึ่ง การแก้ปัญหา
ค่ อ น ข้ า ง ย า ก ถ้ า ท า ลั ก ษ ณ ะ ร า ง ร ะ บ า ย น้ า ค ส ล . จ ะ ท า ใ ห้ น้ า ไ ห ล แ ร ง
โดยกระผมขอแนะน าว่ า ให้ ท าลั ก ษณะเป็ น ฝายชะลอน้ า เพื่ อ ลดความแรงของน้ า
ที่จะกัดเซาะรั้วและที่ดินของผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งกระผมพร้อมกับสมาชิกสภา
ต าบลแม่ ส ะเรี ย งบางท่ า น ได้ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ ท าการตรวจสอบบริ เ วณดั ง กล่ า ว
จึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า ควรจะที่ จ ะท าเป็ น ก าแพงกล่ อ งเกเบี้ ย น ทั้ ง 2 ฝั่ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น
น้ ากั ด เซาะและเป็ น ชะลอความแรงของน้ าหลากด้ ว ย การน าเสนอของกระผม
ในเบื้ อ งต้ น นั้ นคิด ว่า สามารถแก้ไ ขปั ญหาให้ กับ ประชาชนผู้ ไ ด้รั บความเดื อดร้อ นได้
ในระดั บ หนึ่ ง และอี กประเด็น คื อ ปัจ จุ บัน บริเ วณหน้า โรงเรี ย นอนุบ าลแม่ส ะเรี ย ง
บ้ า นโป่ ง มี ท่ อ คู่ กลม ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 90 เซนติ เ มตร เวลาฤดู ฝ นน้ าหลาก
ทาให้เศษกิ่งไม้ เศษวัช พืช ไหล่มาติดค้างบริเวณปากท่อ จึง ทาให้ การระบายของน้า
ไม่ ส ะดวก กระผมขอเสนอให้ ท าท่ อ ลอดเหลี่ ย ม ขนาด กว้ า ง 2.40 เมตร เพื่ อ ให้
การระบายของน้ าหลากได้ส ะดวกยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ก ระผมเคยเสนอเพื่ อ ของบประมาณ
โครงการดังกล่าวเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด และจะติดตามให้ต่อไป

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอขอบพระคุณผอ.กองช่าง ที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ประชุมสภา และขอเชิญ
ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผม นายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอขอบคุณ
(สมาชิกสภาฯ)
เทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย งที่ ไ ด้ น ารถน้ าไปพ่ น ฉี ด เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น ให้ กั บ
ประชาชน จึงขอบคุณแทนพี่น้องประชาชน และรวมถึงการตัดต้นไม้บริเวณบ้านท่านผู้
กากับการสถานีตารวจภูธรแม่สะเรียง และศาลหลักเมือง ทาให้เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์
ดีมากขึ้น ขอบคุณครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านวุฒิไกร นันทนสมบูรณ์ ครับ
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นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ กระผม นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมได้รับ
(สมาชิกสภาฯ)
ไ ด้ รั บ ค า ร้ อ ง จ า ก อ า จ า ร ย์ เ ส า ว ณี ย์ เ รื่ อ ง ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ เ สี ย ง ดั ง
จากสถานบันเทิง บริเวณถนนแหล่งพาณิชย์ ผลกระทบคือ เสียงดัง นอนไม่ได้ การ
สัญจรไม่สะดวก รถติด จึงขอให้ทางฝ่ายบริหารเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ให้กับประชาชนผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าวด้วย ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญ ท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมขอนาเสนอต่อเนื่องจากท่านวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ กรณีการร้องเรียน
เรื่อง ได้รับผลกระทบของเสียงจากสถานประกอบการ ของผู้ที่อาศัยในบริเวณ
ถนนแหล่งพาณิชย์ ชุมชนมะขามจุม ที่เกิดผลกระทบจากสถานบันเทิงส่งเสียงดัง
ส่วนด้านการจราจรนั้น กระผมได้ประสานแจ้งไปทางนิติกรและทางนิติกร
ได้นาเรียนท่านรองปลัดและแจ้งความคืบหน้าว่าตอนนี้ทางนิติกรได้ลงพื้นที่ไป
บริเวณดังกล่าว เพื่อหาข้อมูลรวมถึงนาเอกสารยื่นให้กับสถานประกอบการ
เรียบร้อยแล้ว ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ครับ

นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผม นายประนอม อุปาสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสภาฯ)
ขอแจ้งเรื่องร้ องเรียนดังต่อไปนี้ 1. การล้างท่อระบายน้า บริเวณถนนคนเดินวันพุธ
ของชุมชนบ้านโป่ง ซึ่งเห็นว่าควรล้างท่อระบายน้าบริเวณดังกล่าว อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
ขอความกรุณาจากเทศบาลให้ดาเนินการด้วย 2.ติดตั้งกระแสไฟฟ้าบ้านโป่งใน
บริเวณถนนบ้านคุณถนอม ทะนันชัย ซึ่งได้ร้องเรียนมานานแล้ว จึงขอความกรุณา
ให้ทางฝ่ายบริหารอนุเคราะห์บริเวณดังกล่าวด้วย ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญ ท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ครับ

นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ กระผมนายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ เรื่อง การส่งกลิ่น
(สมาชิกสภาฯ)
เน่าเหม็นจากรางระบายบริเวณถนนคนเดินวันพุธ ของชุมชนบ้านโป่ง นั้น ส่งกลิ่นเหม็น
มาก จากโรงปลาทู จนถึง ร้านป้ายก นั้น กระผมต้องขอความกรุณาจากเทศบาลให้
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เข้าไปดาเนินการล้างท่อระบายน้าบริเวณดังกล่าว เดือนละ 2 ครั้ง ทาให้เป็นประจา
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิ ครับ

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมขอแจ้งเรื่องการทิ้งเศษอาหารของร้านอาหารลงสู่รางระบายน้า บริเวณถนน
(เลขานุการสภาฯ)
เวียงใหม่ ๑ ร้าน และส่วนถนนแหล่งพาณิชย์ ร้านอาหารได้ทาอาหารทาให้มีเศษ
น้ามันของการทาอาหารกระเด็นเลอะเทอะเสาไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว ทาดูไม่สะอาด
ส่วนชื่อร้านหรือพิกัดที่จัดตั้งของร้าน กระผมได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่อยู่เกี่ยวข้องทราบ
เมื่อครั้งการประชุมสภาครั้งที่แล้ว แต่ยังมิได้ดาเนินการ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น จากที่ได้ลงพื้นทีไ่ ปในชุมชนบ้านโป่งนอกบริเวณลาเหมือง
(สมาชิกสภาฯ)
บ้ านดาบแม้ว รางระบายน้า พบว่ามีขยะตกค้างเป็นจานวนมาก เป็นเศษขยะที่เป็ น
การตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ วางทับถมกันอยู่บนถนนในซอย ซึ่งมองดูแล้วไม่สวยงาม
จึงอยากจะฝากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของทางเทศบาลไปเก็บกวาด และสร้างความ
เข้าใจให้กับประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ประเด็นที่ 2 จากการลงพื้นที่การตรวจสอบลาเหมืองหลังบ้านดาบแม้ว ซึ่งเป็นปัญหา
มาช้ านาน แต่ ได้ รับ การแก้ ไขไม่เ ป็น ไปตามความต้องการของชาวบ้า น ซึ่ งประเด็ น
ดังกล่าว กระผมได้ตรวจสอบแล้ว พบเห็นด้วยตนเองพบว่าลาเหมืองดังกล่าว ปัจจุบัน
มีการกัดเซาะของตลิ่ง ทั้ง 2 ด้าน ทาให้บ้านเรือนบริเวณนั้นได้รับผลกระทบ ดินสไลด์
เป็นบางจุด โดยจากการที่ได้ตรวจสอบก็ได้ปรึกษาหารือกับเพื่อนสมาชิก ก็ได้แนวคิดว่า
ทางเทศบาลควรจะทาลาเหมืองเพื่อป้องกันตลิ่งพัง ทั้ง 2 ด้าน ระยะทางประมาณ 20
ถึง 30 เมตร เพื่อชะลอความเสียหาของชาวบ้านในระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะกระทาสุดเขต
ก็คงต้องใช้งบประมาณที่สูง แต่ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของเทศบาลที่จะกระทาได้
ด้วยเหตุนี้กระผมจึงขอเสนอไปยังฝ่ายบริหารขอลงตรวจสอบพื้นที่ เพื่อทาแนวป้องกัน
ตลิ่ ง พั ง ซึ่ ง เป็ น รางระบายน้ าเช่ น เดี ย วกั บ การท าล าเหมื อ งแกน โดยไม่ จ าเป็ น
ต้องมีฝาปิดก็ได้ ซึง่ ได้ทาความเข้าใจชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็เห็นใจทางเทศบาล
แต่ทั้งนี้หากเราไม่แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านแล้ว มันก็จะเป็นปัญหาที่ยาวนานให้กับ
ประชาชน สุดท้ายมาก็ถูกต่อว่าจากประชาชนผู้อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ถึงแม้จะมี
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เศษหิ น ไหล ลงมาก็ ต ามแต่ เ ราก็ต้ อ งกระท า ทั้ ง นี้ก ระผมจึ ง ขอน าเรี ย นฝ่ ายบริ ห าร
ปรึกษาหารือ กับทาง อบต.บ้านกาศ ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย และฝากฝ่ายบริหารไว้ด้วย
ถ้าเป็นไปได้อยากให้ บังเกิดผลในสมัยนี้เลย ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านพูนศักดิ์ และขอเรียนเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ

นายภคเดช วิชชโลกา
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมขออภิปรายเพิ่มเติมประเด็นจากท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ว่าตลอด 10 ปี
ปัญหาของลาห้วย ชค. เป็นปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้ ทุกปีเมื่อมีปัญหาเรื่องน้าท่วม
กระผมต้องเป็นผู้รับเรื่องตลอดเวลา แล้วแจ้งให้เทศบาลเข้าไปแก้ไข ซึ่งปัญหา
จริงๆ ที่ทางผู้เดือดร้อนอยากให้เทศบาลได้ช่วยแก้ไขปัญหาหรือดูแล คือ
การทรุดตัวของแนวที่ดิน เรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญมากกว่าน้าท่วม กระผมจึงมีแนวคิด
ขึ้นมาว่า ถ้าเราจะรอทาลาเหมือง คสล.บริเวณดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณ
ในการดาเนินการสูง และใช้ระยะเวลาดาเนินการนาน จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า
ถ้าเราจะวางเสาตื้นๆ แล้วดึงตะแกรงเหล็กในกรณีที่มีการกัดเซาะแล้วใช้หิน
จากลาห้วยนั้นแล้วขึ้นมาถมเป็นกาแพง ซึ่งหากดาเนินการแบบนี้น่าจะใช้งบใช้สอยได้
ไม่จาเป็นต้องเบิกจากงบประมาณจากส่วนอื่น เพราะต้องใช้เพิ่มเติมคือเสากับตะแกรง
ส่วนหินอยู่ในลาห้วยมีจานวนมาก หากทาในลักษณะดังกล่าว กระผมมองว่าจะเป็น
การช่วยในการระบายน้าที่ผิวหน้าดินจากบ้านเรือนด้วย ซึ่งถ้าเราไปทาพนังกั้นน้า
โดยตรงน้าจะไหลไม่ได้เลย หากใช้ตะแกรงหินจะสามารถไหลผ่านลงสู่ลาห้วยได้ด้วย
เป็นสิ่งสาคัญและก็เป็นการประหยัดงบประมาณ อีกอย่างอยากฝากให้ทางคณะผู้บริหาร
ได้เข้าไปติดตามหรือส ารวจ ที่มีขยะ กิ่งไม้ ใบไม้ติดค้างบริเวณล าห้ว ย ซึ่งกระผม
ได้อภิป รายเมื่ อการประชุมครั้งก่อน จานวน 4 จุดด้ว ยกัน ก็อ ยากให้ ท่านได้ เข้าไป
พิจารณาดูว่า เราควรจะดาเนินการจัดทาหรือไม่ อย่างน้อยก็ เป็นการสร้างขวัญและ
ก าลั ง ใจที่ ดี ใ ห้ กั บ ผู้ ป ระสบปั ญ หา กระผมจึ ง ขอน าเรี ย นมายั ง คณะผู้ บ ริ ห ารและ
ผู้อานวยการกองช่าง เพียงแต่ท่านตอบให้ว่าได้หรือไม่ ดีหรือไม่ กระผมจะได้นาคาตอบ
เหล่านี้ไปชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชน ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพื้นที่ดังกล่าว และขอเรียนเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรี ครับ
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นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรื่องการเข้าไปเก็บกวาดทาความสะอาดบริเวณดังกล่าว กระผมขอรับนาไปบริหาร
จัดการด้านบุคลากรผู้รับผิดชอบก่อนครับ ส่วนการแก้ไขปัญหาลาเหมืองบริเวณดังกล่าว
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน กระผมเห็นว่าจะดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ทาให้ดี
ไปเลย ทาแบบคอนกรีตให้ดีไปเลย กระผมจะนาเรื่องดังกล่าวไปหารือกับทางกองช่าง
เพื่อหาแนวทางดาเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ดังกล่ าวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งต้อง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ และอีกเรื่องเป็นการร้องเรียนของผู้ได้รับผลกระทบมลภาวะ
ทางเสี ย งของร้ า นอาหารนั้ น กระผมขอเบิ ก ตั ว ว่ า ที่ ร.ต.คมกริ ช พิ กุ ล นิ ติ ก ร
เพื่อนาเสนอการดาเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญ ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล ครับ

ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล
(นิติกรชานาญการ)

กระผม ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล นิติกรชานาญการ ขอนาเรียนเรื่องการร้องเรียน
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงจากร้านอาหารโดยกระผมขอแจ้ง
ในพื้นที่ตาบลแม่คงว่ากระผมได้เข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อทาการตรวจสอบ
สถานประกอบการ ร้านอาหารให้พื้นที่ดังกล่าว จากการที่ได้มีการร้องเรียนไปยัง
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วแจ้งให้ทาง อบต.แม่คงเข้าไปดาเนินการ
ซึ่งการดาเนินการของอบต.แม่คง ได้เข้าไปตรวจสอบและชี้แจงด้วยวาจาเท่านั้น
ในช่วงนั้น แล้วก็ไม่มีความคืบหน้าในเรื่องการแก้ปัญหาดังกล่าวเลย วิธีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว จึงได้ปรึกษามายังเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพื่อขอแนวทางการดาเนิน
ว่ า จะต้ อ งด าเนิ น การแจ้ ง สถานประกอบการหรื อ ร้ า นอาหารอย่ า งไร เพราะ
การแจ้งด้วยวาจาจะไม่มีผลทางกฎหมาย ซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องผลกระทบที่ได้รับจาก
เสี ย งนั้ น ต้องทาเป็นหนังสื อหรือเอกสารให้ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุ ข
ถ้ า ไม่ มี ก ารด าเนิ น การ จะต้ อ งมี ห นั ง สื อ ออกอี ก ฉบั บ เพื่ อ ให้ ร ะงั บ การประกอบการ
ชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องเสียง ซึ่งการจะระงับการประกอบการชั่วคราวได้
ลาดับ แรกต้องแจ้งเป็นหนังสื อมิใช่แจ้งด้วยวาจาต้องมีห นังสื อเป็นลายลั กษณ์อักษร
แต่กระบวนการของ อบต.แม่คง ไม่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ก็เลยต้องออกเป็นหนังสืออีก
รอบหนึ่ ง ท าให้ ร ะยะเวลาในการแก้ ไ ขปั ญ หาล่ า ช้ า ก็ ไ ด้ มี ก ารติ ด ตามและปั จ จุ บั น
ได้ดาเนินการไกล่เกลี่ยเป็นที่เรียบร้อยและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และส่วนฝั่ งของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ก็มีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งเป็นการได้รับผลกระทบ
จากมลภาวะทางเสียงจากร้านอาหารนั้น เรื่องดังกล่าวกระผมได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น
ช่วงวันสงกรานต์เนื่องจากได้เข้าเวรร่วมโครงการเจ็ดวันอันตรายด้วยนั้น จึงได้รับฟังวิทยุ
จากทางสถานี ตารวจภูธ รแม่ ส ะเรียง โดยทางสถานีตารวจภูธ รก็ได้เข้ าไประงับเหตุ
ทางเสี ย ง ซึ่ ง การด าเนิ น การของต ารวจสามารถระงั บ เหตุ ไ ด้ เ พี ย งชั่ ว คราวเท่ า นั้ น
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ในส่วนของเทศบาลไม่ ได้รับเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน แต่กระผมได้ลงพื้นที่
เพื่ อ ไปตรวจพบว่ า เสี ย งดั ง จริ ง และดั ง มาก โดยเมื่ อ มี ก ารร้ อ งเรี ย นด้ ว ยวาจาแล้ ว
ผู้ ร้ องต้องมาร้ องเป็นลายลั กษณ์อักษรให้ เ ข้าสู่ ระบบเพื่ อป้องกันการถู กฟ้องร้อง ซึ่ ง
กระบวนการต้ อ งชั ด เจน ซึ่ ง กระผมได้ ล งไปลงพื้ น ที่ ต รวจสอบกั บ ผู้ ร้ อ งทราบว่ า
ร้านที่เสียงดังมีจานวนสองร้าน ซึ่งมีเสียงเพลงและเสียงดนตรีที่เสียงดัง มาก และทราบ
จากผู้ร้องว่าได้รับผลกระทบ ช่วงสามทุ่มถึงเที่ยงคืน ซึ่งได้สอบถามผู้ร้องว่าประสงค์
จะให้ผู้ประกอบการดาเนินการอย่างไร ผู้ร้องได้บอกว่าต้องการให้สถานประกอบการ
ทาเป็นห้องกระจกเพราะเป็นเขตเมือง โดยยังอยากให้ดาเนินการทางธุ รกิจเหมือนเดิม
ขอแค่ให้ทาเป็นห้องกระจกซึ่งจะเล่นดนตรีก็มิได้ห้ามทั้งนี้กระผมก็ได้รับขอเท็จจริงมา
โดยทางเทศบาลก็ จ ะด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ส าธารณสุ ข โดยการแนะน า
สถานประกอบการแก้ ไ ขก่ อ น ถ้ า หากไม่ แ ก้ ไ ขทางเทศบาลก็ จ ะ ด าเนิ น การ
ให้สถานประกอบการหยุดการให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไข ตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ
อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมแล้วนั้น ลาดับต่อไป
เป็นการเสนอกาหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562
มีท่านใดจะเสนอกาหนดการประชุมดังกล่าว ครับ กระผมขอเรียนเชิญ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอ กาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี
(สมาชิกสภาฯ)
พ.ศ.2562 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ได้เสนอกาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
และมีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นวันอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอ
กาหนดการประชุมสภาดังกล่าวเป็นวันอื่นนั้น กระผมขอนัดหมายการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 ในวัน ที่ 28 พฤษภาคม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และบัดนี้
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 ได้ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว กระผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ครับ
ปิดประชุม

เวลา 15.20 น.
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ได้ ต รวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕62 ในวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๒8 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 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

