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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561
วันอังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายมนตรี บารุงกิจ
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ
นายประนอม อุปาสิทธิ์
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ

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

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม (ลากิจ)
1. นายจาลอง สินธพ
2. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่
3. นายภคเดช วิชชโลกา

ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพัลลภ หว่าละ
2. นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
3. นายอินทร นันทสมบูรณ์
4. นายดารง วงศ์น้อย
5. นายภูชิษ ธรรมขันธ์
6. นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์
7. นายเอกอุดม ตาคา
8. นายยุทธนา คามงคล
9. นางเสาวณีย์ ไพรฑูรย์วิริยภาพ
10. นางปภากรณ์ ศรีทัน
11. นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน

ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดฯ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

2

12. นายกฤตธกร วิวันน์นา
13. นายอัฐพงษ์ ฝั้นเต่ย
14. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ
15. ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล
16. นายวุฒิกร นาคะปรีชา
17. นายกาจบดินทร์ เสาร์คา
18. นายสถิร จันทร์แก้วมูล
19. นางสาวเขมจิรา ปันคา
เปิดประชุม(เช้า)

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ตาแหน่ง นิติกร
ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างเทคนิคไฟฟ้า (เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

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 4 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งในวันนี้ตรงกับ
วันอังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว
จึงขอนาเข้าสู่การประชุม ในระเบียบวาระ ที่ 1 ครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบนั้น การประชุมในวันนี้
กระผมนายมนตรี บารุงกิจ ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอแจ้งให้ที่ประชุม
ดังกล่าวทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ
1.1 สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง ได้ แ จ้ ง เรื่ อ ง ลากิ จ จ านวน 3 ท่ า น
เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้
1.นายจาลอง สินธพ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
2.นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
3.นายภคเดช วิชชโลกา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี พ.ศ.2561

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

เข้าสู่การประชุม ในระเบียบวาระ ที่ 2 ข้อที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2561
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง นั้น มีท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าวหรือไม่ครับ กระผมขอเชิญ ท่าน พัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ

นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
(สมาชิกสภาฯ)
ประจาปี 2561 หน้าที่ 2 รายชื่อผู้ร่วมประชุม ลาดับที่ 12 “นายอนุวัฒน์ สิงห์เตื้อ
แก้ไขเป็น “นายอนุวัฒน์ สิงห์ตื้อ” ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ และมีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข
รายงานการประชุมสภาดังกล่ าวอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดประสงค์จะแก้ไข
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้วนั้น กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ
ในการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2561
หากเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 8 เสียง
(นายมนตรี บารุงกิจ,นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, นายประนอม อุปาสิทธิ์,
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ, นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย,ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์,นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์)
ลากิจ 3 เสียง
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ,นายจาลอง สินธพ, นายภคเดช วิชชโลกา,)
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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
๕.๑. ญัตติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องตัดหญ้า

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ ข้อ ๕.๑. ญัตติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้า นั้น กระผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร
ได้นาเสนอรายละเอียด ญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย งผู้ ท รงเกี ย รติ
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ การโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จากงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พุทธศักราช ๒๕๖๒ หน้า ๔๗ แผนงานงบกลาง งบสารองจ่าย ข้อ ๖.๑
ประเภทเงินสารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายในกรณีจาเป็น ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐
บาท คงเหลือ ๒๗๐,๐๐๐ บาท โดยขอโอนลดเป็นจานวนเงิน ๙,๕๐๐ บาท เพื่อไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังต่อไปนี้ รายการที่ ๑ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หน้า ๘๔
แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว ประเภทครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า ข้อ ๓.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ตั้งไว้ ๙,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า
เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒
และ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่ ง ก่อสร้ า ง ที่ทาให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือโอนไปตั้งจ่ ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
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จึงขอได้โปรดนาเสนอญัตติดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

จากที่ท่านนายกเทศมนตรีได้นาเสนอ ญัตติ ข้อ ๕.๑. ญัตติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้า รายละเอียดตามที่ได้นาเสนอไปแล้ว
นั้ น กระผมขอสอบถามที่ ป ระชุ ม สภาว่ า มี ส มาชิ ก สภาท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ
จะสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ของญั ต ติ ดั ง กล่ า วหรื อ ไม่ ขอเรี ย นเชิ ญ
ท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเบิกตัว คุณยุทธนา คามงคล ผู้อานวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชี้แจงรายละเอียดของญัตติที่ 5 ข้อ 5.1 ต่อที่ประชุมสภา ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญ คุณยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ

นายยุทธนา คามงคล
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุม ทุ ก ท่า น กระผมนายยุท ธนา ค ามงคล ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุ ข และ
สิ่ งแวดล้ อม ขอชี้แจงรายละเอี ยดเพิ่มเติ มข้อญัตติที่ 5 ข้อที่ 5.1 เรื่อ ง ญัตติโ อน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้า นั้น กระผม
ขอเรียนว่า รายละเอียดของญัตติดังกล่าวได้ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้วเรียบร้อยแล้ว เครื่องตัดหญ้าที่เสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาล เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาด
ไม่น้อย กว่า 2.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 30 cc โดย Spec เป็นไป
ตามมาตรฐานของครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2561 เครื่องยนต์ ซึ่งได้ปรากฏตามเอกสารที่
แนบท้าย ญัตติดังกล่าวแล้วนั้น ปัจจุบันเครื่องตัดหญ้าของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมมีจานวน 3 เครื่อง โดยครุภัณฑ์ได้เกิดการชารุดบ้าง ซ่อมแซมบ้าง
ประกอบการอายุการใช้งานของครุภัณฑ์หลายปีแล้ว โดยภารกิจที่ต้องดาเนินการตัด
หญ้าตลอดในช่วงฤดูร้อนนั้น ก็คือบริเวณสุสานกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่มีบริเวณกว้าง ต้อง
ตัดหญ้าทั้งภายในและภายนอกสุสานกลาง โดยใช้เวลาในการดาเนินการประมาณ
อาทิตย์กว่า ส่วนเหตุผลและความจาของการขออนุมัติจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
สายสะพาย เพราะสามารถใช้ตัดหญ้าบริเวณฟุตบาทได้ ร่วมถึงเพื่อให้เหมาะสม เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานกองสาธารณสุข ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณผู้อานวยการกองสาธารณสุข และขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอนาเรียนว่า ในวาระที่ 5 ญัตติข้อที่ 5.1 นั้น กระผมขอเพิ่มเติม
(รองนายกเทศมนตรีฯ) รายละเอียดในญัตติดังกล่าว เพื่อเกิดประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติในญัตตินี้
เนื่ อ งจากเดิ ม เทศบาลไม่ไ ด้ ตั้ งค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อสร้ า งดั ง กล่ า วไว้ ซึ่ง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้ อ ๒๗ การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ ย น หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้ อ งถิ่ น นั้ น ซึ่ ง รายละเอี ย ดทางผู้ อ านวยการกองสาธารณสุ ข ได้ น าเรี ย นให้ กั บ
ท่ า นแล้ ว ว่ า มี จ านวน 3 เครื่ อ งแต่ ก็ มี บ างเครื่ อ งที่ เ กิ ด การช ารุ ด ไป ประกอบกั บ
ทางคณะผู้ บริห ารได้พิจารณาดูงบประมาณของเทศบาลแล้ว เห็ นควรว่าเหมาะสม
ที่จะขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากเทศบาลมีพื้นที่ในการดาเนินการตัด
หญ้า เยอะมาก อาทิ เช่น สวนสาธารณะ ไหล่ ทางในพื้ นที่รับ ผิ ดชอบ และอื่ นๆนั้ น
จึงจาเป็นต้องเสนอญัตติดังกล่าวเพื่อให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มดังกล่าวนี้ ครับ และมีสมาชิก
(ประธานสภาเทศบาลฯ) สภาเทศบาลท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถาม
เพิ่มเติมแล้วนั้น กระผมขอมติที่ประชุมสภาเพื่อขอความเห็นชอบ ในญัตติ ข้อที่ ๕.๑.
ญัตติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้า
หากท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 8 เสียง
(นายมนตรี บารุงกิจ,นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, นายประนอม อุปาสิทธิ์,
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ, นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย,ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์,นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์)
ลากิจ 3 เสียง
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่,นายจาลอง สินธพ,นายภคเดช วิชชโลกา,)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
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5.๒. ญัตติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อพัดลมติดตั้งบริเวณอาคารสุสานกลาง

นายมนตรี บารุงกิจ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ ข้อ 5.๒. ญัตติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมติดตั้งบริเวณอาคารสุสาน
กลาง นั้น กระผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารนาเสนอรายละเอียด ญัตติดังกล่าวต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากงบประมาณในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๖2 หน้า ๔๗ แผนงานงบ
กลาง งบสารองจ่าย ข้อ ๖.๑ ประเภทเงินสารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายกรณี
จาเป็น ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท โดยขอโอนลดเป็นจานวนเงิน 18,20๐ บาท เพื่อไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในรายการดังต่อไปนี้ รายการที่ ๑ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หน้า ๖๖ แผนงานบริการทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อ 3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
- พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 6 ชุด
- พัดลม 3 ใบพัดติดเพดาน พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ชุด
ตั้งไว้ 18,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมพร้อมติดตั้งบริเวณ
อาคารสุสานกลางเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ ย น หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลตาบลแม่สะเรียงจึงขอได้โปรดนาเสนอญัตติดังกล่าว
เข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และกระผมขอ
เบิ ก ตั ว คุ ณ เสาวณี ย์ ไพฑู ร ย์ วิ ริ ย ภาพ ผู้ อ านวยการกองคลั ง ชี้ แ จงรายละเอี ย ด
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญ คุณเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
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นางเสาวณีย์
ไพฑูรย์วิริยภาพ
(ผู้อานวยการกองคลัง)

ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เกี่ยวกับ
การจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมพร้อมติดตั้งบริเวณอาคารสุสานกลางเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง นั้น แต่เป็นการจัดซื้อพัดลมตามราคาท้องตลาด โดยในวันนี้รายละเอียด
ที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวนั้น ได้ดาเนินการ
สืบราคาตามท้องตลาดเรียบร้อยแล้ว จึงขอชี้แจงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้
เสนอต่อที่ประชุม คะ

นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณ คุณเสาวณีย์ ไพฑูรย์วิริยภาพ ผู้อานวยการกองคลัง ที่ได้นาเสนอรายละเอียด
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ญัตติดงั กล่าว แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบเพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป และมีทา่ นสมาชิกสภา
ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดประสงค์
จะสอบถามเพิ่มเติมในญัตติดังกล่าวแล้วนั้น กระผมขอมติที่ประชุมสภาเพื่อขอความ
เห็นชอบ ในญัตติ ข้อ 5.๒. ญัตติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมติดตั้งบริเวณอาคารสุสานกลาง หากท่านใด
เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 8 เสียง
(นายมนตรี บารุงกิจ,นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, นายประนอม อุปาสิทธิ์,
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ, นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย,ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์,นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์)
ลากิจ 3 เสียง
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่,นายจาลอง สินธพ,นายภคเดช วิชชโลกา,)
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ บัดนี้การพิจารณาระเบียบวาระที่ 5
เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อที่ ๕.๑. ญัตติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้า และข้อที่ 5.๒. ญัตติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมติดตั้งบริเวณอาคารสุสาน
กลาง ได้เสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และบัดนี้
สภาเทศบาลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้ง 2 ญัตติ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น
ประกอบกับกระผมดูเวลาในขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สมควรต้องพักการประชุม
เพื่อรับประทานอาหารแล้ว นั้น
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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กระผมนายมนตรี บารุงกิจ ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอพักการประชุม
ช่วงเช้า เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และพบกันอีกครั้งในช่วงบ่าย
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ

-------------------พักรับประทานอาหารกลางวัน---------------------------เปิดประชุม(บ่าย)

เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์จะนาเสนอ
ในวาระดังกล่าวหรือไม่ ขอเรียนเชิญคุณธีร พงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการสภา ได้มาชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเรียนเชิญครับ

นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน
(หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ)

กระผมนายธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น โดย
สานักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการนั้น
ในส่วนของสมาชิกสภา นั้น กระผมขอความร่วมมือให้ท่านได้ดาเนินการกรอกแบบ
ประเมิน ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ กับผู้ เข้าร่ ว มประชุม
เพื่อจะได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากมีข้อสงสัยประการ
ใด สามารถสอบถามได้ ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณ คุณธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่ได้ชี้แจงรายละเอียด
(ประธานสภาเทศบาลฯ) แบบประเมินดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และขอเรียนเชิญ
ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ จากที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง
(สมาชิกสภาฯ)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมานั้น เทศบาลได้จัดกิจกรรมการประกวด
กระทงเล็กและการประกวดหนูน้อยนพมาศ นั้น ก็ได้รับคาชื่นชมการกิจกรรมดังกล่าว
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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จากพี่น้องประชาชนว่าจัดกิจกรรมได้ดี แต่มีขอสงสัยจากประชาชนสอบถามว่าทาไม
ในปีนี้การจัดงานหรือกิจกรรมงานลอยกระทงของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงไม่มี
การแห่ขบวนกระทงใหญ่ จึงอยากสอบถามทางคณะผู้บริหาร ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอเบิกตัว นายอินทร นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
เป็นผู้ชี้แจงข้อสงสัยดังกล่าว ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญท่านอินทร นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาครับ
นายอินทร นันสมบูรณ์ กระผมขอชี้แจงขอสงสัยที่ประชาชนได้สอบถาม ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ว่าทาไม
(รองนายกเทศมนตรีฯ) การจัดงานหรือกิจกรรมลอยกระทง (ยี่เป็ง) ในปีนี้ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงไม่
จัดให้มีการแห่ขบวนกระทงใหญ่ นั้น กระผมขอนาเรียนว่า เทศบาลได้ทาการสารวจ
และประสานงาน สอบถาม ไปยังหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ สถาบันการศึกษา
ต่ า งๆที่ เ คยร่ ว มงานลอยกระทงเป็ น ประจ าทุ ก ปี นั้ น ได้ รั บ ค าตอบว่ า ไม่ พ ร้ อ ม
ที่จะเข้าร่วมขบวน เหตุผลเพราะหลายหน่วยงานได้เข้าร่วมขบวนแห่เทียนเหง
ในช่ว งเทศกาลออกหว่าประเพณีออกพรรษาที่ผ่ านซึ่ง เป็นงานที่ใหญ่และอลั งการ
ประกอบกับหน่วยงานที่เคยเข้าร่วมขบวนไม่มีงบประมาณในการจัดทาขบวนกระทง
เนื่ อ งจากต้ องใช้ง บประมาณในการด าเนินการค่ อนข้างสู ง ด้ว ย และจากสอบถาม
ประสานงาน ไม่มีหน่วยงานไหนประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
(ยี่ เป็ ง) ทั้ งนี้ เทศบาลตาบลแม่ ส ะเรียงขอเรียนว่า เทศบาลไม่ล ะเลยประเพณีล อย
กระทง แต่ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในงานลอยกระทงให้มีขนาดเล็กลง เช่น การจัด
ประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงเล็ก เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ
เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมการดังกล่าว ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองอินทร ครับ และขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอแจ้งกาหนดการที่ประชุมให้ทราบถึงกิจกรรมที่เทศบาลจะจัดขึ้นมีดังต่อไนนี้
1. กาหนดงานรับใบประกาศวุฒิบัตร ของนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัย

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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วุฒิวิทยาลัย รุ่นที่ 4 ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด จานวน 64 ท่าน
โดยในวันดังกล่าว เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับเกียรติจากท่านนายอาเภอแม่สะเรียง
เป็ น ประธานในพิธี เปิด 2.กิจ กรรมทาบุญตั กบาตรขึ้ นปี ใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม
2562 3.กิจ กรรมวั นเด็ก แห่ ง ชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 3.การจั ด
กิจกรรมกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ในวันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 จึงขอความ
ร่วมมือให้สมาชิกสภาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และขอเรียนเชิญ คุณยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ
นายยุทธนา คามงคล
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)

กระผมขอแจ้งการจัดโครงการแม่สะเรียงต้านภัยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง ก าหนดจั ด กิ จกรรมดั ง กล่ า วขึ้ น ในวั นอั ง คาร ที่ 4
ธันวาคม 2561 โดยเป็นกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ท่านนายอาเภอแม่สะเรียงเป็นประธานในพิธีเปิด และท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้กล่าว
กล่ า วรายงาน โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากสถาบั น การศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ซึ่งรายละเอียดและกาหนดการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวปรากฏตามหนังสือที่ได้แจ้ง
และจัดส่งไปยังท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว กระผมจึงขอนาเรียนต่อทีประชุมสภา
ได้รับทราบโดยทั่วกันครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
ขอบคุณท่านผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯและขอเรียนเชิญท่านประนอม อุปาสิทธิ์
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอแจ้งให้กับท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ทราบ เรื่อง แจ้งซ่อม
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ไฟฟ้าในเขตเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.เสาไฟฟ้าหมายเลข มร.37
บริเวณปากซอย 10 ถนนแม่สะเรียง 2.เสาไฟฟ้า หมายเลข มร.57 หลังโรงเรียน
อนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง จึงขอแจ้งให้คณะผู้บริหารได้แจ้งเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องด้วย
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
ขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมขอแจ้งเรื่องที่ประชาชนฝากมา คือ เรื่องไฟกิ่งเสีย ณ บริเวณสวนสุขภาพ
(เลขานุการสภาฯ)
จานวน 1 จุด และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าไปใช้บริการจึงอยากให้ดาเนินการใน
ส่ ว นที่ เ กี่ย วข้อ งต่อ ไป อี กประการหนึ่ง คือ เครื่ องออกกาลั งกายของเทศบาล
ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณดั ง กล่ า ว เกิ ด ช ารุ ด ไปหลายตั ว แล้ ว นั้ น จึ ง อยากทราบแนวทางหรื อ
นโยบายดาเนินการของคณะผู้บริหารอย่างไรต่อเรื่องดังกล่าว ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ

นายพัลลภ หว่าละ
(นายกเทศมนตรีฯ)

กระผมขอตอบขอซักถามของท่านประนอม และท่านชาญวุฒิ โดยขอเรียนว่า
กระผมจะส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่เพื่อทาการสารวจและแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป และในส่วนของการแก้ไขปัญหาการชารุดของเครื่องออกกาลังกาย ขอเรียนว่า
เดิ ม เครื่ อ งออกก าลั ง กายดั ง กล่ า ว เป็ น งบประมาณจากท่ า นสมบั ติ ยะสิ น ธุ์
อดี ต สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจั งหวั ดแม่ ฮ่อ งสอน ประกอบกับ ทางกองช่า งได้ ท า
โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ เพื่อบรรจุเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดแล้วนั้น
กระผมจึงขอเบิกตัว คุณเอกอุดม ตาคา ผู้ อานวยการกองช่าง ได้แจ้งรายละเอียด
ดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และขอเรียนเชิญผู้อานวยการกองช่าง ครับ

นายเอกอุดม ตาคา
(ผอ.กองช่าง)

กระผมขอเรียนว่าได้จัดทาโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เสนอเพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ 2563 โดยได้เสนอ
โครงการขอรับงบประมาณจานวนเกือบสองล้านบาท นั้น โครงการดังกล่าวเป็นการ
ปรั บ ปรุ ง สวนสุ ข ภาพ อาทิ เ ช่ น การจั ด ซื้ อ เครื่ อ งออกก าลั ง กาย การท าลู่ วิ่ ง การ
ปรับปรุงสวนสุขภาพ เป็นต้นนั้น ส่วนผลการพิจารณาโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณ
โครงการที่ได้นาเสนอไปยังจังหวัดเป็นประการใดกระผมจะนาเรียนทางคณะผู้บริหาร
เพื่อแจ้งมายังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงต่อไป ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านผู้อานวยการกองช่าง และขอเรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
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นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ปัญหารางระบายน้าส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วนั้น จึงขอนาเรียนมายัง
(สมาชิกสภาฯ)
คณะผู้บริหารได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
นายมนตรีบารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย และขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอนาเรียนเรื่องการดาเนินการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้าส่งกลิ่นเน่าเสีย นั้น
(รองนายกเทศมนตรีฯ) บั ด นี้ กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ ป ระสานกั บ งานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลได้วางแผนการดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
แล้วนั้น สาหรับวันเวลาที่จะดาเนินการนั้น ทางเทศบาลจะทาหนังสือแจ้งหรือประสาน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน และขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิ ครับ

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ สืบเนื่องจากเรื่องของระบายน้าส่งกลิ่นเน่าเสียนั้น กระผมขอสอบถามเรื่อง
(เลขานุการสภาฯ)
การออกใบอนุญาตของสถานที่ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ว่าดาเนินการอย่างไร เนื่องจากได้มีบางสถานประกอบการร้านอาหารได้นาน้าแกง
เททิ้งลงท่อระบายน้าโดยไม่ผ่านบ่อดักไขมัน จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทาให้รางระบายน้าส่ง
กลิ่นเน่าเสีย กระผมจึงขอทราบการขอใบอนุญาตดังกล่าว ให้กับสถานที่ประกอบการ
ว่าได้ดาเนินการอย่างไร ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านชาญวุฒิ และขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอนาเรียนว่าการออกใบอนุญาตของสถานประกอบการร้านอาหารนั้น
(รองนายกเทศมนตรีฯ) กองสาธารณสุขจะลงตรวจสอบสถานประกอบการก่อนจะออกใบอนุญาตให้ดาเนิน
กิจ การดั ง กล่ า วทุ ก ครั้ง กระผม จึ ง ขอเบิก ตั ว คุ ณ ยุ ท ธนา ค ามงคล ผู้ อ านวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอเรียนเชิญท่านผู้อานวยการกองสาธารณสุข ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
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นายยุทธนา คามงคล การดาเนินการออกประเมินและการต่อใบอนุญาตจาหน่ายอาหาร จะดาเนินการ
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ในช่วงเดือนมกราคม โดยจะออกประเมินด้านสาธารณสุขโดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน
ปี ล ะครั้ ง โดยหนึ่ ง ในเกณฑ์ ก ารประเมิ น ดั ง กล่ า ว คื อ การติ ด ตั้ ง บ่ อ ดั ก ไขมั น ซึ่ ง ถ้ า
ร้านอาหารใดไม่ติดตั้งบ่อดักไขมันทางกองสาธารณสุขจะไม่ต่อใบอนุญาตดังกล่าวให้
ครับ ประกอบกับร้านอาหารใดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประจาปี ทางกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ก็จะมอบป้าย Clean Food Good Test ให้กับร้านดังกล่าว โดยจะ
ออกประเมิ น และตรวจสอบร้ า นจ าหน่ า ยอาหารทุ ก ๆร้ า นที่ อ ยู่ ใ นเขตเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ท่านยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก็ได้ชี้แจงต่อสภา
และขอเรียนเชิญท่านวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ครับ

นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ กระผมนายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เขตที่ 1
(สมาชิกสภาฯ)
ขอแจ้ง เรื่อง การดูแลต้นเฟื่องฟ้าที่เทศบาลได้ปลูกบริเวณถนนแหล่งพาณิชย์
จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้ องเข้าไปดาเนินการ ตัด ตกแต่ง ต้น ไม้ในพื้นที่ดังกล่าว
ให้สวยงามด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านวุฒิไกร และส่วนกระผมนั้นขอฝากเรื่องการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการสุส านกลางของเทศบาลตาบลแม่ส ะเรียงด้ว ย ว่าควรมีการคัดเลือก
คณะกรรมชุ ด ดั ง กล่ า วเพื่ อ เข้ า มาบริ ห ารจั ด การสุ ส านกลางแม่ ส ะเรี ย ง และมี
สมาชิ ก สภาท่า นใดจะสอบถามในระเบีย บวาระอื่น ๆหรื อไม่ ครั บ เมื่อไม่มีท่ านใด
จะสอบถามหรื อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ในระเบี ย บวาระอื่ น ๆ นั้ น ในล าดั บ ต่ อ ไปเป็ น
การให้สมาชิกสภาเสนอกาหนดวัน ประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป หรือสมัยสามัญ
สมั ย ที่ 1 ประจ าปี 2562 ซึ่ ง กระผมกระขอน าเรี ย นว่ า ได้ มี ก ารเสนอก าหนด
ระยะเวลาของการประชุมสามัญประจาปี สมัย แรก ของปี พ.ศ.2562 ระหว่า ง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจ าปี 2561 เมื่ อ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาล
ตาบลแม่ส ะเรียง นั้น จึงขอสอบถามว่ามีส มาชิกสภาท่านประสงค์จะเสนอกาหนด
วันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562 โปรดยกมือครับ และกระผม
ขอเรียนเชิญ ท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอกาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
(สมาชิกสภาฯ)
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
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นายมนตรี บารุงกิจ
(ประธานสภาฯ)

ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ได้เสนอกาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ครับ
และมีส มาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ค รับ หากไม่มีท่านใดเสนอ
กาหนดการประชุมสภาดังกล่าวเป็นวันอื่นนั้น กระผมขอนัด หมายการประชุ ม สภา
ส มั ย ส า มั ญ ส มั ย ที่ 1 ป ร ะ จ า ปี พ . ศ . 2 5 6 2 ใ น วั น ที่ 7 กุ ม ภ า พั น ธ์
พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาลต าบลแม่ ส ะเรี ย ง
และบัดนี้การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ครับ

ปิดประชุม

เวลา 1๔.50 น.
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ได้ ต รวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล
ต า บ ล แ ม่ ส ะ เ รี ย ง ส มั ย ส า มั ญ ส มั ย ที่ 4 ค รั้ ง ที่ 2 ป ร ะ จ า ปี พ . ศ . ๒ ๕ 6 1
ในวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 และสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีมติรับรองรายงานการประชุม
เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว เ มื่ อ ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ส มั ย ส า มั ญ ส มั ย ที่ 1 ค รั้ ง ที่ 1 ป ร ะ จ า ปี พ . ศ . 2 5 6 2
เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)..........................................................เลขานุการสภาเทศบาลแม่สะเรียง
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้จัดทารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
(ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ
(นายประนอม อุปาสิทธิ์)
(ลงชื่อ).....................................................................กรรมการ
(นายจาลอง สินธพ)

(ลงชื่อ).....................................................................กรรมการ
((นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่)

(นายมนตรี บารุงกิจ)
(ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง)
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