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รายงานการประชุมสภาครั้งแรกประจาปี ๒๕๕๘
วันอังคารที่๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘เวลา ๐๙.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายภคเดช วิชชโลกา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. ว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์
ดีมั่น ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๓. นายสุรพงษ์ ดุมคา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๔. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๕. นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายมนตรี
บารุงกิจ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๘. นายจาลอง สินธพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๙. นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. นายประนอม อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๑. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๒. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพัลลภ หว่าละ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๒. นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๓. นายอินทร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๔. นายดารง วงศ์น้อย ตาแหน่ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๕. นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๖. นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายบุญช่วย คาทาง ตาแหน่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๙. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๑๐. นายเอกอุดม
ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๑๑. นายจตุพล
ยะจอม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๒. นายธีรพงศ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
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๑๓. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑๔. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๕. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๖. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๗. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๘. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๐. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๑. นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร ตาแหน่ง บุคลากร
๒๒. นางนภัสรพี พรสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๓. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๔. นางจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๕. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๖. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๗. นายณัฐวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๘. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๙. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓๐. นางมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง๖
๓๑. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายศุภศิษฏ์ หล้ากอง เรียนสมาชิกท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการ พนักงาน
(นายอาเภอฯ)
เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน กระผมนายศุภศิษฎ์ หล้ากอง นายอาเภอ
แม่สะเรียงซึ่งในการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และ
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขออนุญาต จุดเทียน
ธูป บูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุมต่อไปครับ
-จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยนายศุภศิษฏ์ หล้ากอง ท่านสมาชิกสภาผู้ท รงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร พี่น้องข้าราชการพนักงาน
(นายอาเภอฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพรักทุกท่านครับ การประชุมในวันนี้เป็นการประชุม
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครั้งแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ จึงอยากฝากในเรื่องของ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ขอให้ปฏิบัติในสิ่งถูกต้องทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เพื่อนาพา
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การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา
ครั้งแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ณ บัด นี้ครับ และขอเรียน
เชิญเลขานุการสภาเทศบาลดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ กราบเรียนท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และผู้เข้าร่วมประชุม
(รองปลัดเทศบาลฯ) ทุกท่านครับ กระผมนายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ในฐานะเลขานุการสภาชั่วคราว ตาม
ประกาศคณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น (เทศบาลตาบลแม่สะเรียง) เป็นการชั่วคราว ด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น (เทศบาลตาบลแม่สะเรียง) อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดารงตาแหน่ง
ครบวาระ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ วรรคสอง
ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภา
เทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับ
ข้อ ๕ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประธาน
คณะกรรมการสรรหา จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาลตาบลแม่
สะเรียง) ประกอบด้วย
๑.นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๒.นายภคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภา
๓.ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภา
๔. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภา
๕. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ สมาชิกสภา
๖. นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย สมาชิกสภา
๗. นายจาลอง สินธพ สมาชิกสภา
๘. นายสมพงศ์ วงศ์แสนใหม่ สมาชิกสภา
๙. นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ สมาชิกสภา
๑๐.นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ สมาชิกสภา
๑๑.นายสุรพงษ์ ดุมคา สมาชิกสภา
๑๒.นายมนตรี บารุงกิจ สมาชิกสภา
๑๓.นายประนอม อุปาสิทธิ์ สมาชิกสภา
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ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนกว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะประกาศให้มีการเลือกตั้งประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุรพล พนัสอาพล
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานคณะกรรมการสรรหาและประกาศจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครั้งแรก ตามที่
คณะกรรมการสรรหาจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ วรรค ๒
ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประกอบกับข้อ๕ ของประกาศคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐
กรกฎาคม๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการ
ชั่วคราว ได้ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ครบตามจานวนแล้ว นั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒
ประกอบข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงกาหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ในวันอังคาร ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๑๓
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ นายสุรพล พนัสอาพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีคาสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๘๕/๒๕๕๘เรื่อง การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๑3 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอานาจ ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่นายอาเภอแม่สะเรียง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ด้วยคณะกรรมการสรรหาจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาศัยตามความในข้อ ๗ วรรค ๒ของคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ประกอบกับข้อ ๔ ของ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม๒๕๕๗ได้ประกาศแต่งตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ครบตามจานวนแล้ว
และกาหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาครั้งแรก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินของสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย จึง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ และมาตรา ๒๓แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
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มอบหมายหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๐ จึงมอบอานาจให้นายอาเภอแม่สะเรียงปฏิบัติราชการแทน
ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครั้งแรก
ในวันอังคาร ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๒.แต่งตั้งประธานสภ
าเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ที่ได้รับเลือกในการประชุมสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๓กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๕๘ นายสุรพล พนัสอาพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และลาดับ
ต่อไปกระผมขอแนะนาสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ครับ
ท่านที่ ๑ นายภคเดช วิชชโลกา ท่านที่ ๒ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่นท่านที่ ๓ นายพัฒนพงษ์
สนิทการ ท่านที่ ๔. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ท่านที่ ๕. นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย
ท่านที่ ๖ นายจาลองสินธพ ท่านที่ ๗. นายสมพงษ์วงศ์แสนใหม่ ท่านที่ ๘. นายชาญวุฒิ
กุลพันเลิศ ท่านที่ ๙.นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ท่านที่ ๑๐.นายสุรพงษ์ดุมคา
ท่านที่ ๑๑.นายมนตรี บารุงกิจ ๑๒.นายประนอมอุปาสิทธิ์ ครับ สาหรับสมาชิกสภา
เทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาและลาดับต่อไปต้องมีผู้ที่ทาหน้าที่เป็นประธานสภา
ชั่วคราวซึ่งต้องคัดเลือกจากผู้ที่มีความอาวุโสที่สุด และในสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
กระผมได้พิจารณาแล้วผู้ที่มีความอาวุโสที่สุด คือ นายประนอม อุปาสิทธิ์ เป็นผู้ที่มีความ
อาวุโสที่สุดจึงขอเรียนเชิญ คุณประนอม อุปาสิทธิ์ ดารงตาแหน่ง ประธานสภาชั่วคราว และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ขอเข้าสู่วาระที่ ๑ ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยแรก
(ประธานสภาชั่วคราว) ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ และกระผมนายประนอม อุปาสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงชั่วคราว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน กล่าวคา
ปฏิญาณตน ดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้า ชื่อ................สกุล.............................. จะรักษาไว้
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”
ระเบียบวาระที่ ๑ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายประนอม อุปาสิทธิ์
(ประธานสภาชั่วคราว)

ระเบียบวาระที่ ๒

- ไม่มี-

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี –
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การเลือกประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ในวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การเสนอเพื่อคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาฯชั่วคราว) ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการคัดเลือกดังกล่าวกระผมขออนุญาตเบิกตัวเลขานุการสภา
แจ้งรายละเอียดให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับทราบครับ
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับกาประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อที่ ๘
(เลขานุการสภาฯ) วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคน
หนึ่งที่ตนเห็นสมควรดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาอย่าง
น้อยจานวนสองคนรับรอง ซึ่งไม่จากัดจานวนและสมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อและสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว
ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ใดคะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือกถ้าได้คะแนนสูงเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากัน
โดยใช้วิธีเดิมแต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก ในการตรวจนับคะแนน
ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วยครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ จึงสอบถามว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประธานสภา
(ประธานสภาฯชั่วคราว) เทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ ขอเรียนเชิญท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ครับ
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมนายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ขอเสนอ นายมนตรี บารุงกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง เป็นประธานสภาเทศบาลครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ขอสมาชิกสภาผู้รับรอง จานวน ๒ ท่านครับ
(ประธานสภาฯชั่วคราว) ผู้รับรอง๑. นายจาลอง สินธพ
๒. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
มีท่านสมาชิกสภาเสนอท่านอื่นที่คิดว่าเห็นควรได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงหรือไม่ครับขอเชิญคุณสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย
(สมาชิกสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอเสนอ นายภคเดช วิชชโลกา เป็นประธานสภาครับ
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นายประนอม อุปาสิทธิ์ ขอสมาชิกผู้รับรอง จานวน ๒ ท่านครับ
(ประธานสภาชั่วคราวฯ) ผู้รับรอง๑. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
๒. นายสุรพงษ์ ดุมคา
มีท่านสมาชิกสภาเสนอท่านอื่นที่คิดว่าสมควรได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงหรือไม่ครับหากไม่มีกระผมขออนุญาตดาเนินการเลยนะครับ
โดยให้เขียนชื่อและนามสกุลของผู้ถูกเสนอชื่อให้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาครับ
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ กระผมขอชี้แจงเพิ่มในเรื่องของการลงคะแนนเพื่อเลือกประธานสภาท้องถิ่น ตาม ข้อ ๘
(เลขานุการสภาฯ) วรรค ๑ นั้นการลงคะแนนนั้นให้เขียนชื่อสกุลของผู้ที่เสนอคนละจานวนหนึ่งชื่อ หย่อนบัตร
ที่เขียนชื่อเหมือนการเลือกโดยคะแนนลับ โดยการนับคะแนนให้ประธานสภาชั่วคราว
เชิญสมาชิกไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วยนับ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนน
สูงเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยวิธีเดิมแต่ถ้าคะแนนเท่ากัน
อีก ให้ใช้วิธีจับสลากโดยเขียนชื่อนามสกุลของผู้ที่ท่านจะเลือกหย่อนในพานหน้าโต๊ะ
ประธานสภาชั่วคราว
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงสองท่านมาช่วยอ่านรายชื่อผู้ได้รับ
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) การคัดเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลครับ เรียนคุณจาลอง และคุณสัญญพงศ์ ครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบในการเลือกประธานสภาฯ (แบบคะแนนลับ)
นายมนตรี บารุงกิจ จานวน ๗ เสียง
นายภคเดช วิชชโลกา จานวน ๕ เสียง
และบัดนี้ได้ดาเนินการนับคะแนนการเลือกประธานสภาเป็นที่เรียบร้อยจากมติ
ในการคัดเลือกตาแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภา
คือ คุณมนตรี บารุงกิจ ครับ และเมื่อได้มีบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาแล้ว
กระผมประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอมอบหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวให้กับประธานสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับและขอพักการประชุมสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงชั่วคราว ๕ นาที เพื่อดาเนินการให้ประธานสภาดาเนินการ
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
.........พักการประชุม ๕ นาที.........
ขออนุญาตเปิดประชุมสภาต่อจากประธานสภาฯ (ชั่วคราว) บัดนี้ได้มีการแต่งตั้งประธานสภา
ตามคาสั่งที่ ๒๙๕ เรื่อง การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ตามมติที่ประชุม
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครั้งแรก จึงได้แต่งตั้ง นายมนตรี บารุงกิจ เป็นประธานสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ กระผมจึงขอมอบหน้าที่ดังกล่าวให้ประธานสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านครับ บัดนี้ได้ดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง
(เลขานุการสภาฯ) ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเรียบร้อยแล้ว กระผมนายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์
เลขานุการสภา จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ดาเนิน
การในลาดับต่อไปครับ
๓.๒ การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายมนตรี บารุงกิจ ใน วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๒ เป็นการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาฯ) มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้เห็นควรได้รับการเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง โปรดยกมือเสนอชื่อได้ครับ ขอเรียนเชิญท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ครับ
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพครับ กระผมนายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่
(สมาชิกสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอเสนอ ท่านประนอม อุปาสิทธิ์ เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ได้เสนอ ท่านประนอม อุปาสิทธิ์ เป็นรองประธานสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง ขอสมาชิกสภารับรองสองท่านครับ
ผู้รับรอง (นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ / นายชัยชนะปุรณะวิทย์)
และมีสมาชิกสภาท่านใดเห็นว่ามีท่านอื่นที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธานสภาครับ
ขอเรียนเชิญ ท่านสุรพงษ์ ดุมคา ครับ
นายสุรพงษ์ ดุมคา กระผมนายสุรพงษ์ ดุมคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอเสนอ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์
(สมาชิกสภาฯ) ดีมั่น เป็นรองประธานสภาครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 255๘
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นายมนตรี บารุงกิจ ท่านสุรพงษ์ ดุมคา ได้เสนอ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เป็นรองประธานสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง ขอสมาชิกสภารับรองสองท่านครับ
ผู้รับรอง; (นายประนอม อุปาสิทธิ์ / นายพัฒนพงษ์ สนิทการ)
และมีสมาชิกสภาท่านใดเห็นว่ามีท่านอื่นที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธานสภาครับ
หากไม่มีกระผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาสองท่านเพื่อมาดาเนินการช่วยในเรื่องการคัดเลือก
รองประธานสภาแบบลงคะแนนลับโดยการจับฉลากครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบในการเลือกรองประธานสภาฯ (แบบคะแนนลับ)
นายประนอมอุปาสิทธิ์ จานวน ๙ เสียง
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น จานวน ๓ เสียง
และบัดนี้ได้ดาเนินการนับคะแนนการเลือกรองประธานสภาเป็นที่เรียบร้อยจากมติ
ในการคัดเลือกตาแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรองประธานสภา
คือ คุณประนอม อุปาสิทธ์ ครับ และกระผมขอเข้าสู่ ข้อ ๓.๓ การคัดเลือกเลขานุการสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
๓.๓ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายมนตรี บารุงกิจ ในวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๓ เป็นการเลือกเลขานุการประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาฯ) ให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาล
ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นเลขานุการสภา โดยมีสมาชิกสภารับรองจานวนสองคน ทั้งนี้
มีท่านสมาชิกท่านใดพิจารณาแล้วจะเสนอรายชื่อผู้เห็นควรได้รับการเลือกเป็นเลขานุการ
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โปรดยกมือเสนอชื่อได้ครับ ขอเรียนเชิญท่านจาลอง สินธพ
ครับ
นายจาลอง สินธพ ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจาลอง สินธพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสภาฯ) กระผมขอเสนอท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ เป็นเลขานุการสภาเทศบาล ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านจาลอง ได้เสนอท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองจานวนสองท่านครับ
ผู้รับรอง (นายประนอม อุปาสิทธิ์/นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์)
และมีสมาชิกสภาท่านใดเห็นว่ามีท่านอื่นที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นเลขานุการสภาครับ
ขอเรียนเชิญ ท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ
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นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย เรียนท่านประธานสภา กระผมนายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
(สมาชิกสภาฯ) แม่สะเรียง ขอเสนอ ท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ เป็นเลขานุการสภาครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ได้เสนอ นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง ขอสมาชิกสภารับรองสองท่านครับ
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ขอถอนตัวจากการเสนอ
(สมาชิกสภาฯ) ชื่อในตาแหน่งดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ได้ถอนตัวในตาแหน่งดังกล่าว ขอเรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนท่านประธานสภา กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
(สมาชิกสภาฯ) แม่สะเรียง ขอเสนอ ท่านจาลอง สินธพ เป็นเลขานุการสภาครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ได้เสนอ ท่านจาลอง สินธพ เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง ขอสมาชิกสภารับรองสองท่านครับ
นายจาลอง สินธพ ท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายจาลอง สินธพ ขอถอนตัวจากการเสนอ
(สมาชิกสภาฯ) ชื่อในตาแหน่งดังกล่าว เนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรงจึงไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านจาลอง สินธพ ได้ถอนตัวในตาแหน่งดังกล่าว ขอเรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย เรียนท่านประธานสภา กระผมนายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
(สมาชิกสภาฯ) แม่สะเรียง ขอเสนอ ท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ เป็นเลขานุการสภาครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ได้เสนอ ท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง ขอสมาชิกสภารับรองสองท่าน
ผู้รับรอง(นายจาลอง สินธพ/นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย/นายภคเดช วิชชโลกา)
และมีสมาชิกสภาท่านใดเห็นว่ามีท่านอื่นที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นเลขานุการสภาครับ
หากไม่มีกระผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาสองท่านเพื่อมาดาเนินการช่วยในเรื่องการคัดเลือก
เลขานุการสภาฯแบบลงคะแนนลับโดยการจับฉลากครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 255๘
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มติที่ประชุม เห็นชอบในการเลือกเลขานุการสภาฯ (แบบคะแนนลับ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ จานวน ๘ เสียง
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ จานวน ๔ เสียง
และบัดนี้ได้ดาเนินการนับคะแนนการเลือกเลขานุการเป็นที่เรียบร้อยจากมติ
ในการคัดเลือกตาแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง คือ ท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ และกระผมขอเข้าสู่ ข้อ ๓.๔
การกาหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครับ
ข้อ ๓.๔ การกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปีพ.ศ.๒๕๕๘และครั้งที่ ๑
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายมนตรี บารุงกิจ ในวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๔ เป็นเรื่องการกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปีพ.ศ.๒๕๕๘
(ประธานสภาฯ) และประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงท่านใดเสนอการกาหนดสมัยประชุมดังกล่าวครับ เชิญ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์
ดีมั่น สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภา
(สมาชิกสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง กระผมขอเสนอกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
และครั้งที่ ๑ ประปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ครับ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (วันที่ ๑
– ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (วันที่ ๑
– ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (วันที่ ๑
– ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (วันที่ ๑
– ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘)
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ – ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙)
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอตามกาหนดดังกล่าว มีสมาชิกสภา
(ประธานสภาฯ) ท่านอื่นๆ มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ เชิญ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ
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นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมขอเสนอกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม
(สมาชิกสภาฯ) พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๑
– ๓๐ เดือน วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีการเสนอ กาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประปีพ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๑-๓๐
(ประธานสภาฯ) พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ วันที่ ๑
– ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ กระผมขอมติที่เห็นกับที่ประชุม
แห่งนี้ครับว่าสมาชิกสภาท่านเห็นชอบให้กาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเดือนไหนโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุมเห็นชอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
จานวน ๓ เสียง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (วันที่ ๑
– ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
จานวน ๙ เสียง
กระผมจึงขอสรุปว่าการกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ครั้งที๑่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ครับ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (วันที่ ๑
– ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (วันที่ ๑
– ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (วันที่ ๑
– ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (วันที่ ๑
– ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘)
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ – ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙)
ครับ และขอเข้าสู่วาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ
นายมนตรี บารุงกิจ ในเรื่องอื่น ๆ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดเสนอในเรื่องอื่นหรือไม่ครับ เรียนเชิญคุณธีรพงศ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน กระผมขอนาเรียนว่า เทศบาลตาบลแม่สะเรียงต้องการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา
(ผู้ช่วยเลขาฯ) เทศบาลฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลซึ่งต้องมีสมาชิกสภาดารงตาแหน่งด้วย
ทั้งนี้ประกอบใกล้ที่จะมีการประชุมประชาคมแล้วด้วยจึงขออนุญาตสภาแห่งนี้เพื่อดาเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ ในคณะกรรมการดังกล่าวมีความเป็นที่ต้องดาเนินการคัดเลือก จึงอยากสอบถามความคิดเห็น
(ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาทุกท่านว่ามีความคิดเห็นอย่างไร เรียนเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กระผมอยากจะสอบถามท่านกฤตธกร
(สมาชิกสภาฯ) ว่ามีความจาเป็นหรือไม่ที่ต้องคัดเลือกคณะกรรมการฯดังกล่าวในครั้งนี้ เพราะยัง
เป็นการประชุมสภาครั้งแรกและกาลังอยู่ระหว่างกาหนดสมัยประชุมสภา จึงอยากสอบถาม
ว่ามีความจาเป็นเร่งด่วนหรือไม่ที่จะคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวในการประชุมสภาครั้งนี้
หรือจะย้ายไปในสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ที่กาหนดขึ้น เพราะเป็นอานาจเห็นชอบของ
สภาเทศบาลครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านภคเดช วิชชโลกา ครับที่ชี้แนะและนาเสนอให้ประเด็นดังกล่าว และขอเบิกตัว
(ประธานสภาฯ) ตัวท่านกฤตธกร วิวันน์นา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านการจัดทาแผนชี้แจงต่อสภาด้วย
ครับ
นายกฤตธกร วิวันน์นา กระผมขอชี้แจงว่า คณะกรรมการพัฒนาแผนและคณะกรรมการติดตามประเมินผล
(หัวหน้าฝ่ายแผนฯ) แผนพัฒนาฯ ยังดารงตาแหน่งเดิม แต่ตอนนี้ในตาแหน่งดังกล่าวยังขาดคณะกรรมการจานวน
คณะกรรมการชุดละสามท่าน ซึ่งหากในวันนี้ท่านยังไม่พร้อมหรือไม่สะดวกที่จะดาเนินการ
คัดเลือกครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านกฤตธกร ครับ สาหรับการดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุดต่าง ๆนั้น
(ประธานสภาฯ) ขอให้บรรจุในวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ในเดือนมีนาคม ครับ และ
ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพรักทุกท่านครับ กระผมขอยินดีกับสภาแห่งนี้ที่ได้
(นายกเทศมนตรีฯ) ดาเนินการคัดเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา ถือว่าเป็นบุคคลที่
มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน จึงในวันนี้กระผมขอแจ้งให้สมาชิกเทศบาลได้รับทราบ
ในโครงการต่างๆ ที่ได้ดาเนินการหรือกาลังจะดาเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ
๑. โครงการก่อสร้างลาเหมืองแกน งบประมาณ ๑.๙ ล้านบาท เป็นงบยุทธศาสตร์
ของจังหวัด ซึ่งเค.ซี.ซี เป็นผู้ดาเนินการและจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน
๒. โครงการจัดทาสวนสุขภาพ งบประมาณ ๒ ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบราคา
ทั้งนี้จะแยกเป็นงบประมาณ ๒ ส่วน คือ งบประมาณที่ได้รับจาก คสช. งบประมาณ
๑,๐๘๐,๐๐๐ ล้านบาท เทศบาลตาบลแม่สะเรียงประกาศสอบราคาเอง งบประมาณ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ๘๒๐,๐๐ บาท ประเภทเครื่องเล่นสนาม สนามเด็กเล่น โต๊ะหินอ่อน
ที่นั่งเล่นนั้น สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อโดยดาเนินการภายใน
๙๐ วัน
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๓. โครงการระบบงานจราจร งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบประมาณจากอบจ.
โดย อบจ.ดาเนินการเอง
๔. โครงการจัดชายคาเทศบาล งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เทศบาลดาเนินการประกาศ
๕. งบประมาณที่ได้รับจากเงินรางวัลธรร มภิบาลนั้น อาจนาไปดาเนินการเรื่องไฟแสงสว่าง
หรือจัดซื้อรถตู้ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้รับมาแล้ว
๖. รถนาท่องเที่ยวที่เทศบาลแม่สะเรียงได้รับนั้นในขณะนี้มาถึงจังหวัดแล้วจะมีการตรวจรับ
อีกครั้งหนึ่ง
๗. ประชาสัมพันธ์ประกาศดาเนินการขึ้นค่าบริการจัดเก็บขยะจากเดิม ๒๐ บาท
เป็น ๔๐ บาท ซึ่งจะเริ่มดาเนินการ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งค่าบริการดังกล่าวมีกฎหมาย
รองรับ
๘. เชิญร่วมรับคณะตรวจธรรมภิบาลในเย็นวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วัด
อุทยารมณ์ และเช้าวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมหลังอาคารสานักงาน
เทศบาล
๙. การเข้าร่วมประชุมด้านพระปกเกล้า ระหว่าง ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕8
(มอบให้รองถาวรและคุณปภากรณ์เข้าร่วมประชุมดังกล่าว)
๑๐. เชิญร่วมงานสัมมนาของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ ๒๕
– ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิลาเคิลแกรน หลักสี่
๑๑. แจ้งกาหนดจัดกิจกรรมสรงน้าพระเพชร ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘
๑๒. แจ้งกาหนดการจัดงานรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘
๑๓. แจ้งกาหนดการจัดงานวันเทศบาลฯ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
๑๔. การดาเนินการจัดไฟฟ้าส่องแสงสว่างถนนแหล่งพานิช จากวัดสุพรรณรังสี –
วัดชัยลาภและ ถนนแม่สะเรียง ตั้งแต่หางเวียง – สุดเขตเทศบาล
โดยกระผมมอบหมายให้ท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรี ได้นาเรียนใน
รายละเอียดครับ และกระผมจึงขอนาเรียนยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้รับทราบครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ที่ได้นาเรียนรายละเอียดต่างๆครับ
(ประธานสภาฯ) เรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ชี้แจงรายละเอียดให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ก่อนอื่น
(รองนายกฯ) ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตาแหน่งประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
และเลขานุการสภาฯ ที่ท่านได้รับเลือกในตาแหน่งดังกล่าวด้วย ในเรื่องการติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อให้แสงสว่างบริเวณถนนแม่สะเรียง ตั้งแต่หน้าสานักงานป่าไม้เขตเก่าไปจนถึงห้วยปู่เฒ่า
นั้น ทางคณะผู้บริหารได้มีการปรึกษาหาในเรื่องการดาเนินการในถนนสายดังกล่าว จึงได้
ขอสรุปว่าดาเนินการเหมือนในปี
57 ที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัด ๒ ล้านบาทครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ที่ได้แจ้งรายละเอียดให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้ทราบ
(ประธานสภาฯ) และกระผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารคือท่านรองนายกท่านอินทร นันทสมบูรณ์
ได้พูดคุยกับทางสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายอินทร นันทสมบูรณ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ที่เคารพทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกับ
(รองนายกฯ) ทุกๆท่านที่รับตาแหน่งใหม่ กระผมได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องวัฒนธรรม
ในการดาเนินการประกวดธรรมาภิบาล ด้านวัฒนธรรม ซึ่งในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
จะมีการประชุมเพื่อมอบหมายและขอความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมและแบ่งงาน
ในการจัดทากิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะดาเนินการ ๒๕
– ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ วัดอุทยารมณ์ และห้องประชุมเทศบาลฯ ซึ่งกิจกรรมที่จะจาลองขึ้นเป็นการจาลอง
งานออกพรรษาและกระผมจะทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายกให้ดีที่สุดครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองอินทร และขอเชิญท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีครับ
(ประธานสภาฯ)
นายดารง วงศ์น้อย เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนายดารง วงศ์น้อย
(ที่ปรึกษานายกฯ) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง กระผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับคัดเลือก
ในทุกๆตาแหน่ง ยินดียิ่งที่การดาเนินงานเรียบร้อยด้วยดีของสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและราบรื่นขอฝากให้สภาเทศบาลด้วยว่าสิ่งไหนที่คิดว่าดีและเหมาะสม
ให้พัฒนากับท้องถิ่นของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาครับและขอเรียนเชิญ ท่านภูชิษ ธรรมขันธ์ เลขานุการ
(ประธานสภาฯ) นายกเทศมนตรีครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายภูชิษ ธรรมขันธ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมในนาม
(เลขานุการนายกฯ) เลขานุการนายกเทศมนตรี ยินดีกับทุกๆท่านที่ได้รับตาแหน่งเช่นเดียวกันครับ
และขอนาเสนอกิจกรรม สปสช.เรื่องการออกกาลังกาย เพื่อเป็นนวัตกรรมของประชาชน
ณ บริเวณหน้าที่ว่าอาเภอแม่สะเรียงจึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงครับ และขอเรียนเชิญ
(ประธานสภาฯ) ท้องถิ่นอาเภอครับ
นายประพิณ โตริ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารทุกท่านครับ
(ท้องถิ่นอาเภอฯ) กระผมนายประพิณ โตริ ท้องถิ่นอาเภอแม่สะเรียง กระผมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านที่ได้รับตาแหน่ง กระผมขอชื่นชมการทางาน
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ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ทาให้การทางานของคณะผู้บริหารและฝ่ายสภาเทศบาลดาเนินการเจริญไปด้วยดี ในส่วนของ
การประสานและการบริหารในการทางานระหว่างสานักงานท้องถิ่นและส่วนราชการ
ขอให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทางานตลอดไปครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านท้องถิ่นอาเภอครับ ในลาดับต่อไปกระผมของให้สมาชิกสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) เสนอกาหนดการในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจา พ.ศ.๒๕๕๘ ว่าจะกาหนด
ประชุมดังกล่าวในวันไหนครับ เรียนเชิญท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
(สมาชิกสภาฯ) ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มีขอเห็นมติชอบในการกาหนด
(ประธานสภาฯ) วันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ท่านว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์
ดีมั่น เสนอกาหนดวันประชุมดังกล่าว ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
เมื่อสมาชิกสภาเห็นชอบตามที่ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ได้เสนอ กาหนดการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปีพ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
แล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายละเอียดใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
เชิญท่านพัฒนพงษ์ครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมฝากในเรื่องแสงสว่างไฟสปอร์ทไลท์ หน้าสนามที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียงด้วยครับ
(สมาชิกสภาฯ)
โดยขอนาเรียนฝากประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ฝากทางฝ่ายบริหารดาเนินการด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอรับเรื่องไว้และดาเนินการโดยด่วนครับ เหตุที่ทาให้ไฟสปอร์ทไลท์
(นายกเทศมนตรีฯ)
บริเวณดังกล่าวเสีย เพราะมีคาราวานขายของหน้าที่ว่าการอาเภอมาต่อไฟจนทาให้เสีย
ทั้งระบบครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ หากเกิดเหตุในครั้งต่อไป กระผมเห็นว่าควรมีผู้รับผิดชอบจะให้เทศบาลรับผิดชอบเองไม่ได้
(ประธานสภาฯ) กระผมฝากให้ฝ่ายคณะผู้บริหารดาเนินการด้วยครับ ขอเรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ ครับ
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารครับ กระผมแจ้งเรื่องไฟฟ้าบริเวณซอยร้านคิวเพรส
(สมาชิกสภาฯ) หน้าวัดจองสูง เสาหน้าร้านช่างนิดเย็บผ้าซึ่งมีรหัสประจาต้นไฟฟ้าและไฟไม่สว่างบริเวณ
ดังกล่าว ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอฝากประเด็นดังกล่าวไปยังผู้บริหารให้เจ้าหน้าผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการจุดนั้นด้วย
(ประธานสภาฯ) หากไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดเสนอความคิดเห็นใด การประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครั้งแรก
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วกระผมนายมนตรี บารุงกิจ ประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ขอปิดการประชุมสภาครั้งแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ณบัดนี้ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๑๕ น.

(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ครั้งแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่๘ เดือน มีนาคมพ.ศ. ๒๕๕๘ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑6เดือนมีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๘
(ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ
(นายประนอม อุปาสิทธิ์)
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
(นายจาลอง สินธพ)
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่)
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(นายมนตรี บารุงกิจ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
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