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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ครั้ง ๑ประจาปี ๒๕๕๘
วันที๓่ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายมนตรี บารุงกิจ ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. นายประนอม อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๓. นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๔. นายสุรพงษ์ ดุมคา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๕. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายภคเดช วิชชโลกา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๘. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๙. นายจาลอง สินธพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๑. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๒. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ 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 นักบริหารงานสาธารณสุข
๘. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๙. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
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 ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่ธุรการ
๑๕. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๖. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๗. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๘. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๙. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๐. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง คนงาน
๒๑. นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร ตาแหน่ง บุคลากร
๒๒. นางนภัสรพี พรสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๓. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๔. นางสาวจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๒๕. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๖. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๗. นายณัฐวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๘. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๙. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓๐. นางมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
๓๑. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๒. นายสรายุทธ แก้วไสยะ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
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เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(เลขานุการสภาฯ) จุดเทียน
ธูป บูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
-จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยประกาศสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ได้กาหนดเปิดประชุมสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงสมัย สามัญประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๘ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘โดยมีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน๓๐ วัน
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นับตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ครั้งแรกประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น สภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง จึงขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่
๒๕กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘นายมนตรี บารุงกิจ ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายมนตรี บารุงกิจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน วันนี้เป็นการ
(ประธานสภาฯ) เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ กระผมจึงขอเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
นายมนตรี บารุงกิจ สมาชิกสภาทุกท่านครับ ทุกท่านคงได้รับหนังสือเรื่องการเลื่อนการประชุมสภา เนื่องจากใน
(ประธานสภาฯ) การประชุมครั้งแรกจากมติสภาเทศบาล ได้กาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ในวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่กระผมได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรีเลื่อนการประชุมดังกล่าว เป็น
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เหตุผลเนื่องจากผู้บริหารติดภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงานจึงขอ
เลื่อนประชุมเป็นวันนี้ครับ และการประชุมนั้นกระผมขอแจ้งถึงบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอเข้าสู่วาระที่ ๒ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๓.๑ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การแถลง
(ประธานสภาฯ) นโยบายนายกเทศมนตรีกระผมจึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมตรีและคณะผู้บริหาร
ดาเนินการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่
(นายกเทศมนตรีฯ) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาได้อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ วรรค ๒ ของคาสั่งหัวหน้ารักษา
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ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ ประกอบข้อ ๕ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
ลงวันที่ ๑๐กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอให้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง กลับมาดารงตาแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนกว่า
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศให้มีการเลือกตั้งบัดนี้ กระผมได้กาหนดนโยบาย
การบริหารราชการของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเรียบร้อยแล้ว โดยนโยบายนี้ยึดมั่นตาม
กรอบอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ อาเภอแม่สะเรียง เป็นเมืองเก่าแก่ที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเป็นอัตลักษณ์ของ
เมือง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีศาสนาที่หลากหลายเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจประชาชน
อยู่ด้วยกันด้วยความสมานฉันท์ผู้คนมีคุณธรรมอบอุ่นด้วยไมตรีจิต มีความรัก ความสามัคคี
ชุมชนมีความเข้มแข็งและบ้านเมืองร่มเย็นสงบสุข ในปัจจุบันนี้เป็นยุคโลกาภิวัฒน์มีความ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างรุนแรงก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในอาเภอแม่สะเรียงบ้างแล้วแต่ถือได้ว่ายัง
ค่อนข้างน้อย เพราะ ประชาชนในอาเภอแม่สะเรียงดาเนินชีวิตในลักษณะของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาตั้งแต่อดีตประกอบกับชุมชนและสังคมของอาเภอแม่สะเรียง ยังมีความเข้มแข็ง
และรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี ได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่องตลอดมา อย่างไรก็ตาม
กระผมเห็นว่าเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ก้าวทันยุคทันสมัยได้
ตลอดไป มีความจาเป็นยิ่งที่เราจะต้องช่วยกันสร้างสังคมของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ให้มีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ และมีภูมิคุ้มกัน ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อให้เกิดสภาพดังกล่าว เราจะต้องพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ
และพึ่งตนเองได้ กระผมยังให้ความสาคัญต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป โดยจะต้อง
ดาเนินการให้มีคุณภาพ เพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างฐานการพัฒนาชุมชนของประชากรใน
เขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนนาไปสู่จุดหมายสุดท้าย เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง วิสัยทัศน์ (
VISION)
“วัฒนธรรมเด่น เน้นบริการ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจ”
พันธกิจ
(mission) ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลในชุมชนมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี และมีคุณภาพ ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น๔. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการด้านสาธารณสุขสุขภาพและการกีฬา ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การพัฒนา การบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ๖.ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ๗. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนในเชิงสร้างสรรค์ และห่างไกลยาเสพติด เป้าหมาย
(GOAL) ๑. กลุ่มประชาชนทุก
คนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ๒. พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลแม่สะ เรียง ๓.สถานศึกษา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ศาสนสถานทุกศาสนา ในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ๔. กลุ่มบุคลากรในองค์กรเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ๕. สถานที่นอกเขตที่อยู่ในความดูแล และรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง และกระผมขอเบิกตัวท่านรองชัยพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
รายงานนโยบายในด้านต่างๆ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงและขอเรียนเชิญท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(ประธานสภาฯ)
รองนายกเทศมนตรีฯ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติทุกท่านครับ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตาบล
(รองนายกฯ) แม่สะเรียง ได้แถลงนโยบายตามที่ได้แถลงไปยังสภาเทศบาลโดยกระผมขอแถลงเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ ผ่านท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติดังนี้ข้อ ๑. นโยบาย
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยดาเนินการดังนี้ ๑.๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเพื่อหา
รายได้ ๑.๒ ส่งเสริมการลงทุนในอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ๑.๓ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดาริ ๑.๔ ส่งเสริม
การตลาดให้สามารถรองรับและจาหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม ๑.๕ สนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสะอาด
สวยงาม ๑.๖ ประสานงานกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ๑.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ให้ประชาชนมีการดาเนินชีวิต ในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ข้อ ๒. นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสาคัญ
ด้านศาสนาทุกศาสนา รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคม
ของชุมชนแม่สะเรียง โดยดาเนินการดังนี้ ๒.๑ ทานุบารุงศาสนาหลักทั้ง ๓ ศาสนา คือ
ศาสนาพุทธคริสต์และอิสลาม ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณี โดย
การจัดการของชุมชน ๒.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
ข้อ ๓. นโยบายด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุน การบริการ
ด้านสาธารณสุขให้เป็นระบบเน้นการป้องกัน รวมทั้งการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่
ประชาชนส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน องค์กร
เอกชน ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดาเนินการดังนี้๓.๑ส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ ๓.๒ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม
อายุ ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
คุ้มครองผู้บริโภค ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดเก็บขยะกาจัดขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ ๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น วัด
โบสถ์ มัสยิด โรงเรียนและที่สาธารณะให้มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สวยงาม ๔ . นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งปวง โดยเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในท้องถิ่นโดยดาเนินการ ดังนี้ ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานอกระบบ๕ .พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ
มีความโปร่งใส และวางรากฐานการทางานอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตั้งแต่การวางแผนการดาเนินงาน การตรวจสอบและประเมินผลโดยมีการ
ดาเนินการดังนี้ ๕.๑ ศึกษา สารวจ ความต้องการของประชาชน ๕.๒ พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและอยู่ในระดับมาตรฐาน ๔.๓ พัฒนาปรับปรุงถนน ท่อ
ระบายน้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีความสะอาด ๖. นโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งการบรรเทาสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยทุกด้าน โดยเพิ่มขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน โดยดาเนินการ ๖.๑ส่งเสริมและสนับสนุน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน
การบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตอาเภอแม่สะเรียงอย่าง
มีประสิทธิภาพ๗.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุน
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ๗.๑ ส่งเสริมการให้หญิงและชายมีสิทธิเท่า
เทียมกัน รวมทั้งขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ๗.๒ ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้ง
ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ๗.๓ ฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะในการประกอบ
อาชีพแก่สตรีตามความเหมาะสม กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ๗.๔ สนับสนุนให้มี
การพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ในทางสร้างสรรค์และดีงาม
เพื่อให้เป็นกาลังที่สาคัญของชาติ ๗.๕สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนชราและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ในสังคมได้ตามปกติ ๗.๖ สนับสนุนให้
มีสถานธนานุบาลเพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับประชาคม๘.นโยบายการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
รวมทั้งจะบริหาร ราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรู้รัก
สามัคคีตลอดจนจะกระทาทุกวิถีเพื่อให้บังเกิดความสุข ความเจริญแก่ประชาชน
โดยดาเนินการ ดังนี้ ๘.๑ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อสารมวลชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ๘.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิต ตามระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งประกอบไปด้วย ปัญญาธรรม สามัคคีธรรมและคารวะธรรม ๘.๓ บริหารราชการเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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นายพัลลภ หว่าละ ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอเรียนว่า นโยบายทั้งหมด
(นายกฯ) ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ได้ยึดถือตามแนวทางการกาหนดนโยบายของแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
เทศบาลครอบคลุมทั้ง ๘ ด้าน ตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งวิธี
การปฏิบัตินั้น กระผมจะกระทาตามความต้องของประชาชนทุกชุมชน ในเขตเทศบาลเป็น
สาคัญ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทางาน ดังคากล่าวที่ว่า “ความต้องการของ
ประชาชนต้องมาก่อนเหนือสิ่งอื่นใด” หมายความว่า การกระทาใดๆ ตามที่เห็นว่า อาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหา หรือกระทบต่อประชาชนในหลายๆฝ่ายและหลายๆด้าน จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากการประชาคม ของชุมชนทุกชุมชนก่อน โดยยึดมั่นในหลักการแห่ง
ประชาธิปไตย และข้อกฎหมายเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง
นอกเหนือจากนโยบายทั้ง 8 ข้อ ของกระผมที่ได้นาเสนอต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้แล้ว
ยังมีแนวคิดว่าเทศบาล คือ บ้านหลังใหญ่ของพวกเราทุกคน ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมใน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ฉะนั้นประชาชนหรือสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่าน
ใดประสงค์ที่จะเสนอ นโยบายหรือโครงการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งส่งผลถึง
ประชาชนโดยตรงแล้ว กระผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน้อมรับไว้พิจารณา และดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์อย่างแน่นอน โดยถือได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสร้างสรรค์
และพัฒนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงของเราต่อไป การ
แก้ไขปัญหาและการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบาย
ที่ได้แถลงทั้งหมดนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริงได้
จะต้องได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ภาคเอกชน
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอแม่สะเรียง โดยมีลักษณะของการพัฒนา
แบบบูรณาการ และหุ้นส่วนของการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องได้รับฉันทานุมัติความ
ร่วมมือและสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นคนรุ่น
ใหม่ ที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันทาการเมืองเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้แม่สะเรียงของพวกเราทุกคน
ให้เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมสมานฉันท์ และเอื้อ
อาทรต่อกันกระผมขอให้ความมั่นใจว่าจะดาเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้และตาม
แผนปฏิบัติที่จะได้จัดทาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ซึ่ง
กระผมมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านที่จะร่วมกันทางานให้บรรลุผลสาเร็จที่พึงประสงค์ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการ
ขอขอบคุณครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงที่ได้
(ประธานสภาฯ) แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งตามที่ได้รับฟังนโยบายจากท่านนายกฯแล้วมี
ความครอบคลุมทุกๆด้าน และมีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นที่จะเสนอแนะหรือแนะนา
ในการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เรียนเชิญท่านประนอมอุปาสิทธิ์ครับ
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นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมเห็นว่าการแถลงของท่านนายกได้ครอบคลุมครบทุกๆด้านกระผมขอสนับสนุน
(รองประธานสภาฯ) นโยบายนายกเทศมนตรีครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านประนอมครับ มีสมาชิกสภาท่านอื่นเสนอความคิดเห็นอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่
(ประธานสภาฯ)
มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอแนะอย่างอื่น ก็เป็นไปตามที่นายกได้แถลงนโยบายที่ครอบคลุมของ
เทศบาลแม่สะเรียง และกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเพื่อพิจารณา
นายมนตรี บารุงกิจ ในระเบียบวาระที่ ๔ เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการต่าง ๆ ประกอบด้วย
(ประธานสภาฯ) ๔.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จานวน ๓ ท่าน
๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๓ ท่าน
๔.๓ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล จานวน ๓ ท่าน
๔.๔ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
จานวน ๓ ท่าน
๔.๕ การคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี จานวน ๒ ท่าน
โดยวิธีการดาเนินการคัดเลือกกระผมขอเบิกตัวคุณธีรพงศ์ ปิงสุแสน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ชี้แจงวิธีดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าว เชิญคุณธีรพงษ์ ครับ
นายธีรพงษ์ ปิงสุแสน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สาหรับคณะกรรมการที่เราจะ
(ผู้ช่วยเลขาฯ) ทาการคัดเลือกนี้ เป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๕มีการคัดเลือกคณะกรรมการรับรองรายงานและ
ประชุม คณะแปรญัตติข้อบัญญัติ คณะกรรมการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
ทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการต่างๆ จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ 12 ส่วนการคัดเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ
โดยวิธีการเสนอชื่อแล้วรับรองและมีการเขียนชื่อของคณะกรรมการแต่ละชุด จึงขอนาเรียน
ให้ที่ประชุมณที่นี้ได้รับทราบ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะอื่นๆ
ในเรื่องของการคัดเลือกคณะกรรมการแต่ละชุดหรือไม่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ คุณธีรพงษ์ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือกของคณะกรรมการต่างๆ แล้ว กระผมจึงขอนา
(ประธานสภาฯ) เรียนว่าจากที่คุณธีรพงษ์ ได้แจ้งมาว่าจะมีการเสนอชื่อแล้วรับรองและเขียนชื่อแล้วนับ
คะแนน กระผมจึงขอสอบถามสมาชิก ณ ที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะทาการคัดเลือกคณะกรรมแบบ
ไหนดีครับเรียนเชิญท่านภคเดชครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านประธานสภาสมาชิกสภาที่เคารพ กระผมภคเดช วิชชโลกา สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
(สมาชิกสภาฯ) แม่สะเรียง กระผมขอเรียนว่าในระเบียบการสรรหาขึ้นอยู่กับข้อบังคับการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๗ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ วิธีการเลือก
คณะกรรมการท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่
ต้องมีผู้รับรอง วรรคสองการเสนอชื่อให้เสนอชื่อได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอื่น และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และกลับมาด้วย
ข้อ ๑๒ ก็ให้ไปดูในข้อ ๘ และนามาใช้ครับ ข้อ ๘ คือการคัดเลือกประธานสภา
รองประธานสภาและเลขานุการสภา โดยการลงคะแนนโดยวิธีลับหรือเสนอชื่อนี้คือวิธีการ
ดาเนินการ และตามระเบียบการเสนอชื่อนั้นไม่สามารถเสนอชื่อพร้อมกันสามชื่อได้ท่าน
จะต้องเสนอรายชื่อแต่ละท่านเพียงหนึ่งครั้ง และดาเนินการสรรหาให้ได้คนที่หนึ่งแล้วต่อไป
ให้ได้คนที่สอง และคนที่สาม ซึ่งเป็นการดาเนินการตามระเบียบอย่างชัดเจนครับซึ่งใน
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ทาการเสนอชื่อทีละคนเท่านั้น
ขอให้ดาเนินการขั้นตอนดังกล่าวด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านภคเดช ที่คอยชี้แจงวิธีระเบียบในการคัดเลือกคณะกรรมการครับท่านสมาชิก
(ประธานสภาฯ)
สภาทุกท่านครับ กระผมขอเรียนว่าตามที่ท่านภคเดชได้ชี้แนะนั้นหมายความว่าการคัดเลือก
คณะกรรมการแต่ละชุดให้มีการลงมติเลยครับเชิญท่านภคเดช ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขออนุญาตเพิ่มเติมการลงมติแต่ละครั้งให้มีการลงคะแนนโดยการเขียนชื่อ
(สมาชิกสภาฯ) เว้นเสียแต่ว่าในนั้นไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านภคเดช และขอเข้าสู่ข้อ ๔.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภา
ข้อ ๔.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอเข้าสู่การคัดเลือกคณะกรรมการชุดแรก คือ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจราย
(ประธานสภาฯ)
งานการประชุมสภา จานวน ๓ ท่านขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อที่ละ ๑ ท่านและมีการลงมติ
โดยการเขียนชื่อครับ เรียนเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมท่านที่ ๑
ครับ ขอเชิญท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ครับ
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กระผมขอเสนอ ท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ ขอผู้รับรองท่านภคเดช วิชชโลกา จานวน ๒ท่านคือ
(ประธานสภาฯ)
ผู้รับรอง ๑. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ
๒.นายสุรพงษ์ ดุมคา
และขอเรียนเชิญท่านจาลอง สินธพ ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายจาลอง สินภพ กระผมขอเสนอ ท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ ขอผู้รับรองท่านประนอม อุปาสิทธิ์ จานวน ๒ ท่านคือ
(ประธานสภาฯ)
ผู้รับรอง ๑. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
๒. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์
มติที่ประชุม
เห็นชอบโดยการลงคะแนนลับ ๑. นายภคเดช วิชชโลกา จานวน ๕ เสียง
๒. นายประนอม อุปาสิทธิ์ จานวน ๗ เสียง
นายมนตรี บารุงกิจ ผลการคัดเลือก ท่านประนอม อุปาสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่๑
(ประธานสภาฯ) และลาดับต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ ขอให้
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อได้ครับ เรียนเชิญท่านวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ครับ
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ กระผมขอเสนอ ท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(สมาชิกสภาฯ) คนที่ 2 ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอผู้รับรองท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ จานวน ๒ ท่านคือ
(ประธานสภาฯ)
ผู้รับรอง ๑. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์
๒. นายประนอม อุปาสิทธิ์
และขอเรียนเชิญท่านว่าที ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอ ท่านภคเดช วิชชโลกา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่๒
(สมาชิกสภาฯ) ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอผู้รับรองท่านภคเดช วิชชโลกา จานวน ๒ ท่านคือ
(ประธานสภาฯ)
ผู้รับรอง ๑. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ
๒. นายจาลอง สินธพ
และขอเรียนเชิญท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอเสนอท่านจาลอง สินธพ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(รองประธานสภาฯ) ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอผู้รับรองท่านจาลอง สินธพ จานวน ๒ ท่านคือ
(ประธานสภาฯ)
ผู้รับรอง ๑. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
๒. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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มติที่ประชุม
เห็นชอบโดยการลงคะแนนลับ๑. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ จานวน ๗ เสียง
๒. นายภคเดช วิชชโลกา จานวน ๒เสียง
3. นายจาลอง สินธพ จานวน ๓เสียง
นายมนตรี บารุงกิจ ผลการคัดเลือก ท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคน
(ประธานสภาฯ) ที่ ๒ และลาดับต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ โดย
ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อได้ครับ เรียนเชิญท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมนายประนอม อุปาสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอเสนอท่านจาลอง
(รองประธานสภาฯ)สินธพ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาคนที่ ๓ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอผู้รับรองท่านจาลอง สินธพ จานวน ๒ ท่านคือ
(ประธานสภาฯ)
ผู้รับรอง ๑. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
๒. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่
๓. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์
มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอท่านอื่นว่าเห็นสมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจราย
งานการประชุมคนที่ ๓ หรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมถือว่า ท่านจาลอง สินธพ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓
ครับ และสรุปว่าผลการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภาฯ
มีรายนามดังต่อไปนี้
๑. นายประนอม อุปาสิทธิ์
๒. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่
๓. นายจาลอง สินธพ
โดยขอให้ทั้ง ๓ ท่านได้คัดเลือกประธานตรวจรายงานการประชุมเองและลาดับต่อไปเป็นการ
ดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ข้อ ๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
นายมนตรี บารุงกิจ ในข้อ ๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอรายชื่อสมาชิก
(ประธานสภาฯ) สภาที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญเสนอรายชื่อผู้สมควร
ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับเชิญท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ครับ
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมขอเสนอ ว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับ
(สมาชิกสภาฯ)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอผู้รับรอง จานวน ๒ ท่าน ครับ
(ประธานสภาฯ)
ผู้รับรอง ๑. นายประนอมอุปาสิทธิ์
๒. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
มีท่านใดเสนอผู้เห็นควรได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ อีกหรือไม่หากไม่
มีผู้ใดเสนอกระผมขอมติในที่ประชุมท่านใดเห็นชอบว่า ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เห็นควร
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านสมาชิกสภาสามารถเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ เชิญท่านประนอมครับ
(ประธานสภาฯ)
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอเสนอ ท่านวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ
(รองประธานสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอผู้รับรองจานวน ๒ ท่านครับ
(ประธานสภาฯ)
ผู้รับรอง ๑.นายจาลอง สินธพ
๒. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์
มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้เห็นสมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๒ หรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอถือว่า ท่านวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ และ
กระผมขอเรียนเชิญ ท่านจาลอง สินธพ ครับ
นายจาลอง สินธพ กระผมขอเสนอท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านจาลอง สินธพ เสนอ ท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓กระ
(ประธานสภาฯ) ผมขอผู้รับรองจานวน ๒ ท่าน ครับ
ผู้รับรอง ๑. ว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
๒. นายประนอม อุปาสิทธิ์
มีท่านสมาชิกสภาเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับหากไม่มี กระผมจะถือว่าท่านชัยชนะ
ปุรณะวิทย์ ได้รับการเสนอเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติได้รับการคัดเลือกจานวน ๓ ท่านแล้วประกอบด้วย
๑.ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
๒. นายวุฒิไกร นันทนสมบูรณ์
๓. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์
กระผมขอเข้าสู่ ข้อ ๔.๓ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลฯ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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ข้อ ๔.๓ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลฯ
นายมนตรี บารุงกิจ ในข้อ ๔.๓ เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะ
(ประธานสภาฯ) จะเสนอผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลฯ ขอเชิญ
ท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ครับ
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมขอเสนอ ท่านมนตรี บารุงกิจ เป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลคนที่ ๑ ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ เสนอ กระผมนายมนตรี บารุงกิจ เป็นคณะกรรมการพัฒนาแผน
(ประธานสภาฯ) เทศบาลคนที่ ๑ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
ผู้รับรอง๑. นายประนอม อุปาสิทธิ์
๒.นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
มีท่านอื่นเสนอรายชื่อผู้เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล
คนที่ ๑ อีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่ากระผมนายมนตรี บารุงกิจ ได้รับการคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลฯ คนที่ ๑ ครับและเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอคณะ
กรรมการพัฒนาแผนเทศบาล คนที่ ๒ ขอเรียนเชิญท่านจาลอง สินธพ ครับ
นายจาลอง สินธพ กระผมขอเสนอ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ เป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลฯ คนที่ ๒
(สมาชิกสภาฯ) ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอผู้รับรอง ๒ ครับ
(ประธานสภาฯ)
ผู้รับรอง ๑. นายประนอม อุปาสิทธิ์
๒. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์
๓. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่
เรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมขอสละสิทธิ์เนื่องจากในสมัยที่ผ่านมาได้ดารงตาแหน่งหลายตาแหน่ง ซึ่งอยากให้
(สมาชิกสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเข้ามาทางานบ้าง จึงอยากขอสละสิทธิ์ตาแหน่งดังกล่าว
และให้สมาชิกสภาเสนอท่านอื่นเข้ามาทางานบ้างครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ได้ขอสละสิทธิ์ในตาแหน่งดังกล่าวครับ ขอเชิญท่านชาญวุฒิ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมขอเสนอ นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลฯคนที่ ๒
(เลขานุสภาฯ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ ท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ได้เสนอ ท่านชัยชนะ เป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล
(ประธานสภาฯ) คนที่ ๒ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
ผู้รับรอง 1. นายประนอม อุปาสิทธิ์
๒. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
มีท่านอื่นเสนอรายชื่อผู้เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลฯ
คนที่ ๒ อีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่าท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลฯ คนที่ ๒ และเข้าสู่การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา
แผนเทศบาลฯ คนที่ 3 ขอเรียนเชิญท่านวุฒิไกรนันทสมบูรณ์ ครับ
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ กระผมขอเสนอ ท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ เป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลฯ คนที่ ๓
(สมาชิกสภาฯ) ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอผู้รับรอง ๒ท่านครับ
(ประธานสภาฯ)
ผู้รับรอง ๑. นายประนอม อุปาสิทธิ์
๒. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่
๓. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์
มีท่านอื่นเสนอรายชื่อผู้เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา
แผนเทศบาลฯ คนที่ ๓ อีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่าท่านชาญวุฒิกุลพันเลิศ ได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลฯ คนที่ ๓ ครับเข้าสู่ข้อ ๔.๔ การคัดเลือก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลครับ
ข้อ ๔.๔ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
นายมนตรี บารุงกิจ ในข้อ ๔.๔ เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนา
(ประธานสภาฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลคนที่ ๑ เชิญท่าน
วุฒิไกร ครับ
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ กระผมขอเสนอท่านประนอม อุปาสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัด
(สมาชิกสภาฯ) ทาแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ ๑
นายมนตรี บารุงกิจ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
(ประธานสภาฯ)
ผู้รับรอง ๑. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
๒. นายภคเดช วิชชโลกา
มีท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านชัยชนะ
ปุรณะวิทย์ ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมขอเสนอท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัด
(สมาชิกสภาฯ) ทาแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ ๑ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาจะเสนอท่านอื่นเป็นเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทาแผน
(ประธานสภาฯ) พัฒนาเทศบาล คนที่ ๑ อีกหรือไม่ครับหากไม่มีกระผมขอลงคะแนนโดยวิธีการนับคะแนน
มติที่ประชุม ๑.นายประนอม อุปาสิทธิ์ จานวน ๗ เสียง
๒.นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ จานวน ๕ เสียง
จากมติที่ประชุมผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล คนที่ ๑ คือ นายประนอม อุปาสิทธิ์ และให้ทาการเสนอชื่อผู้ที่สมควร
ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวคนที่ ๒ ครับ เชิญท่านชาญวุฒิ ครับ
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กระผมขอเสนอ ท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
(เลขานุการสภาฯ) คนที่ ๒ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอผู้รับรอง ๒ ครับ
(ประธานสภาฯ)
ผู้รับรอง ๑. นายประนอม อุปาสิทธิ์
2. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่
มีท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผู้ใดเสนอท่านอื่นก็
ถือว่าท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
จัดทาพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง คนที่ ๒ ครับ และขอเชิญท่านชัยชนะครับ
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมขอเสนอ ท่านวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัด
(สมาชิกสภาฯ) ทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง คนที่ ๓ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านชัยชนะ ได้เสนอท่านวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
(ประธานสภาฯ) การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง คนที่ ๓ กระผมขอผู้รับรองจานวน ๒ ท่าน
ครับ
ผู้รับรอง ๑.นายประนอม อุปาสิทธิ์
๒.นายภคเดช วิชชโลกา
๓.นาย จาลอง สินธพ
และมีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นเป็นกรรมการดังกล่าวเป็นคนที่ ๓ อีกหรือไม่ครับ
ถ้ามีไม่มีผู้ใดเสนอกระผมถือว่า ท่านวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ที่ ๓ ครับกระผมขอเข้าสู่การพิจารณา ข้อ ๔.๕ครับ
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๔.๕การคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
นายมนตรี บารุงกิจ ในการพิจารณา ข้อ ๔.๕การคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
(ประธานสภาฯ) และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงนั้น มีท่านสมาชิกสภาท่านใด
เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการดังกล่าวครับ เชิญท่านวุฒิไกร ครับ
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ กระผมขอเสนอ ท่านประนอม อุปาสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก
(สมาชิกสภาฯ) เกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี คนที่ ๑ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
(ประธานสภาฯ)
ผู้รับรอง ๑. นายภคเดช
วิชชโลกา
๒. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
๓. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่
มีท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผู้ใดเสนอท่านอื่น
ก็ถือว่าท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี คนที่ ๑กระผมขอมติที่ ประชุมว่าท่านใด
เห็นชอบว่าท่านประนอม อุปาสิทธิ์ สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีคนที่ ๑โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
และขอเรียนเชิญท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ครับ
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ กระผมขอเสนอท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก(สมาชิกสภาฯ) เกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี คนที่ ๒ ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอผู้รับรอง ๒ ครับ ผู้รับรอง ๑. นายประนอม อุปาสิทธ์ ๒. นายจาลอง สินธพ กระผมขอมติ
(ประธานสภาฯ) ที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบว่าท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ สมควรได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี คนที่ ๒
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
และบัดนี้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ทาการคัดเลือกคณะกรรมการทั้ง ๕ ชุดเสร็จเรียบ ร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้ที่รับคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไปและกระผมขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ 5 ต่อไปครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
นายมนตรี บารุงกิจ ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ มีท่านใดมีข้อเสนออื่นหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการทุกตาแหน่งครับ ซึ่งการทางานที่
(นายกฯ) ผ่านมาของเทศบาลฯ ต้องมีการประสานงานทุกอย่างซึ่งถือว่าการจัดกิจกรรมการต่างๆของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงประสบความสาเร็จด้วยดีจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ภาครัฐ
ภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจนทาให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้
รับรางวัลการประเมินผลเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าฯ ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ติด ๑
ใน ๑๐ ของระดับประเทศครับ และกระผมขอแจ้งพร้อมเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมจัดสัมมนาของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ระหว่างวันที่ ๒๕
-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ส่วนกาหนด
การเดินทางและที่พักนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกฯ และขอเชิญท่านภคเดชครับ
(ประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมมีเรื่องจะปรึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับงานสภาฯ
(สมาชิกสภาฯ) โดยตรงที่ได้ทาการคัดเลือกคณะกรรมการของเทศบาลครบทุกชุดและหนึ่งในนั้น ก็คือ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งอยากจะปรึกษาและนาเรียนปรึกษาว่า
ประเด็นที่ ๑ ในการบันทึกการประชุมสภานั้นเราจะมีการบันทึกแบบใด ๒. สอบถามคณะ
ผู้บริหารถึงการออกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากปี
พ.ศ.๒๕๔๓ ที่ผ่านมากระผมมีความประสงค์อยากทราบว่าหลังจากที่มีการรับรองจากสภา
เพื่อเห็นชอบให้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าวให้ใช้แล้วนั้นหรือมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งอยากสอบถามความคืบหน้าที่ชัดเจนว่าได้มีการดาเนินการเช่นไรต่อ
เพื่อให้ข้อญัตติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการติดประกาศในที่สาธารณภายใน ๗ วัน
หลังจากมีการประกาศและการดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเรื่องการเพิ่มค่าจัดเก็บ
ขยะซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับเทศบัญญัติที่ได้ทาออกไปและอยากสอบถามว่าความสมบูรณ์
ของเทศบัญญัติของเรานั้นเรียบร้อยหรือยังครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านภคเดช ซึ่งได้หารือ ๒ เรื่อง คือ ๑. การบันทึกรายงานการประชุมจะดาเนินการ
(ประธานสภาฯ) ในรูปแบบใด ๒. การดาเนินการเทศบัญญัติ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.๒๕๕๗
ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ดาเนินการถึงไหนโดยได้ประกาศในราชกิจจ
านุเบกษาหรือยัง
นายภคเดช วิชชโลกา สาหรับการประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ของเทศบาลตาบล (สมาชิกสภาฯ) แม่สะเรียง เป็นอานาจของสภาท้องถิ่นที่มีอานาจออกเทศบัญญัติดังกล่าว จะต้องมีการ
ประกาศและในบางข้อต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกระผมยังไม่แน่ใจว่า
ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงนั้นได้ดาเนินการอย่างไรครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมเรียนขอสอบถามท่านนายกว่าได้ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว ถึงขั้นตอนใด
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเรียนยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง การดาเนินในเรื่องดังกล่าวได้ดาเนินการเมื่อ
(นายกฯ) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ประกาศเทศบัญญัติ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงและได้มีการประกาศเรียบร้อยแล้วครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ และกระผมขอสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลฯว่าการดาเนิน
(ประธานสภาฯ) การพิมพ์และบันทึกรายงานการประชุมนั้น ท่านเห็นสมควรให้ดาเนินการอย่างไรเรียนเชิญ
ท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมมีความเห็นว่าอยากให้ดาเนินการบันทึกและจัดทารายงานการประชุมสภาแบบเดิม
(รองประธานสภาฯ) ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ สรุปการดาเนินการบันทึกและจัดทารายงานการประชุมให้ดาเนินการในรูปแบบเดิมทั้งนี้ส่วน
(ประธานสภาฯ) ที่ไม่สาคัญให้ย่อสรุป ถ้าเป็นกฎหมายหรือประกาศให้ตรวจให้ชัดเจน ส่วนรายงาน
การประ ชุมสภานั้นขอให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์รายงานการประชุม ให้ทา
การตรวจและคัดกรองรายงานการประชุมให้เรียบร้อยด้วยครับและกระผมขอแจ้ง
ยังที่ประชุมว่ากาหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
จะดาเนินการดังกล่าวในวันที่เท่าไหร่ครับขอเรียนเชิญท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอกาหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ประจาปีพ.ศ.๒๕๕๘
(สมาชิกสภาฯ) ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีท่านอื่นเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อกาหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
(ประธานสภาฯ) ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ และขอแจ้งยังสมาชิกสภาเทศบาล
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ตาบลแม่สะเรียง ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาและคณะกรรมการแปรญัตติทาการคัดเลือกประธานและกรรมการ
ของแต่ละตาแหน่ง ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เรียนเชิญท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ที่เคารพครับ ในการแถลงนโยบายของคณะผู้
(เลขานุการสภาฯ) บริหารกระผมขอให้ผู้บริหารดาเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้ ๑.การแก้ไขปัญหาสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณสี่แยกเทศบาลฯ ๒. การแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ามีกลิ่นเหม็นน้าบริเวณจาก
ร้านอินทิราถึง สี่แยกร้านแสง ๓. การแก้ไขปัญหาไฟบริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอาเภอ
แม่สะเรียง
นายมนตรี บารุงกิจ จากที่ท่านชาญวุฒิได้ฝากให้คณะผู้บริหารได้แก้ไข ๓ เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย
(ประธานสภาฯ) ๑. การแก้ไขปัญหาสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกเทศบาลฯ ๒.การแก้ไขปัญหาท่อระบายมี
กลิ่นเหม็นน้าบริเวณจากร้านอินทิราถึงสี่แยกร้านแสง ๓.การแก้ไขปัญหาไฟบริเวณสนาม
กีฬาหน้าที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียง ก็ขอฝากให้คณะผู้บริหารดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ด้วย ซึ่งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที๑่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมจึงขอนัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ตามมติเห็นชอบในการประชุมสภา เป็นในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และบัดนี้การประชุมในวันนี้
ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมนายมนตรี บารุงกิจ ประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
ณ บัดนี้ ครับ
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม
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