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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง 2 ประจาปี ๒๕๕๘
วันที2่ 0 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘เวลา ๐๙.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายประนอม อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง เลขนุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๓. นายสุรพงษ์ ดุมคา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๔. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๕. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายจาลอง สินธพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๘. นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๙. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายมนตรี บารุงกิจ ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง(ลา)
2. นายภคเดช วิชชโลกา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง(ขาด)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพัลลภ หว่าละ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๒. นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๓. นายอินทร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๔. นายดารง วงศ์น้อย ตาแหน่ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๕. นายบุญช่วย คาทาง ตาแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข
๖. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๗. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
๘. นายเอกอุดม
ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๙. นายยธีรพงศ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๐. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
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๑๑. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่ธุรการ
๑๒. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๓. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๔. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๕. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๖. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง คนงาน
๑๘. นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร ตาแหน่ง บุคลากร
๑๙. นางนภัสรพี พรสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๐. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๑. นางสาวจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๒๒. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๓. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๔. นางสาวพลอยไพลิน อุทาธง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๕. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๖. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒๗. นางมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
๒๘. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๙. นายสรายุทธ์ แก้วไสยะ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
๓๐. นางสาวกนกนาฎ ศิริ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

6ว

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ
(เลขานุการสภาฯ) เนื่องจากในวันนี้ ท่านมนตรี บารุงกิจ ประธานเทศบาลได้ลาเพื่อไปทากิจธุระส่วนตัว
กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านประนอม อุปาสิทธิ์ รองประธานสภาเทศบาล ทาหน้าที่แทน
ประธานสภาขอเรียนเชิญครับ และ
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมเรียนขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจุดเทียน
ธูป บูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุม
ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
-จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย-
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นายประนอม อุปาสิทธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน วันนี้
(รองประธานสภาฯ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558
ทาหน้าที่แทน ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคม 2558 กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 ครับ
ประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครั้งแรก
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ในวาระที่ 2.2 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครั้งแรก
(รองประธานสภาฯ ประจาปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น มีสมาชิกผู้ใดเสนอแก้ไข
ทาหน้าที่แทน และทาการตรวจรายงานในครั้งดังกล่าวหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ภักดิ์ปาน
ประธานสภาฯ) ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายชัยพันธ์
(รองนายกฯ) ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอนาเรียนท่านประธานสภา เพื่อแก้ไข
รายงานการประชุมดังกล่าว จานวน 46 จุดประกอบด้วย
หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ 15 ข้อ 7 นายบุญช่วย คาทาง ซึ่งซ้ากันกับหน้าที่ ๒
หน้าที่ ๒ เลขลาดับที่ 26 นายบุญช่วย คาทาง
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 2 ต่อจากนายสุรสิทธิ์ หล้ากอง “ที่บอกว่าประธานสภาครับ”
ให้แก้ไขเป็น “นายอาเภอ”
บรรทัดที่ 6 ที่พิมพ์ว่าครั้งแรกประจาปี พ.ศ.2558 จึงอยากฝากในเรื่องซอง
ให้แก้ไขเป็น ของ
บรรทัดที่ 10ให้ตัดคาว่า “รักษาปลัดเทศบาลออก” สรรเลขานุการสภาฯออก
และ “หาสมาชิกออก”แก้ไขเป็น “การสรรหาสมาชิก”
บรรทัดที่ 11 คาว่า “หาสมาชิก” แก้ไขเป็น “สรรหาสมาชิก”
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 5 “ผู้ว่าราชการจังวัด” แก้ไขเป็น “ผู้ว่าราชการจังหวัด”
บรรทัดที่ 6 ประกอบกับข้อที่ 4 “ซองประกาศ” แก้ไขเป็น “ของประกาศ”
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หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 8 ตรงมีชื่อนายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ “ว่าด้วยระเบียบข้อบังคับประชุม
สภาท้องถิ่นพ.ศ.2548” แก้ไขเป็น “พ.ศ.2547”
บรรทัดที่ 11 “น้อยจานวนสองคนรับรองซึ่งไม่จากัดจานวน” แก้ไขเป็น “น้อย
จานวนสองคนรับรองหรือไม่จากัดจานวน
บรรทัดที่ 15 “โดยใช้วิธีแต่ถ้าคะนน” แก้ไขเป็น “โดยใช้วิธีเดิมแต่ถ้าคะแนน”
หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 6 “มีท่านสมาชิกสภาเสนอท่านอื่นที่คิดว่าสมควรได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาเทศบาล” ให้ตัดคาว่า “เป็น” ออก
บรรทัดที่ 19 นายภคเดช วิชยโลกา แก้ไขเป็น นายภคเดช วิชชโลกา
บรรทัดที่ 24 “เทศบาลตาบลแม่สะเรียงอาเนิน” แก้ไขเป็น “เทศบาลตาบล
แม่สะเรียงดาเนิน”
บรรทัดที่ 25 “5 นาที”่ แก้ไขเป็น “5 นาที”
หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 1 “ ในส่วนที่เกี่ยวข้อต่อไป” แก้ไขเป็น “ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
”
บรรทัดที่ 7 “กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 กระผมจึงขอบหน้าดังกล่าว” แก้ไขเป็น
“กระผมขอมอบหน้าที่ดังกล่าว”
บรรทัดที่ 18 ใต้ชื่อท่านสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ จากคาว่า “สมาชิสภาฯ”
แก้ไขเป็น“สมาชิกสภาฯ”
หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 2 ใต้ชื่อท่านมนตรี บารุงกิจ จาก “ประธานเทบาล” แก้ไขเป็น
“ประธานสภาเทศบาลฯ”
บรรทัดที่ 9 ชื่อท่านพูนศักดิ์ จาก “ว่าที่ ร.ต.พูนศากดิ”์ แก้ไขเป็น
“ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น”
บรรทัดที่ 12 คือ “คุณประนอม อุปสิทธิ์”แก้ไขเป็น “คุณประนอม อุปาสิทธิ์”
บรรทัดที่ 17 “ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นเลขานุการสภาตาบล” แก้ไขเป็น
“ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นเลขานุการสภา”
บรรทัดที่ 19 “การเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง”
แก้ไขเป็น “การเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาล”
บรรทัดนับจากขึ้นมา 5 บรรทัด คาว่า “ปุรณวิทย์”
แก้ไขเป็น “ปุรณะวิทย์”
หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 5 ข้อความบรรทัดของนายมนตรี บารุงกิจ ข้อความที่ว่า
“ท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ได้ถอนตัวในตาแหน่งดังกล่าว
แก้ไขเป็น “ท่านจาลอง สินธพ” ครับ และหน้าเดิมนับย้อนจาก 2
บรรทัดจากล่างขึ้นมา ข้อความนายมนตรี บารุงกิจ “ประธานสภา
เทบาล” แก้ไขเป็น “ประธานสภาเทศบาล”
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หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 9 “เทศบาลตาบลแม่สะเรียง คือ ท่านชาญวุฒิ กุลพันธ์เลิศ “
แก้ไขเป็น“เทศบาลตาบลแม่สะเรียง คือ ท่านชาญวุฒิ กุลพันธ
เลิศ” “และกระขอ ขอเข้าสู่ ข้อ 3.4” แก้ไขเป็น “และกระผม
ขอเข้าสู้ ข้อ 3.4”
หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 3 ข้อความบรรทัดท่านพัฒนาพงษ์ สนิทการ “กระผมขอเสนอ
กาหนดวาร” แก้ไขเป็น “ประผมขอเสนอกาหนดการ”
บรรทัดที่ 6 ข้อความนายมนตรี บารุงกิจ “พฤษภาคม 2558 และวันที่ 1-30
มิถุนายน 2550” แก้ไขเป็น “พฤษภาคม 2558 และวันที่ 130 มิถุนายน 2558” และต่อด้วย “กระผมของมติ” แก้ไขเป็น
“กระผมขอมติ”
บรรทัดที่ 7“แห่งนี้ว่าสมาชิกสภาท่านเห็นชอบให้กาหนดการประชุมสภา
สมัยสามัย” แก้ไขเป็น “แห่งนี้ว่าสมาชิกสภาท่านเห็นชอบให้
กาหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ”
บรรทัดที่ 10 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (วันที่ 1-30 มิถุนายน 2557 แก้ไข
เป็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (วันที่ 1-30 มิถุนายน 2558)
หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 4 ข้อความนายภคเดช วิชชโลกา “เรียนทานประธานสภา”
แก้ไขเป็น “เรียนท่านประธานสภา”
บรรทัดที่ ๑๑ “ตัวท่านกฤตธกณ์” แก้ไขเป็น “ตัวท่านกฤตธกร”
หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 4 “ซึ่งเป็นงบประมาณจากกรม อบจ.” แก้ไขเป็น “ซึ่งเป็น
งบประมาณจาก อบจ.
ข้อที่ 9 “มอบให้รองถาวรและคุณปรภากรณ์เข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว” แก้ไขเป็น “มอบให้รองถาวรและคุณปภากรณ์เข้า
ร่วมประชุมดังกล่าว”
ข้อที่ 11 “แจ้งกาหนดการจัดกิจกรรมสงน้าพระเพชร 13 เมษายน
2558” แก้ไขเป็น “แจ้งกาหนดจัดกิจกรรมสรงน้าพระ
เพชร 13 เมษายน 2558”
ข้อที่ 14 “ไฟฟ้าส่องสว่างถนนแหล่งพาณิช” แก้ไขเป็น “ไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนแหล่งพานิช”
บรรทัดสุดท้าย “จากจังหวัด 2 ล้านบาท” ให้เติมคาว่า “ครับ” ต่อท้าย
หน้าที่ 15
บรรทัดที่ 24 “ให้พัฒนากับท้องถิ่นเขาเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ”แก้ไขเป็น
“ให้พัฒนากับท้องถิ่นของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ”
บรรทัดที่ 25 ใต้ชื่อท่านมนตรี บารุงกิจ จากเลขานุการนายก แก้ไขเป็น
ประธานสภา
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หน้าที่ 17 บรรทัดของท่านนายพัลลภ “เหตุที่ทาฟ้าสปอร์ตไล” แก้ไขเป็น “เหตุที่
ทาให้ไฟสปอร์ตไลท์”
กระผมมีการตรวจและแก้ไขรายงานการประชุมเพียงเท่านี้ครับและอยากให้ประธานสภา
เทศบาลได้มีการกาชับคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าถ้ายังไม่แน่ใจก็ได้โปรดอย่า
เพิ่งลงนามครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ต่อไปกระผมจะให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา มีการตรวจรายงาน
(รองประธานสภาฯ การประชุมให้รอบคอบกว่านี้ครับและขอเรียนเชิญท่านสุรพงษ์ ครับ
ทาหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายสุรพงษ์ ดุมคา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอแจ้งให้คณะกรรมการตรวจ
(สมาชิกสภาฯ) รายงานการประชุมสภาให้ตรวจให้ละเอียดและชี้แจงข้อผิดพลาด โดยระยะเวลาการตรวจ
รายงานการประชุมควรมีเวลาให้กับคณะกรรมการดังกล่าวมากขึ้น อยากจะให้รอบคอบ
ในการทางานมากยิ่งขึ้นครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ เรียนเชิญท่านสมพงษ์ครับ
(รองประธานสภาฯ
ทาหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ กระผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่มีระยะเวลาของการตรวจรายงานการประชุมให้ยาวกว่านี้ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ขอบคุณท่านสมพงษ์คับ เรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ
(รองประธานสภาฯ
ทาหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน จากที่กระผมได้ชี้แจงข้อผิดพลาดให้สภาได้พิจารณา ว่าจะมีการผิดพลาดเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่
(รองนายกฯ) แต่การสรุปว่าจะมีการผิดพลาดจุดอื่นหรือไม่ ท่านประธานควรมีการสอบถามสมาชิกสภา
ท่านอื่นต้องการแก้ไขรายงานดังกล่าวเพิ่มเติมหรือไม่ด้วยครับ
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นายประนอม อุปาสิทธิ์ ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์และหากมีสมาชิกท่านใดจะมีข้อแก้ไขในรายงานการประชุม
(รองประธานสภาฯ
ดังกล่าวเรียนเชิญ เรียนเชิญคุณสัญญพงศ์ ครับ
ทาหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายสัญพงศ์ สินวีรุทัย ขอแก้ไข หน้าที่ 10 สามบรรทัดสุดท้ายตรงที่เป็นชื่อกระผมจาก “สัญญพงษ์” แก้ไขเป็น
(สมาชิกสภาฯ) “สัญญพงศ์” ครับ
หน้าที่ 16 บรรทัดที่ 4 ถ้อยคาของท่านประพิณ โตริ “ประพันธ์ โตลิ” แก้ไขเป็น
“ประพิณ โตริ” และถ้อยคาของท่านมนตรี บารุงกิจ “ในลาดับต่อไปกระผมของ”
แก้ไขเป็น “ในลาดับต่อไปกระผมขอ” และตรงมติที่ประชุม “เห็นชอบตามเสนอ”
ควรจะเป็น “มติเอกฉันท์” ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ขอบคุณท่านสัญญพงศ์และขอเรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ครับ
(รองประธานสภาฯ
ทาหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมขอเพิ่มเติมแก้ไข หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 6 “ในโครงการต่าง” แก้ไขเป็น “ในโครงการ
(สมาชิกสภาฯ) ต่าง ๆ” หน้าที่ 14 นับจากบรรทัดข้างล่าง “เพื่อให้แสงสว่างบริเวณถนนแม่สะเรียง ตั้งแต่
หน้าสานักงานป่าไม้เขตเก่าจนถึงห้วยปูเฒ่า” แก้ไขเป็น “เพื่อให้แสงสว่างบริเวณถนน
แม่สะเรียง ตั้งแต่หน้าสานักงานป่าไม้เขตเก่าจนถึงห้วยปู่เฒ่า” และบรรทัดถัดมาข้างล่าง
“ทางคณะผู้บริหารได้มีการปรึกษาในเรื่องการดาเนินการในถนนสายดังกล่าว” ให้เพิ่มเติม
เป็น“ทางคณะผู้บริหารได้มีการปรึกษาหารือในเรื่องการดาเนินการในถนนสายดังกล่าว”
หน้าที่ 17 ข้อความของนายกเทศมนตรี บรรทัดที่ 2 “มีคาราวานขายของที่ว่าการอาเภอ
มาจ้าไฟจนทาให้เสีย” แก้ไขเป็น“มีคาราวานขายของที่ว่าการอาเภอมาจั๊มไฟจนทาให้เสีย”
กระผมขอเพิ่มเติมแค่นี้ครับขอบคุณครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์
(รองประธานสภาฯ
ทาหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ)

ขอบคุณท่านพัฒนพงษ์ครับ มีสมาชิกภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม เพื่อรับรอง
หรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครั้งแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2558
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มติที่ประชุม เห็นชอบ จานวน 10 เสียง
ลา จานวน 1 เสียง (นายมนตรี บารุงกิจ)
ขาด จานวน 1 เสียง (นายภคเดช วิชชโลกา)

ระเบียบที่ 3 เรื่อง ญัตติ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะเสนอต่อสภา
(รองประธานสภาฯ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
ทาหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายพัลลภ หว่าละ ในระเบียบวาระอื่น ๆ กระผมแจ้งว่าจากที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับงบประมาณ
(นายกฯ) จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ นั้น กระผมจึงขอ
เบิกตัวคุณเสาวณีย์ ปัจโย รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองคลังแจ้งเกี่ยวกับ
การดาเนินการของเทศบาลฯเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบครับ
นางเสาวณีย์ ปัจโย เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันเสาวณีย์ ปัจโย
(รก.ผอ.กองคลัง) รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองคลัง ขอนาเรียนที่ประชุมว่าในขณะนี้เทศบาลตาบล
แม่สะเรียงได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในด้านโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
จานวน 4 โครงการประกอบด้วย
1.โครงการก่อสร้างลาเหมืองแกน ซึ่งผู้รับจ้างได้ดาเนินงานประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
ประมาณการที่ผู้รับจ้างประเมินราคาได้ 1,897,000บาท ราคากลาง 1,900,000 บาท
ซึ่งห่างจากราคากลาง 3,000 บาท
2.โครงการสวนสุขภาพได้ทาประมาณการเรียบร้อย อยู่ระหว่างกาลังจะดาเนินการ
ราคากลาง 1,085,000 บาท ผู้รับจ้างเซนต์สัญญาอยู่ที่ 1,078,000 บาท
ห่างจากราคากลาง 7,000 บาท
และอีก 2 โครงการจะต้องดาเนินการเร็วๆนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทาเอกสารคะ
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ส่วนการปรับราคาในเทศบัญญัติมีจานวน 1 โครงการ คือ การก่อสร้างโรงจอดรถ
งบประมาณการก่อสร้างดังกล่าว 350,000 บาท โครงการติดตั้งไฟส่องแสงสว่าง ถนน
แหล่งพานิช ประมาณ 60 จุด ราคากลาง 1,200,000 บาท ได้ให้กองช่างประมาณการ
แล้ว และจะเรียนชี้แจงว่างบประมาณที่จะดาเนินโครงการดังกล่าวมาจากเงินรางวัลธรรมภิ
บาลที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงในปีที่ผ่านมาดิฉันก็ขอนาเรียนในรายละเอียดต่างๆต่อสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเพียงเท่านี้คะ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ขอบคุณคุณเสาวณีย์ รักษาการแทนผู้อานวยการกองคลังครับที่ได้ชี้แจงรายละเอียด
(รองประธานสภาฯ
การดาเนินการท่านนายกเทศมนตรีครับ โครงสร้างพื้นฐานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ประธานสภาเทศบาลฯ)ขอเรียนเชิญ ทาหน้าที่แทน
นายพัลลภ หว่าละ ท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ต้องขอบคุณรักษาการผู้อานวยการ
(นายกฯ) กองคลังที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆที่เทศบาลกาลังดาเนินการ ซึ่งการดาเนินการ
โครงการต่างๆนั้น ในโครงการที่ 1 ก่อสร้างลาเหมืองแกน ได้รับงบประมาณจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ระหว่างรอดาเนินการเนื่องจากต้องรอให้ชาวนาชาวสวน
ทาการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เรียบร้อยถึงจะดาเนินการได้ ซึ่งในช่วงนี้อยู่ระหว่างดัดเหล็ก
เพื่อรอดาเนินการก่อสร้าง โครงการที่ 2 สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นงบประมาณที่ได้รับจาก คสช. จานวน 2 ล้านบาท
ซึ่งจะดาเนินการประมาณ1,020,000 บาท(หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) จะดาเนิน
การก่อสร้างถนนและจัดทาสนามต้นไม้ สนามกีฬาฯลฯ ทั้งนี้งบประมาณอีกประมาณแปด
แสนกว่าบาท นั้นเป็นงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องออกกาลังกาย
จังหวัดดาเนินการจัดซื้อ โครงการที่ 3 การก่อสร้างโรงจอดรถรอบสานักงานซ่อมแซมหลังคา
เดิม 2 จุด และสร้างใหม่ 2 จุด รวมเป็นจานวน 4 จุดงบประมาณ 350,000 บาท
โครงการที่ 4 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนแหล่งพานิช จากวัดสุพรรณรังษี ถึง
วัดชัยลาภ จานวน 60 จุด ทั้งนี้งบประมาณบริหารจัดการโครงการดังกล่าวได้จากรางวัล
ธรรมภิบาลที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับรางวัลปี 2556 จานวน
1,400,000บาท ทั้งนี้
เป็นผลงานของทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสมาชิกสภาและชุมชน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ
ในขณะนี้ได้ดาเนินการโดยใช้ งบประมาณ 1,200,000 แสนบาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท)
ยังคงเหลือ งบประมาณ 200,000บาท จึงใช้ดาเนินการ ซ่อมแซมห้องน้าในบริเวณ
อาคารสานักงานและกระผมขอแจ้งกิจกรรมการจัดกิจกรรมสรงน้าพระ กาหนดจัดขึ้น
ในวันที่ 13 เมษายน 2558 และขอเรียนเชิญทุกท่านพร้อมกัน เวลา 15.00 น.
ณ หน้าที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียง สวมเสื้อลายดอก และจัดกิจกรรมรดน้าดาหัวผู้สูงอายุและ
พระผู้ใหญ่ ในวันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2558 จึงกาหนดการดังกล่าวขอบคุณครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 255๘
เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายประนอม อุปาสิทธิ์ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และขอเรียนเชิญท่านสุรพงษ์ครับ
(รองประธานสภาฯ
ทาหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายสุรพงษ์ ดุมคา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารฯ ครับกระผมรู้สึกยินดียิ่ง
(สมาชิกสภาฯ) ที่ประชาชนจะมีสวนสุขภาพเพื่อเป็นสถานที่ออกกาลังกายและการบริหารจัดการ
ของฝ่ายบริหารในโครงการต่างๆ ขอให้ทาให้ดีเพื่อพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ฝากกองช่าง
สารวจทางถนนและท่อระบายน้าที่เกิดการชารุดเพื่อซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
และฝากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการด้วยครับ รวมถึงการแก้ไขปัญหาล้าง
ท่อระบายน้าที่ส่งกลิ่นเน่าเสีย และอยากให้มีเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่เพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆในที่สาธารณะหรือนอกสถานที่เพื่อให้บริการประชาชน ขอบคุณครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ขอบคุณท่านสุรพงษ์ ที่ได้ชี้แนะแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆให้กับคณะผู้บริหารเพื่อจัก
(รองประธานสภาฯ
ได้นาไปดาเนินการและแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบต่อไปครับ และสาหรับ
ทาหน้าที่แทน
กระผมก็ขอฝากไว้เช่นกัน 3 ประเด็น 1. การสารวจฝาคอนกรีต 2.การแก้ไขปัญหา
ประธานสภาเทศบาลฯ) ท่อระบายน้าส่งกลิ่นเน่าเสีย 3.การจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่เพื่อนาไปใช้บริการสาธารณะ
ทั้งนี้จากข้อเสนอและคาแนะนาของสมาชิกที่ได้เสนอเพื่อแนะนาต่างๆ นั้น กระผมขอให้
ผู้บริหารตอบข้อซักถามต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงด้วย ขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์
ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอนาเรียนผ่านไปยังท่านประธานเพื่อนาไปสู่สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
(รองนายกฯ) ว่าจากคาชี้แนะสมาชิกสภานั้นทางฝ่ายบริหารจะรับไปดาเนินการและปฏิบัติ ทั้งนี้ต้องใช้
เวลาในการดาเนินงาน และส่วนการแก้ไขปัญหาด้านรางระบายน้านั้นทางคณะผู้บริหารได้
ปรึกษาผู้อานวยการกองสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วและได้วางแผนดาเนินการและวิธีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ว่าจะมีแผนดาเนินการและแก้ไขปัญหาอย่างไง เพื่อให้สอดคล้องกับ
การทางานแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเขตเทศบาลฯ ส่วนเรื่องเครื่องเสียงนั้นได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดซ่อมเรียบร้อยแล้ว ส่วนฝารางระบายน้าได้
มอบหมายให้ เค.ซี.ซี.ดาเนินการซ่อมแซมและจะรีบดาเนินการในเรื่องดังกล่าวขอบคุณครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ขอบคุณท่านชัยพันธ์ และขอเรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ครับ
(รองประธานสภาฯ
ทาหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 255๘
เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองช่างที่ได้ดาเนินการติดไฟสปอร์ตไลท์
(สมาชิกสภาฯ) บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียงให้ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ขอบคุณท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ครับ และกระผมขอสอบถามว่าในการประชุมสภาในสมัย
(รองประธานสภาฯ
หน้า คือการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 จะดาเนินการประชุมเมื่อไหร่
ทาหน้าที่แทน
ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอในการกาหนดการประชุมดังกล่าวครับ ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ) ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอกาหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2558
(สมาชิกสภาฯ) ในวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ มีสมาชิกสภาท่านอื่นเห็นชอบเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอสอบถาม
(รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาว่าท่านใดเห็นชอบว่า การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี
ทาหน้าที่แทน
พ.ศ.2558 ในวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 โปรดยกมือครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ)
มติที่ประชุม เห็นชอบ จานวน 10 เสียง
ลา จานวน 1 เสียง (นายมนตรี บารุงกิจ)
ขาด จานวน 1 เสียง (นายภคเดช วิชชโลกา)
นายประนอม อุปาสิทธิ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 ได้ดาเนินการ
(รองประธานสภาฯ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมจึงขอนัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี
ทาหน้าที่แทน พ.ศ. 2558 ตามมติเห็นชอบในการประชุมสภา เป็นวันจันทร์ วันที่ 30 มีนาคม
ประธานสภาเทศบาลฯ)พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และบัดนี้ได้
ประชุมดังกล่าวดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมนายประนอม อุปาสิทธิ์
รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ทาหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปีพ.ศ.2558
ณ บัดนี้ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 255๘
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ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 4เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

(ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ
(นายประนอม อุปาสิทธิ์)
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
(นายจาลอง สินธพ)
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
(นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่)

(นายมนตรี บารุงกิจ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
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