1

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕๕9
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายมนตรี บารุงกิจ ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. นายประนอม อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๓. นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๔. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๕. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายจาลอง สินธพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๘. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๙. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. นายภคเดช วิชชโลกา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๑. นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพัลลภ หว่าละ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๒. นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๓. นายอินทร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๔. นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๕. นายดารง วงศ์น้อย ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๖. นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๘. นายเอกอุดม ตาคา ตาแหน่ง รักษาราชการ ผู้อานวยการกองช่าง
๙. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
๑๐. นายบุญช่วย คาทาง ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขระดับต้น
๑๑. นายสุพจน์ ใจแก้ว ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารสุขชุมชน 5
๑๒. นางราตรี เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑๓. นายนพดล มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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๑๔. นายวุฒิกร นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๕. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๖. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2
๑๗. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๘. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๙. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๐. นางสาวจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๒๑. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๒. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๓. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๔. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒๕. นางมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
๒๖. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๗. นายสรายุทธ แก้วไสยะ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
๒๘. นายอภัย วิชา ตาแหน่ง ลูกจ้างปะจา
๒๙. นางสาวกนกฎา ศิริ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๐. นางสาวรุ่งนภา แสนเปา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๑. นางสาวชนิกานต์ เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๒. นายกาจบดินทร์ เสาร์คา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
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เปิดประชุม เวลา 09.๐๐ น.

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาบล
(เลขานุการสภาฯ) แม่สะเรียงจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุมต่อไป ขอเรียน
เชิญครับ
-จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยนายมนตรี บารุงกิจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน
(ประธานสภาฯ) วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจาปีพ.ศ.๒๕๕9
ซึ่งในวันนี้ตรงกับในวันที่ 25เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2559และ กระผมขอดาเนิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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การเข้าสู่การประชุมในระเบียบ วาระที่๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
พ.ศ.255

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
9

นายมนตรี บารุงกิจ ในวาระที่ 2 ข้อ
2.1 เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
(ประธานสภาฯ) ครั้งที่ 1ประจาปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และมี
ท่านสมาชิกสภาพิจารณารายงานการประชุมสภาเพื่อรับรองการประชุมในครั้งนี้
หรือไม่ กระผมขอเชิญท่านภคเดช วิชชโลกา ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และพี่น้องข้าราชการทุก ท่านครับ กระผมจะมี
(สมาชิกสภาฯ)
ข้อ ปรับ และแก้ไข้รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน้าที่ 3 ประโยคของท่านมนตรี ท่อนที่ 1 บรรทัดที่ 1 “การเข้าสู่การประชุมในใน
ระเบียบ วาระที่ 1”
แก้ไขเป็น “การเข้าสู่การประชุมในระเบียบ วาระที่ 1
ครับ”
หน้าที่ 3 ประโยคของท่านมนตรี ท่อนที่ 3 บรรทัดที่ 3 “สมาชิกสภาพิจารณาการ
ประชุม”
เพิ่มเติม “สมาชิกสภาพิจารณารายงานการประชุมสภา”
หน้าที่ 3 ประโยคของท่านมนตรี ท่อนที่ 4 บรรทัดที่ 4 กระผมขอความเห็นชอบใน
การับรองรายงานการประชุม” แก้ไขเป็น “กระ
ผมขอความเห็นชอบในการ
รับรองรายงานการประชุม”
หน้าที่ 4 ประโยคของท่านมนตรี ท่อนที่ 1 บรรทัดที่ 5 “กระผมขอความเห็นชอบ
ในการับรอง” แก้ไขเป็น “กระผมขอความเห็นชอบในการรับรอง”
หน้าที่ 5 ประโยคของท่านนายก ท่อนที่ 1 บรรทัดที่ 9 “อปท.ที่ส่งเข้าร่วมประกวด
รางวัลดังกล่าวด้านสิ่งล้อม” แก้ไขเป็น “อปท.ที่ส่งเข้าร่วมประกวดรางวัล
ดังกล่าวด้านสิ่งแวดล้อม”

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
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4

หน้าที่ 5 ประโยคของท่านนายกเทศมนตรี ท่อนที่ 2 บรรทัดที่ 6 “ห้องน้าศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย” แก้ไขเป็น “ห้องน้าศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย”และบรรทัดที่ 9 “ฟุตบาตร” แก้ไขเป็น “ฟุตบาท”
หน้าที่ 7 ประโยคของผอ.ยุทธนา บรรทัดที่6 “องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผ่าปุ้ม
แก้ไขเป็น “องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม”
หน้าที่ 8 ประโยคของผอ.ยุทธนา บรรทัดที่ 5 “เรื่องการคัดแยกขยะให้กับอปท.
ข้างเคียงและในช่วงนี้อยู่ในช่วงของไถ่”แก้ไขเป็น “เรื่องการคัดแยกขยะ
ให้กับอปท.ข้างเคียงและในส่วนนี้อยู่ในช่วงของไถ”
และหน้าที่ 11 กระผมขอปรึกษาสภาเทศบาลและคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาและผู้ช่วยเลขานุการสภา เรื่อง การเว้นวันที่ทีมีการตรวจรายการประชุม
ที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วของรายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวไว้นั้น
กระผม
ขอสอบถามว่าจาเป็นต้องเว้นวันที่ดังกล่าวไว้หรือต้องลงวันที่หลังจากที่
คณะ
กรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 3 ท่านได้ลงนามหรือจะต้องรอให้ท่าน
ประธานสภาลงนาม ก่อนดาเนินการเสร็จสิ้น เพราะระยะเวลาการดาเนินทั้งสองมี
ระยะเวลาที่แต
กต่างกัน กระผมจึงขอนาเรียนต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอเรียนเชิญให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดครับ
(ประธานสภาฯ)
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน กระผมขอนาเรียนยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทราบว่า การเว้นวันที่ดังกล่าวไว้
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน เพื่อวันที่สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับรองและให้ตรงกับประกาศการรับรอง
ผู้ช่วยเลขานุการฯ) การประชุมในครั้งดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบจึงขอนาเรียนปรึกษาต่อสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเห็นควรดาเนินการประการ
ใดครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระ
ผมเห็นว่าการลงวันที่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวควรจะลงวันที่ได้
(ประธานสภาฯ) เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วซึ่งลงนามทั้งสามท่านแต่ยัง
ไม่ได้มีมติเห็นชอบเพื่อ
รับ รองรายงานการประชุมดังกล่าวจากสภาเทศบาล หรือ
หลังจากสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม
แล้วจะทาการลงวันที่ดังกล่าวพร้อมให้คณะกรรมการตรวจรายการประชุมและ
ประธานสภาลงนามขอเรียนเชิญท่านภคเดช ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา จากข้อเสนอทั้งของผู้ช่วยเลขานุการสภาและท่านประธานสภานั้นมีเหตุผล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9

5

(สมาชิกสภาฯ) ทั้ง 2 ท่าน แต่ทั้งนั้นกระผมเห็นว่าควรขึ้นอยู่กับมติและความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านประนอมครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมเห็นว่าการลงวันที่ดังกล่าว ควรได้รับมติเห็นชอบเพื่อรับรองรายงาน
(รองประธานสภาฯ) การประชุมดังกล่าวแล้วจึงค่อยลงวันที่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านประนอมเห็นชอบให้สภาเทศบาลมีมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมแล้ว
(ประธานสภาฯ) จึงลงวันที่เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวขอเรียนเชิญคุณธีรพงศ์ครับ
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน กระผมขอนาเรียนว่ารายงานการประชุมจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการรับรอง
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฯ และท่านประธานสภาเซนรับรอง ทั้งนี้การดาเนินการดังกล่าวอยู่ที่สภาเทศบาล
ผู้ช่วยเลขานาการสภาฯ) จะพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้ดาเนินการอย่างไรครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอเรียนเชิญท่านภคเดชครับ
(ประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมเห็นว่ากระบวนการขั้นตอนการดาเนินงานการจัดทารายงานการประชุม
(สมาชิกสภาฯ) สภานั้น กระบวนการมีดังต่อไปนี้ 1.เลขานุการสภาจัดทารายงานการประชุม และ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภาและลงนาม จากนั้นก็เป็น
ขั้นตอนนาเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาแก้ไขและขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมให้ความเห็นชอบ2.หลังจากสภาเทศบาลได้พิจารณาแก้ไขมีมติรับรอง
รายงานการประชุมผู้ช่วยเลขานุการสภาก็จะดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาและประธานสภาเทศบาลลงนามรับรอง
รายงานการประชุมสภาดังกล่าว กระผมจึงมีความคิดเห็นว่าควรจะลงวันที่ 2
เงื่อนไข คือ เงื่อนไขที่ 1 ให้ลงวันที่ในวันที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาดาเนินการตรวจรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วและเสนอต่อสภา
เทศบาลพิจารณาแก้ไข เงื่อนไขที่ 2 หลังจากที่สภาเทศบาลได้ตรวจพิจารณาเพื่อ
พิจารณาแก้ไขและมีมติเห็นชอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการ
สภาก็จะนามาแก้ไขแล้วจะส่งกลับไปยังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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เพื่อให้เลขานุการสภา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาและประธานสภา
ได้ลงนามรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ตามที่ท่านภคเดชได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องวันที่ตรวจรายงานการประชุมของ
(ประธานสภาฯ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ท่านใดเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น เรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ ครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผมขอนาเรียนปรึกษาสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสภาฯ) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558 ในหน้าที่ 1 บรรทัดที่มีประโยค
ว่าผู้ไม่มาประชุมจานวน 3 ท่านต้องมีประโยคคาว่าลาหรือไม่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ จากที่ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ได้ตั้งข้อสังเกตดังกล่าว ทุกท่านเห็นว่าควรมีการ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) บรรจุข้อความคาว่า “ลา” ในรายงานการประชุมสภาของผู้ไม่มาประชุมหรือไม่ครับ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ เพราะในครั้งประชุมดังกล่าวผู้ไม่มาประชุมได้มีหนังสือ
ลาเรียบร้อยแล้วครับขอเรียนเชิญคุณธีรพงศ์ ครับ
นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน จากข้อสังเกตดังกล่าว ได้มีรายละเอียดแจ้งจากรายงานการประชุมสภาซึ่งท่าน
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฯ ประธานสภาเทศบาลได้แจ้งแล้วว่าผู้ไม่มาประชุมได้มีการลาเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ช่วยเลขานุการรสภาฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ สรุปแล้วขอให้ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาล เพิ่มข้อความในรายงานการประชุมสภา
(เลขานุการสภาฯ) ในถ้อยคาหรือข้อความบรรทัดผู้ไม่มาประชุมเพิ่มคาว่าลาการประชุมด้วยครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอขอบคุณท่านชาญวุฒิ ที่ได้ทาการตรวจสอบและแก้ไขรายงานการประชุมสภา
(ประธานสภาเทศบาลฯ) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558 และกระผมขอสอบถามว่ามี
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ครับหากไม่มี
กระผมขอความเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1ประจาปี พ.ศ.2558 หากเห็นชอบโปรดยกมือเพื่อขอมติเห็นชอบ
ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

10 เสียง
มาสาย
1 เสียง (ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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2.2รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2558
นายมนตรี บารุงกิจ ในวาร ะที่ 2 ข้อ 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาเทศบาลฯ) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
พ.ศ.2558 เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาพิจารณาและแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าวครับ ขอเรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ ครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ ในวาร ะที่ 2
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ข้อ 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 ดังนี้ครับ
หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 2 ข้อความของท่านอินทร นันทสมบูรณ์ “1.คณะกรรมการ
เฉพาะกิจจะมาประเมินรางวัลธรรมภิบาลอ” แก้ไขเป็น “.คณะกรรมการ
เฉพาะกิจจะมาประเมินรางวัลธรรม
าภิบาล”ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญภคเดชครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ในข้อ 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัย
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 กระผมขอปรับแก้ไขให้ดีที่สุดดังนี้ครับ
หน้าที่ 6 ประโยคของท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น “กระผมเห็นด้วยการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบเต่าเผาขยะของเทศบาล” แก้ไขเป็น “กระผมเห็นด้วย
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบเตาเผาขยะของเทศบาล”
หน้าที่ 9 ประโยคของท่านเสาวนีย์ ปัจจโย “ดิฉันขอเรียนว่าโครงการติดตั้งไฟฟ้า
ถนนแม่สะเรียงได้ดาเนินการเซน
ต์ สัญญา” แก้ไขเป็น “ดิฉันขอเรียนว่า
โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนนแม่สะเรียงได้ดาเนินการเซ็นสัญญา”
หน้าที่ 11 ประโยคของท่านชาญวุฒิ บรรทัดที่ 5 “จัดทาสร้างฝารางระบายน้า
พร้อมฝากปิด” แก้ไขเป็น “จัดทาฝารางระบายน้าพร้อมฝาปิด”
หน้าที่ 11 ประโยคของท่านนายก บรรทัดสุดท้าย “ลอกรางบายไปก่อน” แก้ไขเป็น
“ลอกรางระบายไปก่อน”
หน้าที่ 11 ประโยคของท่านมนตรี “และลาต่อไปเข้าสู่วาระที่ 6.1 ครับ” แก้ไขเป็น
“และลาดับต่อไปเข้าสู่วาระที่ 6.1 ครับ”
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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หน้าที่ 12 ประโยคของท่านชาญวุฒิ บรรทัดที่ 1 กระผมขอเพิ่มเติมข้อความของ
ท่านชาญวุฒิว่า “ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไทยว่าด้วยการประชุม
สภา พ.ศ.2547 และประโยคเดียวกันบรรทัดที่ 4 “ประธานสภา
ท้องถิน่ นาปรึกษาหรือในการประขุมสภา” แก้ไขเป็น“ประธานสภา
ท้องถิน่ นาปรึกษาหารือในการประชุมสภา”
และหน้าเดียวกันประโยคของท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เรื่องการกาหนดสามัญ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2559 ซึ่งได้กาหนด
สมัยประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 และกาหนดประชุมสภามัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2560 ดังต่อไปนี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พงศ.2560 ตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560) กระผมจึงสงสัยวรรคสุดท้ายว่าและ กาหนดสมัย
ประชุมสภาสมัยสามัญว่าสมัยแรกของปีนั้นๆมักจะมีการกาหนดในสมัยสุดท้ายของปี
นั้นๆ แต่ในรายงานการประชุมดังกล่าวท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่นได้กาหนด ล่วง
หน้าอีกหนึ่งปีถึงปี 2560 ครับ กระผมจึงขอนาเรียนปรึกษาครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

งรายละเอียดครับ

นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน กระผมขอนาเรียนต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง การกาหนดสมัยประชุม
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฯ สภาเทศบาลสมัยสามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ) ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 นั้น ว่าการกาหนดสมัยประชุมดังกล่าวจะมีการ
กาหนด เริ่มประชุมสภาเทศบาลในสมัยถัดไป ซึ่งกระผมตรวจสอบตามเอกสารตรวจ
รับรองมาตรฐานของปีที่ผ่านมานั้นว่าหลังจากที่เรามีการกาหนดสมัยประชุมในปี
นั้นแล้ว ก็จะต้องมีการกาหนดสมัยแรกของปีถัดไปเพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจ
รับรองมาตรฐานครับ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 21 ซึ่งสามารถกาหนดได้และเป็นอานาจของ
สภาเทศบาล โดยแนวทางปฏิบัติได้อ้างอิงตามเกณฑ์การตรวจมาตรฐานครับ

นายมนตรี บารุงกิจ ในวาระที่ 2 ข้อ
2.2 เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
(ประธานสภาฯ) ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558กระผมขอ
ความเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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ประจาปี พ.ศ.2558 หากเห็นชอบโปรดยกมือเพื่อขอมติเห็นชอบในการรับรอง
รายงานการประชุมด้วยครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง
มาสาย 1เสียง (ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น)
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นายมนตรี บารุงกิจ ในระเบียบวาระที่ 6 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาและผู้บริหารท่านใด
(ประธานสภาฯ) มีความประสงค์จะนาเสนอต่อสภาขอเรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ ครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ กระผม ได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ที่ 2 ต.แม่สะเรียง ซึ่งฝากแจ้งมายังเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียงเพื่อดาเนินการการแก้ไข ดังนี้ 1) ขอแสงไฟ
ฟ้า ส่องสว่างบริเวณ
ลุ่มเวียง จานวน 1 จุด และข้างวัดแสนทองบริเวณร้านคาร์แคร์ จานวน 1 จุด
2) ขอเพิ่มจุดเสียงตามสายบริเวณบ้านนายพนม ไพบูลย์
3) การปรับปรุงถนน
บริเวณซอยข้างศาลเจ้าพ่อเมืองหลวง กระผมจึงขอนาเรียนยังสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ นาเรียนเพื่อชี้แจงต่อสภาเทศบาลตาบล
(ประธานสภาเทศบาลฯ) แม่สะเรียงครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผม
(รองนายกเทศมนตรี) นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอชี้แจงดังต่อไปนี้
1.) การขอเพิ่มจุดเสียงตามสายบ้านนายพนม ไพบูลย์นั้น ซึ่ง เดิม เทศบาลตาบลแม่
สะเรียงได้ติดตั้งไว้แล้ว แต่เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีประชาชนบริเวณดังกล่าวไม่
สบายและมีผู้นาชุมชนมาแจ้งให้ย้ายออก เทศบาลตาบลแม่สะเรียงจึงให้
ดาเนิน การ ย้าย ออก ไป หากประชาชนในบริเวณดังกล่าวมีความต้องการ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงจึงอยากให้พี่น้องประชาชนทาการประชาคมกัน ทั้งนี้
หากได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วเทศบาลตาบลแม่สะเรียงพร้อมที่จะดาเนินการ
ตามความต้องการของประชาชน
2.) การเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณร้านลุ่มเวียงและข้างวัดแสนท้องนั้น
เทศบาล
ได้ตะหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งได้ติดไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติด ตัง้
กระจกสะท้อนเพื่อส่องให้เห็นทางบริเวณดังกล่าวแล้วถึงจานวน 2 ครั้ง แต่
เนื่องจากว่ามีผู้ทาลายไฟฟ้าและกระจกที่เทศบาลได้ติดตั้งให้ จึงให้ผู้ดูแลความ
ปลอดภัยช่วยกันดูแลด้วยทั้งนี้เทศบาลพร้อมจะดาเนินการให้ครับ
3.) กรณีถนนบริเวณข้างศาลเจ้าพ่อเมืองหลวงนั้น เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้
ดาเนินการประชาคมไปแล้วครั้งหนึ่ง และทั้งนี้กระผมขอประสานกองช่าง
ดาเนินการเข้าไปสารวจตรวจสอบพื้นที่พร้อมหารือด้านงบประมาณว่าจะ
ดาเนินการได้เพียงใด
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมในนามของประชาชนชุมชนบ้านโป่งในขอขอบคุณเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(รองประธานสภาฯ)ที่ได้ซ่อมแซมถนนและติดไฟฟ้าส่องสว่างให้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านชัยชนะ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนชุมชนมะขามจุม ให้ทางเทศบาลเข้าไปตรวจ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ร้านสวัสดีเนื่องจากได้รับร้องเรียนว่าร้านดังกล่าวมิได้มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย
และได้เกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรจานวน 2 ครั้งแล้ว จึงอยากให้เทศบาลไปตรวจสอบ
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนใกล้เคียงครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
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นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมแจ้ง
(นายกเทศมนตรีฯ) มายังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ดังต่อไปนี้
1.เชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.
2.การจัดทาโครงการที่จัดทาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนในเขต
และสานักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียงซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน
500,000 บาท และต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
3. การดาเนินการแต่ละโครงการมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตรวจรับงานจ้างและ
ดาเนินการโครงการ
4. ในขณะนี้ได้ดาเนินการปรับปรุงสุสานกลาง เพื่อเตรียมพร้อมในการพระราชทาน
เพลิงศพท่านพระครูอนุสรณ์ปัญญาคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
5. โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
ซึ่งงบประมาณที่ดาเนินการรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จานวน 3,954,860 บาท ซึ่งตาม
หนังสือสั่งการให้ใช้งบประมาณจากรางวัลธรรมภิบาลและดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กระผมจึงเรียนให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ทราบ นอกจากนั้นกระผมยังมีเรื่องที่จะนาเรียนและปรึกษากับทางสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง อีกหนึ่งเรื่องคือการสร้าง
สถานธนานุบาล ซึ่งหากเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงจะดาเนินการนั้น งบประมาณดาเนินการต่างๆเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงจะได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับ ทั้งนี้ลาดับต่อไปกระผมขอ
เบิกตัวท่านเอกอุดม ตาคา รักษาราชการผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด
เรื่องของการปรับปรุงอาคารสานักงานที่ใช้งบประมาณ 430,000 บาท (สี่แสนสาม
หมื่นบาท)ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านเอกอุดม ตาคา ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายเอกอุดม ตาคา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผม
(รก.ผอ.กองช่าง) นายเอกอุดม ตาคา รักษาราช
การแทนผู้อานวยการกองช่าง ขอเรียนเพื่อชี้แจง
รายละเอียดโครงการปรับปรุงอาคาร ในงบประมาณ 430,000 บาท (สี่แสนสาม
หมื่นบาทถ้วน) ว่าในขณะนี้ได้ดาเนินการทาสีภายนอกอาคารสานักงาน ส่วนภายใน
อาคารจะดาเนินการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ ห้องน้าทั้งหมดได้ดาเนินการเปลี่ยน
สุขภัณฑ์ใหม่ ห้องสภาจะมีการเปลี่ยนพรมและบอร์ดใหม่ ห้องคณะผู้บริหาร ห้อง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
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ปลัด ห้องรองปลัด โดยจัดทาด้วยวอ
ลเปเปอร์พร้อม ทาสีรั้วรอบอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงและปรับปรุงซ่อมแซมศาลหลักเมืองกระผมจึงขอนาเรียน
ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านเอกอุดม ครับและขอเรียนเชิญท่านนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเบิกตัวท่านธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(นายกเทศมนตรีฯ) ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องการปรับปรุงเตาเผาขยะต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ครับ
นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ กระผมนายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอนาเรียน
(รองปลัดเทศบาลฯ) ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง การปรับปรุง ซ่อมแซมเตาเผาขยะของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะทาการซ่อมแซมเตาเผาในส่วนของระบบบาบัดมลพิษ
เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปล่องระบายอากาศต้องมีการซ่อมแซมเพราะอายุ
การใช้งานเสื่อมสภาพแล้ว ส่วนระบบไอน้าตั้งสูงจากพื้น 2 เมตร ปรับปรุงบ่อพักน้า
เพื่อให้มีการหมุนเวียนสู่มาตรน้าให้มีความสัมพันธ์ ปรับปรุงรางระบายน้าโดยใช้
โซดาไฟใช้ในการควบคุมคุณภาพน้าและเพื่อทาให้มีระบบดังกล่าวอายุการใช้งานที่
ยาวนานขึ้น
สรุปว่าการปรับปรุงเตาเผาขยะของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีการ
ปรับปรุงบ่อพักน้าท่อคอนกรีต ปริมาตรน้า บ่อพักน้า และปรับปรุงระดับฉีดสเปรย์น้า
ทั้งนี้จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้ กระผมจึงขอ
นาเรียนยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองปลัด และขอเชิญท่านนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ ขอบคุณท่านรองปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดการซ่อมแซมเตาเผาขยะต่อสภาเทศบาล
(นายกเทศมนตรีฯ) ตาบลแม่สะเรียง กระผมจึงขอเรียนเพิ่มเติมว่าในการประชุมสภาครั้งต่อไปกระผม
อาจจะนาญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักให้กับพนักงาน
หน้าเตาเผาขยะ งบประมาณ 180,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ส่วน
รายละเอียดกระผมจะแจ้งให้กองช่างดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณาโครงการดังกล่าวจึงขอนาเรียนยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทราบครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
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นายมนตรี บารุงกิจ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ในเวลา
นี้เป็นช่วงเวลารับประทานอาหาร
(ประธานสภาเทศบาลฯ) หลังจากพักรับประทานอาหารแล้วและจะดาเนินการประชุมในช่วงบ่ายต่อไปครับ
-พักรับประทานอาหารเที่ยงเปิดประชุม(บ่าย) เวลา 13.00 น.
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ในช่วงนี้เป็น การประชุมในช่วงบ่ายซึ่งอยู่ในวาระที่ 6 วาระอื่น มีสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ท่านใดจะมีข้อชี้แจงเพิ่มเติมในวาระดังกล่าวอีกหรือไม่ ขอเรียน
เชิญท่านภคเดช ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) จากการอภิปรายของท่านรองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่องการใช้โซดาไฟหรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพน้า นั้น การดาเนินการดังกล่าวเปลี่ยน
แปลงเป็นปูนขาวแทนได้หรือไม่ที่จะนามาใช้กับบ่อบาบัดน่าจะดีเพราะมีพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เพราะสารโซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสาร
ทีอ่ ันตราย
ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญท่านธนาพลชี้แจงรายละเอียดครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ กระผมขอเรียนว่าการที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์
(รองปลัดเทศบาลฯ) มีคุณภาพในการลดการเป็นกรด เนื่องจากคุณภาพน้าในสถานบริหารจัดการของ
เทศบาล ตาบลแม่สะเรียงมีความเป็นกรดสูง เทศบาลตาบลแม่สะเรียงจึงต้องใช้
โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโ.ซดาไฟ มาใช้ในการดาเนินการปรับปรุงคุณภาพน้าครับ

นายมนตรี บารุงกิจ ขอขอบคุณท่านธนาพล และขอเรียน เชิญท่านอินทร ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายอินทร นันทสมบูรณ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ กระผมนาเรียนยังสภา
(รองนายกเทศมนตรีฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่องการร่วมการแข่งขันกีฬาที่ผ่าน มาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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ตาบลแม่สะเรียง ได้ร่วมกิจกรรมและประสบความสาเร็จด้วยดีและด้วยความ
ภาคภูมิใจ
ของพวกเราชาวเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และสาหรับปีต่อไปเจ้าภาพ
การแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดาเนินการเป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่าง
เทศบาลตาบลเมืองยวมใต้ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง และเทศบาลตาบลแม่ยวมและ
ส่วนกีฬาชุมชนกาหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬา
โรงเรียน ทองสวัสดิ์วิทยาคาร ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน
ส่วนการ จัดงานเลี้ยงจะจัดขึ้นบริเวณหน้าสานักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จึงขอ
เชิญชวน ทุกๆท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองอินทร และขอเรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอชี้แจงเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของท่านสมาชิกสภาเทศบาล :ซึ่งเทศบาล
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ตาบลแม่สะเรียงได้รับหนังสือจากสานักพระราชวังเรียบร้อยแล้วนั้น ในส่วนของ
สมาชิกสภาเทศบาล มีจานวน 3 ท่านที่จะดาเนินการขอ ประกอบด้วย ท่านสมพงษ์
ท่านสัญญพงษ์ และท่านพัฒนพงษ์ ทั้งนี้อีก 2 ท่านประกอบด้วย ท่านวุฒิไกร และ
ท่านชาญวุฒิ นั้น เทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะดูรายละเอียดและเงื่อนไขครับ ทั้งนี้
การจัดทารายละเอียดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องจัดส่งให้ท้องถิ่นอาเภอ ภายในวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ กระผมจึงขอนาเรียนเรื่องดังกล่าวให้กับสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงมาเพื่อทราบ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปานครับ และหากไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
(ประธานสภาเทศบาลฯ) แม่สะเรียง ท่านใดเพิ่มเติมรายละเอียดวาระอื่นๆแล้ว กระผมขอสอบถามเพิ่มเติม
เรื่องการกาหนดการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ..2559 ว่าท่านสมาชิกสภาเห็นควรกาหนดการประชุมครั้ง
ดังกล่าวในวันไหนครับ ขอเรียนเชิญท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) พ.ศ.2559 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ

นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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(ประธานสภาเทศบาลฯ) หากไม่มีสมาชิสภาเทศบาลเสนอความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภาเป็นอย่างอื่น
ก็ถือว่าการกาหนดการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
เวลา 09.00 น.. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยให้สวมชุด
เครื่องแบบสีกากีเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว
และบัดนี้
ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วกระผมขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1ประจาปีพ.ศ.๒๕๕9 ณ บัดนี้ ครับ
ปิดประชุม เวลา 14.30 น.

(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9 ในวันที่ 8เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕9และ สภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีมติรับรองรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว เมื่อสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 25 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕9

(ลงชื่อ)................................................เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้จัดทารายงการประชุมสภาท้องถิ่น
(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ
(นายประนอม อุปาสิทธิ์)
.
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(นายจาลอง สินธพ)

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

(นายมนตรี บารุงกิจ)
(ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9

