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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2557
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๕๗ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายภคเดช วิชชโลกา
ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
2. ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ ดีมั่น ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
3. นายประนอม อุปาสิทธิ์
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
4. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
5. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
6. นายมนตรี บารุงกิจ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
7. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
8. นายจาลอง สินธพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
9.นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
10.นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
11. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายอินทร นันทสมบูรณ์
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
2. นายดารงค์ วงศ์น้อย ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
3. นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
4. นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
5. นายยุทธนา คามงคล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุข ฯ
6. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
7. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
8. นางสาวรัตนา ปินตาคา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
9. นางมณฑา บุญถิ่น
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
10. นายกฤตธกร
วิวันนา
ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
11. นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร ตาแหน่ง บุคลากร
12. ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล ตาแหน่ง นิติกร
13. นางสาวกัญญา ชาติบุรุษ
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
14. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
15. นางนภัสรพี พรสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
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16. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
17. นางราตรี เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง นักการ
18. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
19.นางสาวศิริพร
เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
20. นายนพดล มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
21. นางสาวศกุลตรา บุญเปลี่ยน ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
22. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
23. นายวุฒิกร นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
24. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
25. นางสาวอติพร เลิศและ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
26. นางสาวจิดาภา ศรีไว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
27. นายณัฐวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
** เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. **
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตาบล
(เลขานุการสภา ฯ) แม่สะเรียงทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้นัดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2557 ในวันนี้ และบัดนี้ก็ได้
เวลาอันสมควรแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเริ่มการ
ประชุมสภาต่อไป
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(ประธานสภา ฯ)
ท่านสมาชิกส ภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่เราได้นัดหมายกาหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ในวันนี้ ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายภคเดช วิชชโลกา ผมขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ท่านอินทร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องผลการแข่งขัน
(ประธานสภา ฯ)
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 เชิญครับ
นายอินทร นันทสมบูรณ์ ในการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 นั้น โดยมีกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน ผลการ
(รองนายกเทศมตรี ฯ)
แข่งขัน นั้น ผลการแข่งประเภทถ้วยรวมกีฬาสากลเทศบาลแม่สะเรียง ได้อันดับที่ 1 ประเภท
ถ้วยรวมกีฬาพื้นบ้าน เทศบาลแม่สะเรียงได้อันดับที่ 1 และการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์
เทศบาลแม่สะเรียง ได้อันดับที่ 1 ซึ่งถือว่าเราประสบผลสาเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งเราได้
ทุ่มเทในการฝึกซ่อมมาเป็นอย่างดี ขอบคุณครับ
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นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านอินทร ที่ได้แจ้งผลการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
(ประธานสภา ฯ)
ครั้งที่ 14 และอีกเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมทราบ ท่านสุรพงษ์ ดุมคา ได้ขอลาการประชุมในครั้งนี้
เนื่องจากภารกิจส่วนตัวจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภา
(ไม่ม)ี

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ
วาระที่ 2
พิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างกาแพงกั้นน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนมงคล ขนาดความหนา 0.15 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 32 เมตร
เป็นจานวนทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

นายภคเดช วิชชโลกา จากการประชุมสภาครั้งที่แล้วทางสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้ลงมติรับหลักการในญัตติขอ
(ประธานสภา ฯ)
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม นั้นขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้อภิปรายเพิ่มเติมในญัตตินี้ เชิญครับ
นายพัลลภ หว่าละ หลังจากที่ทางสภาได้ลงมติรับหลักการในญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนั้น เพื่อให้ทางฝ่าย
(นายกเทศมนตรี ฯ)
บริหารได้ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโดยเอกสารที่ได้
จัดทาเพิ่มเติม คือหนังสือยินยอมในการเข้าไปดาเนินการในเขตวัดแสนทอง หนังสือร้องเรียน
ร้องทุกข์ รายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยการดาเนินการในครั้งนี้เพื่อให้ทางสภาได้ใช้
ประกอบการพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเชิญท่านสมาชิกสภาที่ประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เชิญครับ ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้
(ประธานสภา ฯ)
สังเกตจากหนังสือยินยอมนั้น ข้อความในหนังสือเป็นการก่อสร้างรางระบายน้า ทั้ง 3 ข้อความ
ผมขอทางท่านสมาชิกสภาใช้ตีความในข้อความนี้เพื่อให้สอดคล้องกัน หรือข้อความดังกล่าวอาจ
เป็นภาษาทางช่าง ถ้าอย่างไรแล้วท่านสมาชิกสภาท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายในข้อความนี้
เชิญครับ เชิญท่านประนอม ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ผมเสนอให้เติมข้อในวงเล็บการก่อสร้างพนังกั้นน้า ท้ายข้อความทั้ง 3 ข้อความ ขอบคุณครับ
(สมาชิกสภา ฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา จากข้อความในหนังสือยินยอมที่ทางคณะผู้บริหารได้ยื่นเสนอมานั้น ข้อความเป็นการก่อสร้าง
(ประธานสภา ฯ)
รางระบายน้าแต่ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้เพื่อการก่อสร้างกาแพงกันน้าของให้
ทางฝ่ายบริหารได้อภิปรายข้อความนี้เพิ่มเติม หรือข้อความดังการเป็นศัพท์ทางการช่าง ของ
เชิญฝ่ายบริหารครับ
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นายพัลลภ หว่าละ ในข้อความในหนังสือดังกล่าวเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อควา
(นายกเทศมนตรี ฯ) ใน
เอกสารให้ตรงตามการขออนุมัติได้ ขอบคุณครับ

ม

นายภคเดช วิฃฃโลกา เชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น จากการตั้งข้อสังเกตนั้น หนังสือฉบับนี้ได้รับการลงลายมือชื่อเพื่อยินยอมในการเข้าไป
(รองประธานสภา ฯ)
ดาเนินการก่อสร้างพนังกั้นน้าแล้วจากเจ้าอาวาสวัดแสนทอง ตามข้อความแรกในการก่อสร้าง
รางระบายน้าประเภทพนังกั้นน้า แต่ในข้อความในข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ซึ่งไม่มี ก็สามารถจะ
เพิ่มเติมเข้าไปได้เพื่อให้ข้อความได้สอดคล้องกัน และอีกประเด็นที่ได้ตั้งข้อสังเกตคือ จานวน
เนื้อที่ของที่ดินที่ยินยอมเข้าไปดาเนินการนั้นไม่มีการระบุไว้ว่าเป็นเนื้อที่เท่าไหร่ แต่เอกสาร
ฉบับนี้จะใช้ได้ในระดับหนึ่ง ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ในการพิจารณาญัตติในวันนี้เพื่อเป็นการลงมติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งทางฝ่ายบริหารได้
(ประธานสภา ฯ)
ยื่นเสนอญัตติมาเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว แต่ทางสภาได้ลงมติที่ขออนุมัติรับหลักการและใน
การประชุมสภาครั้งนี้เพื่อการขออนุมัติจากสภาต่อไป แต่อย่างไรแล้วอยากให้ทางฝ่ายบริหารได้
ดาเนินการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องต่อไป ท่านสมาชิกสภาท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ เชิญ
ท่านประนอม ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ผมเห็นด้วยกับท่านประธานสภา ที่จะให้ทางฝ่ายบริหารได้แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องหลังจากที่ทาง
(สมาชิกสภา ฯ)
สภาได้ทาการอนุมัติไปแล้ว ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาในการลง
(ประธานสภา ฯ)
มติเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้าบริเวณหน้า
วัดแสนทอง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท ท่านสมาชิกสภาท่านเห็นชอบโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง (นายสุรพงษ์ ดุมคา ลาการประชุมสภา)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น
4.1 รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจาปี พ.ศ. 2556
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบา
(ประธานสภา ฯ)
ครับ

ย ประจาปี พ.ศ. 2556 เชิญ

นายพัลลภ หว่าละ
ผมขออนุญาตให้ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านอินทร เป็นผู้กล่าวรายงานให้แก่ที่ประชุมสภา
(นายกเทศมนตรี ฯ) ทราบ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านรองอินทร ครับ
(ประธานสภา ฯ)
การประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2557
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นายอินทร นันทสมบูรณ์ ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจาปี
(รองนายกเทศมนตรี ฯ) พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย
1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
ได้สนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามศักยภาพของชุมชนโดยเฉพาะ
การรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน จานวน 8 กลุ่มอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนคนเดิน 1
โครงการ
ผลที่ได้รับทางด้านเศรษฐกิจ
จากการดาเนินงานผลที่ได้ชัดเจนคือ การสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นในชุมชน มีเงินทุน
หมุนเวียนขึ้นในชุมชน สินค้าที่ผลิตได้ขายจริงและสร้างรายได้จริง ในด้านการท่องเที่ยว ได้
รับคาชมจากนักท่องเที่ยวว่าบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย กิจกรรมถนนคนเดินทั้งตลาด วันศุกร์
วันพุธ และวันอาทิตย์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ผลที่ได้รับด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมถนนคนเดิน สร้างสีสันและมูลค่าของการท่องเที่ยวในอาเภอแม่สะเรียงมาก
ขึ้นจะเห็นได้จากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเดินเที่ยวในตลาดถนนคนเดิน ทั้ง 3 แห่ง
นอกจากนี้แล้วเทศบาลยังส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ประเพณีออกหว่า
เป็นจุดขายที่สาคัญ ซึ่งทุกปีจะเห็นว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานประเพณีออกหว่ามากขึ้น
2. นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในชุมชน
และ การจัดกิจกรรมประเพณีที่สาคัญของอาเภอแม่สะเรียงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น โดยได้ดาเนินการโครงการ ส่งเสริมด้านศาสนา พุทธ คริส อิสลาม จานวน 6 โครงการ
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 4 โครงการ พร้อมกับอุดหนุนงบประมาณให้ ชุมชนจัดกิจกรรมด้าน
ประเพณี ชุมชนละ 30,000 บาท
ผลที่ได้รับจากการดาเนินการตามนโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม ทาให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึงการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยเฉพาะประเพณีออกหว่า
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สาคัญของชาวอาเภอแม่สะเรียง เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้จัดทา
งบประมาณสูงถึง ๗๒0,000 บาท เพื่อส่งเสริมการจัดงานประเพณีออกหว่า พร้อมกับ
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงาน ถึงแม้จะเน้นหนักในการจัดงานประเพณีออกหว่า แต่ก็ไม่ละเลย
สาหรับการจัดงานประเพณีอื่น ๆ เช่นกัน และได้ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทั้ง 3 ศาสนา ทั้ง
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริส ต์ และศาสนาอิสลาม และได้รับโล่การส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่นจาก
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

การประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2557
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4. นโยบายด้านการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุขได้ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุขที่เป็นระบบ เน้น
การป้องกันโรค รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้
เมืองแม่สะเรียงเป็นเมืองน่าอยู่ โดยได้ดาเนินการดั้งนี้
ด้านการป้องกันโรค
ได้จัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้มีความรู้
ความเข้าใจ และเตรียมการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ โดยการจัดทาโครงการ และสนับสนุน อสม.ใน
ชุมชนดาเนินโครงการ ดังนี้
1. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
(สปสช.) โครงการเทศบาลตาบลแม่สะเรียงร่วมใจต้านภัยเอดส์
2. โครงการสุขภาพจิตดีชีวีสดใส (สปสช.)และสนับสนุน อสม. ชุมชนทุกชุมชนใน
การดาเนินการส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน 9 โครงการ งบประมาณ 90,000
บาท
ผลที่ได้รับ คือ ประชาชนตื่นตัวที่จะดูแลรักษาสุขภาพ มีการตรวจคัดกรอง ผู้ป่วย โดย
กระบวนการเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ในแต่ละชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ให้กับประชาชนในชุมชน ตามความต้องการของคนในชุมชนนั้น ๆ รวมไป
ถึงการได้รับงบประมาณจาก สปสช. ที่เทศบาลได้สนับสนุนเงินสมทบกองทุนดังกล่าว จานวน
70,000 บาท ได้จัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก และจากการ
ประเมินของคณะกรรมการอยู่ในระดับดี
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะ แบบมีส่วนร่วมและครบวงจรโดย
สนับสนุนให้มีการทิ้งขยะและคัดแยกขยะใส่ถุงดา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อ
การจัดเก็บ รวมถึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน
ผลที่ได้รับ คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การ
รณรงค์ให้ประชาชนนาขยะใส่ถุงขยะแยกสี เพื่อการจัดเก็บที่เป็นระบบ ประชาชนให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี ทาให้บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย พร้อมนี้ได้จัดให้มีหน่วยบริการคลีนเนอร์ เคลื่อนที่เร็ว
โดยได้จัดซื้อรถขยะขนาดเล็ก ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จัดเก็บขยะในซอยต่าง ๆ ที่รถขยะขนาด
ใหญ่เข้าไม่ถึง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และได้รับคาชมจากเทศบาลต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย เป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย
ด้านส่งเสริมสุ ขภาพและกีฬา ได้จัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
และส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาแก่ชุมชน
ผลที่ได้รับคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายสุขภาพ โดยเฉพาะ เครือข่าย
อสม. ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่
การประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2557
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ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาเพื่อรักษาสุขภาพ และมีการดาเนินการโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งทาให้เกิดความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนในการจัดการแข่งขันกีฬา ที่เห็นได้
ชัดเจนคือ การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากและทาให้
ประชาชน กับพนักงาน ข้าราชการ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเทศบาลต่อไป
4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสนับสนุน อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม
สาหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้ง 2 โรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ผลที่ได้รับ จากการดาเนินงานด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ทาให้เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ที่มีเยาวชนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลาม คับคั่ง นอกจากนี้แล้ว การจัดซื้ออาหาร
เสริมนมที่เน้นให้นักเรียนได้บริโภคนมที่สะอาดปลอดภัย ในด้านอาหารกลางวันได้สนับสนุน
งบประมาณสาหรับอาหารกลางวันเต็ม 100% และได้สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนให้
เป็นแหล่งศึกษาสาหรับนักเรียน นักศึกษา เพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง
5. นโยบายด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานเกือบสมบูรณ์แบบเกือบ
90% ของพื้นที่ ทาให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้น จึงได้ดาเนินการโครงการที่มีความจาเป็น
จริง ๆ และใช้งบประมาณ ไม่มากนักเนื่องจากงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ได้น้อยกว่าปกติจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง ทาให้โครงสร้างพื้นฐานมิได้บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณ แต่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการหลายโครงการจึงได้ขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จากสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงในการดาเนินการซึ่งได้รับการ
อนุเคราะห์จากสมาชิกสภาทุกท่าน ดังนี้
5.1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารศูนย์ป้องกัน
5.3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า อาคารศูนย์ป้องกัน
5.4 โครงการ ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ บริเวณเตาเผาขยะ
5.5 โครงการ ก่อสร้างลาเหมืองแกน
6.

นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณภัย
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจากัด
สามารถปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังให้บริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมระดับอาเภอ ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ร้องขอ และ
สามารถบริหารงบประมาณ 80,000 บาทได้อย่างคุ้มค่า
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7. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
ผลที่ได้รับ การให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ จานวน 386 ราย ผู้ด้อยโอกาส จานวน
6 ราย ผู้พิการ จานวน 49 ราย ผู้ป่วยเอดส์ จานวน 7 ราย นอกจากนี้ เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง โดยกระผมได้มีแนวคิดในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะ พูดคุย และได้รับ
การตรวจสุขภาพ จึงให้ได้ทาโครงการเทศบาลพบประชาชนขึ้น และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี
ทาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
8. นโยบายด้านการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล
ได้ดาเนินการบริหารจัดการเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ การใช้จ่าย
งบประมาณ ที่ใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เกินดุล รายรับ สูง กว่ารายจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณ
จากที่ตั้งไว้ 25,257,830 บาท แต่มีรายรับจริง 35,038,687.13
ใช้จ่ายจริง
28,742,147.80 บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ ถึง
17.97% หรือประมาณ
6,296,539.33 บาท
รวมไปถึงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน จนถึงตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้ดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่
8.1 โครงการจัดทาแผนแม่บทชุมชน ทุกชุมชน ชุมชนละ 3,000 บาท
8.2 ส่งเสริมบุคลากรได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในระดับตรี โดยใช้ทุนท้องถิ่น
จานวน 1 คน ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อ คือ น.ส.รัตนา ปินตาคา
สาขา การปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ รป 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
(อยู่ระหว่างศึกษาอยู่และจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ เดือน
กรกฎาคม 2557)
8.4 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จานวน 5หลักสูตร ที่สาคัญ อาทิเช่น หลักสูตรระบบ
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ หลักสูตรการบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร
โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ หลักสูตร
การจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หลักสูตรด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น
8.5 จัดทาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ 10,000 บาท
ผลที่ได้รับ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้รับคะแนนประเมินผลการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้เป็นตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้า
ร่วมประกวดในระดับภูมิภาค และการได้รับรางวัลพระปกเกล้า ซึ่งเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ติด 1 ใน 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับประเทศ
ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี เป็นอย่างมากที่ได้นาเสนอรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
(สมาชิกสภา ฯ) ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจาปี พ.ศ. 2556 เข้าสู่สภา เชิญท่านสมาชิกสภาทุก
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ท่านที่ต้องการจะอภิปรายเชิญได้เลยครับ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะอภิปรายใน
วาระนี้ ผมขอเข้าสู่ในวาระอื่นเชิญท่านสมาชิกสภาที่ประสงค์จะอภิปรายในวาระอื่น เชิญครับ
เชิญท่านสัญญพงศ์ ครับ
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ผมอยากให้ทางท่านเทศบาลได้จัดหาถังดับเพลิงไปติดตั้งบริเวณซอยสมบัติทัวร์ ขอบคุณครับ
(สมาชิกสภา ฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านชัยชนะ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ผมอยากให้ทางเทศบาลเข้าไปซ่อมแซมถนนในซอยสมบัติทัวร์ ซึ่งเกิดการชารุดของพื้นผิวถนน
(สมาชิกสภา ฯ)
ขอให้เข้าไปดูแลด้วยครับ
(นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ครับ
(สมาชิกสภา ฯ)
นายอินทร นันทสมบูรณ์ ทางเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะให้กองช่างเข้าไปสารวจในซอยสมบัติ เพื่อจะได้ประมาณในการ
(รองนายกเทศมนตรี ฯ) ซ่อมแซมถนน และในส่วนของถังดับเพลิงจะให้ทางเจ้าหน้าที่ป้องกัน เข้าไปติดตั้งถังดับเพลิง
ต่อไป ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านจาลอง ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายจาลอง สินธพ กิ่งไฟฟ้าบริเวณท้ายซอยสมบัติทัวร์และบริเวณหน้าศาลใกล้บ้านคุณน้อยทะเลดอย ได้เกิดการ
(สมาชิกสภา ฯ) ชารุดของให้ทางเทศบาลเข้าไปแก้ไขตรงจุดนี้ด้วย ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านสัญญพงศ์ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย ผมอยากให้ทางเทศบาลได้เข้าไปดูและปูรณะปฎิสังขรพระเจดีย์ในวัดอุทยานรมณ์ ซึ่งตอนนี้
(สมาชิกสภา ฯ) ได้ชารุดเสียหาย ขอให้เข้าไปดูแลในเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ครับ
(ประธานสภา ฯ)
นายอินทร นันทสมบูรณ์ ผมขอรับเรื่องนี้ไว้ก่อน เพราะในการซ่อมแซมเราจะต้องศึกษารายละเอียดในด้านของกรม
(รองนายกเทศมนตรี ฯ) ศิลปากรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านชาญวุฒิ ครับ
(ประธานสภา ฯ)
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นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเรื่องควันไฟที่เกิดจากการย่างปลาหมึกบริเวณหน้า
(สมาชิกสภา ฯ) ท่ารถเปรมประชา ได้ส่งกลิ่นรบกวนบริเวณข้างเคียง อยากให้ทางเทศบาลเข้าไปดูแลในเรื่องนี้
ด้วย ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ถ้าไม่ท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายในระเบียบวาระนี้แล้ว ผมอยากให้ท่าน
(ประธานสภา ฯ) สมาชิกได้เสนอในการนัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งมี
กาหนด 30 วัน เชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอได้เลยครับ เชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ผมขอเสนอในวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. การแต่งกายชุดข้าราชการสีกากี ขอบคุณ
(รองประธานสภา ฯ) ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ถ้าไม่ท่านสมาชิกสภาที่จะเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมสภาในการเห็นชอบในการนัด
(ประธานสภา ฯ) การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.
เชิญยกมือครับ
มติที่ประชุม 11 เสียง (นายสุรพงษ์ ดุมคา ลาการประชุมสภา ฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา หลังจากที่เราได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 เพื่อการพิจารณาญัตติ
(ประธานสภา ฯ) ที่นาเสนอโดยทางคณะผู้บริการเป็นเรียบร้อยแล้วและได้มีการแสดงความคิดเห็นของท่าน
สมาชิกสภาและการเสนอปัญหาต่าง ๆที่เกิดของในเทศบาลของเราให้ทางฝ่ายบริหารได้
รับทราบและนาไปแก้ไขปรับปรุงแล้วนั้น ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2557 ณ บัดนี้
**ปิดประชุมเวลา 15.10 น**.

(นายพัฒนพงษ์ สนิทการ)
ผู้บันทึกการประชุม

การประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

11

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรีสมั
ยงยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ๒๕๕7

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ
(นายพัฒนพงษ์ สนิทการ)

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ
(นายจาลอง สินธพ)

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ
(นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์)

(นายภคเดช วิชชโลกา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
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