1

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ครั้ง 3ประจาปี ๒๕๕๘
วันที3่ 0 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘เวลา ๐๙.00 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. นายภคเดช วิชชโลกา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายสุรพงษ์ ดุมคา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๘. นายจาลอง สินธพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๙. นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๑. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง(ลา)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายพัลลภ หว่าละ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
นายอินทร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายยุทธนา คามงคล ตาแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
นายเอกอุดม
ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
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๑๐. นายจตุพล
ยะจอม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๑. นายธีรพงศ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๒. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑๓. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่ธุรการ
๑๔. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๕. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๖. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๗. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๘. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง คนงาน
๒๐. นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร ตาแหน่ง บุคลากร
๒๑. นางนภัสรพี พรสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๒. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๓. นางจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๒๔. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๕. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๖. นางสาวพลอยไพลิน อุทาธง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๗. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๘. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ว.
๒๙. นามณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
๓๐. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมเรียนขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(เลขานุการสภาฯ) จุดเทียน
ธูป บูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
-จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยนายมนตรี บารุงกิจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน วันนี้
(ประธานสภาฯ) เป็นการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2558 ซึ่งตรงกับ
วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมจึงขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ 1 ครับ
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
นายมนตรี บารุงกิจ สมาชิกสภาทุกท่านครับ ในวันนี้วาระที่ ประธานแจ้งให้ทราบกระผมขอแจ้งโดยมีรายละเอียด
(ประธานสภาฯ) ดังนี้ 1. ท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ สมาชิกสภาเทศบาล ตาบลแม่สะเรียง ได้ลากิจเพื่อไปทา
ธุระส่วนตัว จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 2. การจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน
มีการจัดกิจกรรมสรงน้าพระฯ ในวันที่ 13 เมษายน 2558 และ กิจกรรมรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุ ในวันที่ 17 เมษายน 2558 จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันและกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารทุกท่าน ในระเบียบวาระการประชุมสภา
(ประธานสภาฯ) กระผมได้อ้างอิงมาจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
พ.ศ.2547 หมวด 3 ข้อ 27 การจัดวาระการประชุม ซึ่งในวาระนี้เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะอย่างอื่นในวาระนี้หรือไม่ครับเชิญท่าน
ประนอม อุปาสิทธิ์ ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ครับ กระผมมีความประสงค์อยากให้
(รองประธานฯ) คณะผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ที่กาลังดาเนินการหรืออยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อให้สภาได้รับทราบถึง
การดาเนินการดังกล่าวครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านประนอมครับและขอให้คณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(ประธานสภาฯ) ที่กาลังดาเนินการหรืออยู่ระหว่างดาเนินการแจ้งยังสภาเทศบาลทราบด้วย และขอเรียนเชิญ
ท่านจาลองครับ
นายจาลอง สินธพ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารครับ กระผมอยากให้ผู้บริหาร
(สมาชิกสภาฯ) ได้ช่วยเหลือวัดแสนทองที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
ซึ่งได้รับคาร้องขอจากเจ้าอาวาสวัดครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านจาลอง และแจ้งให้กับคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(ประธานสภาฯ) ที่กาลังดาเนินการหรืออยู่ระหว่างดาเนินการ 2. การขอความช่วยเหลือจากวัดแสนทอง
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
ซึ่งได้รับคาร้องขอจาก
เจ้าอาวาสวัดดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงด้วยครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงขอชี้แจงในเรื่องของ
(รองนายกฯ) การช่วยเหลือกรณีวัดแสนทอง ซึ่งขอทาความเข้าใจกับสมาชิกสภาว่าตามภารกิจหน้าที่
ระเบียบ ข้อกฎหมาย ของอปท.ไม่สามารถที่จะสร้างหรือซ่อมแซมวัดหรืออุโบสถได้
แต่ทางเทศบาลจะเข้าไปช่วยเหลือในด้านอื่นได้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอขอบคุณท่านชัยพันธ์ครับเรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กระผมขอเพิ่มเติมจากท่านจาลองว่าทางเจ้าอาวาสมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์
(สมาชิกสภาฯ) รถกระเช้าให้ไปดูหลังคาเพื่อทาการสารวจหลังคาว่าตรงไหนได้รับความเสียหาย หรือ
ช่วยทาความสะอาดเอาใบไม้ออกจากหลังคาเท่านั้น ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอขอบคุณท่านสัญญพงศ์ครับ มีสมาชิกสภาท่านอื่นชี้แจงอีกหรือไม่ครับ
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านชาญวุฒิครับ
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ขอสอบถามกรณีจากท่านสัญญพงศ์ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาตินั้น
(เลขานุการสภาฯ) เทศบาลสามารถช่วยเหลือได้โดยวิธีใดครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามดังกล่าวครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอตอบข้อซักถามจากท่านสมาชิกสภาว่า 1. เทศบาลสามารถให้การช่วยเหลือ
(รองนายกฯ) ได้หรือไม่นั้น ขอเรียนว่าถ้าเป็นการซ่อมแซมโบสถ์ไม่สามารถกระทาได้ 2. การช่วยเหลือ
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ผู้ประสบอุทกภัยน้าท่วมต่าง ๆ นั้น อปท.สามารถช่วยเหลือได้ในกรณีเกิดภัยพิบัติอปท.
สามารถดาเนินการได้เลย แต่ถ้าเป็นการขอความช่วยเหลือเช่นการทาความสะอาดหลังคา
เพื่อล้างใบไม้จากหลังคาโบสถ์สามารถดาเนินการได้ และถ้าต้องสนับสนุนงบประมาณ
ในการซ่อมแซม อปท.ไม่สามารถดาเนินการอุดหนุนหรือสนับสนุนได้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ เรียนเชิญท่านชาญวุฒิครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีครับ กรณีการขอความช่วยเหลือจากวัดแสนทอง
(เลขานุการสภาฯ) คือ 1.ขอยกซุ้มประตูหน้าวัดออก 2.ขอความช่วยเหลือทาความสะอาดล้างเศษใบไม้
จากหลังคาโบสถ์ครับ และขอฝากทางผู้บริหารดาเนินการด้วยครับขอบคุณครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ในเรื่องร้องขอดังกล่าว ฝากยังผู้บริหารแจ้งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากการ
(ประธานสภาฯ)
ช่วยเหลือวัดแสนทองในกรณีดังกล่าวมิได้ใช้งบประมาณจากเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
แต่อย่างใดเรียนเชิญท่านภคเดชครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติม ถึงการอภิปรายควรมีการเรียบเรียงคาพูดที่ชัดเจน เพื่อที่จะได้
(สมาชิกสภาฯ) ดาเนินการช่วยเหลือได้ถูกต้อง
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านภคเดชครับ ที่ได้แนะนาการนาเสนอของสมาชิกสภาต่อสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ว่าควรมีการเรียบเรียงคาพูดที่ตรงประเด็นและชัดเจน เพื่อจักได้ดาเนินการในกิจการต่างๆ
หรือช่วยเหลือได้ถูกต้อง ฝากไปยังท่านสมาชิกสภาทุกท่านด้วยครับ โดยสรุปแล้วการ
ซ่อมแซมวัด อปท.ไม่สามารถช่วยเหลือได้คงต้องใช้งบประมาณของวัด ขอเรียนเชิญ
ท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานบ้านโป่งใน
(นายกฯ) คือ โครงการก่อสร้างลาเหมืองแกนซึ่งได้รับงบประมาณจากยุทธศาสตร์จังหวัด
จานวน 1,900,000 บาทผู้ดาเนินการ หกจ.เค.ซี.ซี ก่อสร้างซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ
โดยขอให้ท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ประสานงานเจ้าของที่นา ที่จะเข้าไปดาเนินการในพื้นที่
ดังกล่าวด้วยส่วนกรณีการขยายท่อประปานั้นกาลังดาเนินการซึ่งได้มีประมาณการ
120,000 บาท หน้ากว้าง 4 เมตร และที่เข้าได้ประมาณ 20 เมตร และการขุดลอก
ท่อประปาในขณะนี้กองช่างกาลังดาเนินการ สาหรับข้อซักถามของสมาชิกสภาเกี่ยวกับ
งานโครงสร้างพื้นฐานนั้นอยู่ระหว่างดาเนินการครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกครับ และขอเรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ครับ
(ประธานสภาฯ)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 255๘
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นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารครับ กระผมขอเรียน
(สมาชิกสภาฯ) ท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารว่า 1. ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์หรือทาความสะอาด
ที่สุสานกลางเนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อนหรือฤดูแล้งอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ และเมรุเกิดการชารุด
ควรอย่างยิ่งที่ทางคณะผู้บริหารจะเข้าไปดูแลและซ่อมแซมครับ 2. เครื่องออกกาลังกาย
บริเวณศูนย์ป้องกันอยากให้ไปสารวจและซ่อมแซมเพื่อไม่ก่อเกิดอันตรายต่อผู้มาใช้บริการ
๓.คณะผู้บริหารได้รับคาชมจากประชาชนที่ได้มีรถนาเที่ยวมาให้บริการประชาชน
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านสัญญพงศ์ และฝากคณะผู้บริหารดาเนินการในข้อเสนอแนะต่างๆด้วยครับ
(ประธานสภาฯ) ขอเรียนเชิญท่านรองอินทร ครับ
นายอินทร นันทสมบูรณ์ สาหรับกระผมขอนาเสนองานวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนเมษายน ซึ่งท่านนายก
(รองนายกฯ) ได้มอบหมายให้รับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ประเพณีปอยส่างลอง จัดขึ้นระหว่าง
3-5 เมษายน 2558 ซึ่งวัดในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่จัดกิจกรรมดังกล่าวคือ
วัดสุพรรณรังสีและวัดศรีบุญเรือง โดยวัดศรีบุญเรืองได้รับงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จานวน 2,00,000 บาทในงานประเพณีดังกล่าว ทั้งนี้ที่กกท.ได้สนับสนุน
เพื่อส่งการท่องเทียวและเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้อุดหนุนให้วัดศรีบุญเรือง 30,000 บาท
และวัดสุพรรณรังสี 20,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมอุปสมบท วัดศรีบุญเรือง วัดบ้านแพะ
วัดทุ่งแล้ง และวัดสุพรรณรังสี จานวนประมาณ 200 รูป ซึ่งจะแห่ในวันที่ 4 เมษายน
2558 เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับมอบหมายด้านงานจราจร ช่วยการแต่งหน้าและ
แต่งกายส่างลอง(เช้า-บ่าย) ซึ่งจะมีผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและ
ในวันที่ 4 เมษายน 2558 มีงานเลี้ยงขันโตก2.กิจกรรมการแห่พระเพชร กาหนดจัดขึ้น
ในวันที่ 13 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ตั้งขบวน ณ หน้าที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียง
โดยจะแห่ขบวนส่างลองในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง3. กิจกรรมวันรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
และรดน้าดาหัวผู้ใหญ่ในเขตเทศบาล กาหนดจัดขึ้น วันที่ 17 เมษายน 2558 กระผม
จึงขอแจ้งกาหนดการจัดกิจกรรมด้านงานประเพณีวัฒนธรรมเพียงเท่านี้ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านอินทร รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงและขอเรียนเชิญท่านภคเดชครับ
(ประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอสอบถามเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ เรื่อง การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
(สมาชิกสภาฯ) ซึ่งเทศบาลตาบลตั้งงบประมาณอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทั้งนี้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินได้มีมติเรื่องอุดหนุนงบประมาณดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง จึงอยากทราบว่าเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงได้ดาเนินการได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรจากคณะผู้บริหารครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านภคเดช และขอเชิญท่านรองชัยพันธ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ในประเด็นดังกล่าว กระผมขอมอบหมายให้คุณยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการ
(รองนายกฯ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ และขอเชิญท่านยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
(ประธานสภาฯ) ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวครับ
นายยุทธนา คามงคล ประเด็นการดาเนินการโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จากข้อทักท้วง ของสตง.ว่าอปท.
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ชึ่งภาระหน้าที่เป็นของกรมปศุสัตว์ และได้สอบถาม
อปท.ข้างเคียงก็ได้ให้คาตอบว่าต้องคืนเงินฉีดวัคซีน จึงขอเรียนว่าในปีนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ
โครงการดังกล่าว และขณะนี้ได้รอหนังสือสั่งการจากกรม เพื่อความชัดเจนว่าอปท.สามารถ
ดาเนินการได้หรือไม่ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านยุทธนา ผู้อานวยการกองสาธารณสุข และขอเชิญท่านรองปลัดครับ
(ประธานสภาฯ)
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ จากที่กระผม
(รองปลัดฯ) ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารอบรมเกี่ยวกับรางวัลพระปกเกล้า ที่สถาบันพระปกเกล้า
ระหว่างวันที่ 17
– 21 มีนาคม 2558 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมประชุม
คืออปท.ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ซึ่งเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รางวัล 2 ปีซ้อน
คือปี 2556 และ ปี 2557 ซึ่งพระปกเกล้ามี 3 รางวัล คือ รางวัลพระปกเกล้าทองคา
รางวัลพระปกเกล้า และรางวัลใบประกาศ ในการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวกระผมได้มีโอกาส
ที่ได้รับฟังการนาเสนอของเทศบาลเขาสามร้อยยอด อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับรางวัล
พระปกเกล้าทองคา โดยเป็นการบริหารจัดการกองทุนบริบาลสัตว์เขาสามยอด ซึ่งเทศบาล
ดังกล่าวก็ประสบปัญหาและได้ตั้งกองทุนบริบาลสัตว์ตาบลเขาสามร้อยยอดซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อการควบคุมและดูแลสัตว์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และเพื่อส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรโดยใช้วิถีชาวบ้านดาเนินการ โดยกระผมจึงขอเสนอแนะแนว
ทางเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติต่อไปครับ

นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านรองปลัดครับ ที่ชี้แนะแนวทางการเพื่อไปปฏิบัติงานเชิญท่านสุรพงษ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสุรพงษ์ ดุมคา จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ขอให้เทศบาลมีการศึกษาแนวทางสนับสนุนงบประมาณ
(สมาชิกสภาฯ) ให้ถูกต้องควรมีการพิจารณาให้ดีเมื่อมีการจัดทาเทศบัญญัติหากโครงการใดที่ท่านคิดว่า
ถ้าสนับสนุนไปแล้วจะเกิดการซ้าซ้อนในภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานอื่นกระผมเห็นว่า
ไม่ควรให้การสนับสนุนเพราะอาจเกิดปัญหาหรือความไม่ถูกต้องในภายหลังครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 255๘
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านสุรพงษ์ ดุมคา ครับ มีท่านอื่นมีข้อเสนอแนะอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ
(ประธานสภาฯ)
หากไม่มีกระผมขอนัดหมายกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2558 ในห้วงระยะเวลาเดือนมิถุนายน (1-30 มิถุนายน) มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ
กาหนดการประชุมดังกล่าวหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558
(สมาชิกสภาฯ) เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. เป็นวันประชุมดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า
(ประธานสภาฯ)
ท่านสมาชิกสภาเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ จานวน 11 เสียง
ลา จานวน 1 เสียง (นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์)
นายมนตรี บารุงกิจ จากมติทีประชุมดังกล่าว เห็นชอบกาหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(ประธานสภาฯ) ครั้งที่ 1ประจาปี พ.ศ.2558 ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานรวมถึงการ
จัดทาเอกสารส่งยังสมาชิกสภาได้รับทราบด้วย และบัดนี้การประชุมในวันนี้ได้ดาเนิน
การเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมนายมนตรี บารุงกิจ ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปีพ.ศ.2558
ณ บัดนี้ครับ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 255๘
เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่19 เดือน พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๕๘ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 4เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

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

(นายมนตรี บารุงกิจ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 255๘
เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

