1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่อ่องสอน
********************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายภคเดช
วิชชโลกา
ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. ว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๓. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๔. นายประนอม
อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๕. นายสุรพงษ์
ดุมคา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายสมพงษ์
วงศ์แสนใหม่ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายวุฒิไกร
นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๘. นายมนตรี
บารุงกิจ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๙. นายชัยชนะ
ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. นายจาลอง
สินธพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๑. นายชาญวุฒิ
กุลพันเลิศ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๒. 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. นายถาวร
ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายยุทธนา
คามงคล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๘. นางเสาวนีย์ ปัจโย ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๙. นายเอกอุดม ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๑๐. นายจตุพล
ยะจอม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๑. นายธีรพงศ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
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๑๒. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๔.นายวุฒิกร
นาคะปรีชา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๕.นายภูมิชาย
จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๖.นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗.นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๘.นางสาวศกุลตลา
บุญเปลี่ยน ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙.นางสาวเขมจิรา
ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๐.นางสาวพิชามญน์ อุปสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๑.นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร ตาแหน่ง บุคลากร
๒๒.นางนภัสรพี
พรสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๓.นายสถิร
จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๔.นางจิดาภา
ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๕.นางสาววัชรา
พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๖.นายบุญช่วย
คาทาง ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๒๗.นางสาวจินตนา
กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๘.นายนัฐวุฒิ
กุลพันธ์เลิศ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๙.นางสาวศิริพร เตชะนันท์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๓๐.นางสาวรัตนา ปินตาคา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓๑.นางสาวมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๓๒.นางสาวปัทมาวดี
ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง คณะผู้บริหาร
(เลขานุการสภาฯ)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ผู้ทรงเกียรติรองปลัดเทศบาล ประธาน
กรรมการชุมชน ผู้อานวยการกองทุกกอง ข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่
น้องชาวเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพรักทุกท่านครับ กระผม
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งทาหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒
พฤษภาคม พ.ศ.2557 ประกาศสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
การประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 2557
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สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ นายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง บัดนี้ได้เวลา อันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย การได้ดาเนินการ
ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
--------- จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย-----------นายภคเดช วิชชโลกา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ท่านรองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ท่านที่ปรึกษา เลขานุการ
นายกเทศมนตรี พี่น้องข้าราชการเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่รักและเคารพทุก
ท่านครับ ในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.
2557 ซึ่งการประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
นายภคเดช วิชชโลกาข้อ ๑.๑ แจ้งขอแสดงความยินดีสมาชิกสภาตาบลแม่สะเรียง จานวน 3 ท่าน
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ซึ่งท่านรับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น บม. หรือชั้นอิสริยาภรณ์
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งเป็นเครื่องราชชั้นที่ 5 อันดับที่ 34 ซึ่งมีรายนาม
ดังต่อไปนี้ครับ คือ ท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ เป็นอันดับที่ 192
ได้รับเครื่องราชดังกล่าว ท่านมนตรี บารุงกิจ ลาดับที่ ๗๖๔ และท่านสุรพงษ์
ดุมคา สมาชิกสภาเทศบาลได้รับในลาดับที่ ๑๒๘๘ ครับ กระผมนายภคเดช
วิชชโลกา รับชั้น จม. ชั้นที่ ๔ลาดับที่ ๙ ลาดับที่ ๓๐๗ ส่วนคณะผู้บริหาร
ผู้ที่ได้รับคือ ท่านภูชิษ ธรรมขันธ์ ได้รับในอันดับที่ ๗๑๗ เป็นข่าวดีที่อยาก
แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาทราบตามรายชื่อที่ได้แจ้งในเบื้องต้นครับ
ข้อ ๑.๒ ขอพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆท่านที่ได้ไปรณรงค์ในการคัดแยก
ขยะเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
การประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 2557
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นายพัลลภ หว่าละ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ท่านสมาชิกเทศบาลตาบล
(นายกเทศมนตรีฯ) แม่สะเรียงที่เคารพทุกท่านครับ จากที่กระผมได้เข้าร่วมประชุมชี้แจ้ง ณ ค่าย
เทพสิงห์ เนื่องด้วย พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ครบ ๑๐๐ ปี พระ
บรมราชองค์การของพระปรเมทวิชราวุทพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งการให้
มีพระราชบัญญัตินี้ขึ้นในปีพ.ศ.๒๔๕๐ รศ.๑๒๖ นั้น เป็นเรียกประชุม ณ ค่าย
ทหารทั่วประเทศ ซึ่งในวันนั้นกองกาลังจากค่ายเทพสิงห์
ได้มาถึงที่ทหาร
ได้ยึดเครื่องส่งไว้ก่อน เนื่องจากเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีเสียงตามสายและ
เคยมีสถานีวิทยุ แต่สถานีวิทยุนั้นได้เลิกทาการไปนานแล้ว ก็ได้มีคลื่นเทศบาล
ตาบลแม่ยวม และคลื่นเสียงสาละวิน และสถานีวิทยุชุมชนอีกสองพันกว่าแห่งที่
ได้ยึดไว้ทั่วประเทศ โดยกระผมขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน
ให้ทราบว่า
๑.ตามการข่าวของกองทัพทราบว่าได้มีการขนนาระเบิด อาวุธ กองกาลัง เข้าสู่
กรุงเทพมหานคร ทั้งสองฝ่ายซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุขึ้นทาให้กองทัพพิจารณา
แล้วต้องประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งกฎอัยการศึกจะมีความรุนแรงกว่า
พระราชบัญญัติฉุกเฉินคือไม่มีการยิง ไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว โดยให้เป็นไป
ตามปกติ อาจต้องใช้เป็นบางพื้นที่เช่นกรุงเทพ หรือปริมณฑลครับ
๒.สาหรับบ้านเรานั้นได้มีการตั้งจุดตรวจร่วมถาวร เป็นการดาเนินการตรวจร่วม
ระหว่างทหาร ตารวจบริเวณด่านตรวจหน้าถ้าและแจ้งให้ขนส่งทราบว่าหากมี
การจ้างเหมารถ เพื่อขนกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งเคลื่อนย้ายกองกาลังพล
เพื่อจะไปร่วมชุมนุม ๓.ห้ามเคลื่อนย้ายอาวุธ เช่น ตารวจ หน้าที่ป่าไม้ ห้าม
เคลื่อนย้ายอาวุธ ๔.ห้ามสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หอกระจายข่าวให้ดาเนินการ
ตามปกติ แต่มีสถานีโทรทัศน์บ้างช่องที่มีลักษณะการปลุกระดมสั่งให้ปิดซึ่งได้สั่ง
ปิดไปแล้วสิบกว่าช่อง เสียงตามสายของเทศบาลก็ให้กระจายเสียงตามปกติแต่
อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพทั้งหมดครับ จากที่พวกเราได้ดูจากการ
ถ่ายทอดโทรทัศน์นั้นเป็นเหตุการณ์ เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่จริงแล้วบางจุด
บางแห่งร้ายแรงมากกองทัพจึงจาเป็นต้องใช้กฎอัยการศึก แล้วปัจจุบันกองทัพ
ขอความร่วมการหน่วยงานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าน้าประปา ที่อยู่ในความ
ดูแลของกองทัพและได้เชิญงานรายงานตัว ร่วมถึงเป็นเรียกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมเพราะให้เหตุผลว่าท้องถิ่นจะอยู่ใกล้ชิดชาวบ้านและรู้ดีว่าใครเป็น
แกนนาให้การชุมนุมหรือคนในหมู่บ้าน แต่ในเขตของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงคง
ไม่มี หากมีกองทัพภาค ๓ จะเชิญมารายงานตัวและอาจต้องไปรายงานตัวที่
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จังหวัดพิษณุโลกด้วย ก็เป็นเรื่องราวที่กระผมไปประชุมจึงนามาแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบขอขอบพระคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
(ประธานสภาฯ) กับสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเป็นเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันเรื่องของการเมืองที่ให้
อยู่ในเหตุการณ์สงบครับและกระผมขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องแจ้งให้ทราบอีก
หนึ่งท่านครับ คือ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก ลาดับที่ ๓๓
ชั้นที่ ๔ ตามประกาศราชกิจานุเบกษาเป็นลาดับที่ ๔๖๒ และกระผมขอสู่
วาระการประชุม ที่ ๒ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
นายภคเดช วิชชโลกา ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ ตามที่เลขานุการ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ส่งล่วงหน้าแล้วก่อนนะการประชุมครับ เข้าสู่ข้อ
๒.๑ ครับ
ข้อ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปร ะจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
นายภคเดช วิชชโลกา ในข้อดังกล่าวไม่ทราบว่ามีใครจะแก้ไขเพิ่มเติมที่หรือไม่ครับ ในส่วนของกระผม
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ขอแก้ไขในหน้าที่ ๑๐ ของการประชุมสภาสมัยสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ บรรทัดที่ ๔ บรรทัดสุดท้ายการจัดแผนพัฒนา แก้ไข
เป็นการจัดทาแผนพัฒนา หน้าที่ ๑๒ ประโยคของท่านสุรพงศ์ ดุมคา บรรทัดที่
๒ เราคงเหลือเท่าไหร่ในบรรจุ จึงขอนาเรียนปรึกษา ว่าเป็นในปัจจุบันหรือในที่
บรรจุในเทศบัญญัติขอแก้ไขเป็นในปัจจุบัน หน้าที่ ๑๖ ประโยค ของท่านชัยพันธ์
ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง จากประโยคบรรทัดล่างสุด
ขึ้นมาบรรทัดที่ ๓ นับขึ้นมา แล้วตั้งเป็นรายการใหม่และเป็นเรื่องเร่งด่วนฝาก
ฝ่ายบริหาร หน้าจะเป็นคาว่าฝากแก้ไขเป็นจาก หน้าที่ ๑๗ ประโยคของกระผม
ข้อที่ ๔.๑ การกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น
หน้าจะ เป็นปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไม่ใช่ พ.ศ.๒๕๕๖ ครับ ต่อเนื่องการบรรทัด
ดังกล่าว การประชุมสภาเทศบาลอันเดิมมีคาว่า ๑ มีกาหนดให้มีการประชุม
ตกคาว่ามีครับ มี ๑ ตกคาว่ามีกาหนดการประชุมครับ ส่วนหน้าที่ ๑๘ ใน
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ประโยคของ ว่าที่ ร.ต. พูนศักดิ์ ดีมั่น รองประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ไม่ทราบว่า กระผมจาสับสนหรือเปล่า ว่าคาเป็นพูด
ดังกล่าวเป็นของท่านมนตรีหรือเปล่าครับ โดยขอให้ท่านมนตรีได้ศึกษาดูนะครับ
เพราะตอนนั้นท่านได้พูดถึงการขอเลื่อนวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๔
ขึ้นมาจากเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนตุลาคม ใช่ไหมครับ หน้าเดียวกันของท่าน
จตุพล ยะจอม บรรทัดที่ ๗ ประโยคว่าจะพักที่ร่มไพร แก้ไขเป็นร่มไทยครับ
ประโยคของกระผมหน้าที่ ๒๑ ประโยคของผมกลางหน้าตรงที่ว่า ดาบตารวจ
ณรงค์ วิเศษขันธ์ เปลี่ยนเป็น ดาบตารวจสวัสดิ์ วิเศษขันธ์ ครับ ประโยคเดียว
กันบรรทัดที่ ๖ และรวมถึงกลิ่นเหม็นของท่องระบายน้า แก้ไขเป็น กลิ่นเหม็น
ของท่อระบายน้า ของกระผมมีแค่นี้ครับ ไม่ทราบว่ามีท่านใด จะแก้ไขรายงาน
การประชุมดังกล่าวอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านครับ ในส่วนของกระผมขอ แก้ไข
(รองประธานสภาฯ)
หน้าที่ ๘ หน้าที่ ๙ จะมีข้อความว่าข้อที่ ๗ ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ คาว่าข้อที่ ๗ หน้าที่ ๗ และหน้าที่ ๙ ขอ
แก้ไขเป็น ข้อที่ ๒๗ ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เป็นประโยคของท่านพูนศักดิ์ หน้าที่ ๘ และ ท่านมนตรีหน้าที่ ๙ ใช่ไหมครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น หน้าที่ ๑๗ มีคาว่าข้อที่๗ เป็นประโยคของท่านชัยพันธ์ และกระผมครับ (รอง
ประธานสภาฯ)
เปลี่ยนเป็นข้อที่ ๒๗ ในหน้าที่ ๑๒ ประโยคของท่านชัยพันธ์ มีคาว่าข้อ ๗
แก้ไขเป็น ๒๗ เหมือนกัน แค่นี้ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านพูนศักดิ์ครับ มีท่านอื่นมีเพิ่มเติมหรือไม่ครับถ้าไม่มีกระผมขอมติ ที่
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ประชุมในข้อ ๒.๑ ท่านใดให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการชุมสมัยที่ ๑ครั้งที่
๑ ประปี พ.ศ.๒๕๕๗ หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง

มติเป็นเอกฉันท์
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ข้อ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
นายภคเดช วิชชโลกา ในวาระที่ ๒ ข้อ ๒.๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงาน
การประชุมหรือในจุดใดหรือไม่ครับ สาหรับตัวของกระผมขอให้ผู้ช่วยเลขานุการ
สภาเทศบาล ที่เป็นผู้ดาเนินการถอดเทปขอให้ใช้ตัวหนังสือฟอร์น ๑๖ ด้วย
ครับ เพราะดูและสบายตา ทั้งนี้มีท่านใดเพิ่มเติมในรายงานดังกล่าวหรือไม่ครับ
มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ สาหรับกระผมขอแก้ไขรายชื่อคุณชาญวุฒิกุล
พันธ์เลิศ แก้ไข เป็น กุลพันเลิศ หน้าที่ ๖ ประโยคท่านสัญญพงศ์ สินวีรุทัย
จาก สัญญพงศ์ สินวัรุทัย แก้ไขเป็น สินวีรุทัย ในประโยคของท่านสัญญาพงศ์
บรรทัดที่ ๒ เสียหายข่อนค้าง แก้ไขเป็น เสียหายค่อนข้าง ประโยคของท่าน
พัลลภ บรรทัดลองสุดท้าย จากประโยคนโยบายจะสร้างจากต้นปงไปถึงลาน้า
แม่สะเรียง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น นโยบายจะสร้าง จากโต้งปงไปถึงลาน้าแม่สะ
เรียง หน้าที่ ๗ ประโยคท่านสุรพงษ์ บรรทัดที่ ๔ ประโยคในฤดูน้าลาก แก้ไข
เป็น ฤดูน้าหลาก หน้าที่ ๘ ประโยคของกระผมบรรทัดที่ ๒ ขัดเจน แก้ไขเป็น
ชัดเจน ประโยคท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น บรรทัดที่ ๓ ของเอกสารชน แก้ไข
เป็น ของเอกชน หน้าที่ ๑๑ ประโยคท่านพัลลภ หว่าละ ท่านนายกเทศมนตรี
ตาบลแม่สะเรียง บรรทัดที่ ๑ บางครั้งผมก็เกร็งใจแก้ไขเป็น บางครั้งผมก็เกรงใจ
หน้าที่ ๑๓ ประโยคของกระผม บรรทัดที่ ๒ โดยผมจะทา
การนัดหมายกาหนดการประชุมสภา แก้ไขเป็น การนัดหมายการประชุมสภา
ต่อจากพักการประชุมชั่วคราว เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.ให้มีการขยับตรง
บรรทัดด้วยครับ และขอนาเรียนปรึกษา ข้อ ๓.๓ ตระแกรงเหล็ก จานวน ๗๗
อันใช่หรือไม่ หน้าที่ ๑๔ ประโยคของท่านนายกพัลลภที่ว่าในระหว่างที่รอ
เอกสารรายชื่อผู้ที่ต้องการใช้สถานที่ โดยจะจัดงานกินปลาสาละวิน คืออะไร
ครับ
นายพัลลภ หว่าละ โดยการจัดงานกินปลาสาละวิน ครับ
(นายกเทศมนตรีฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา
(รองประธานสภาฯ)

มีท่านอื่นเสนออีกไหมครับ เชิญท่านมนตรีครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ที่เคารพครับ
(สมาชิกสภาฯ) กระผมนายมนตรี บารุงกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เขตที่ ๒
ในหน้าที่ ๑ รายชื่อผู้มาประชุม ขาดรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลจานวน ๑ ท่าน
ท่านสัญญพงษ์ สินวีรุทัย ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา สรุปว่า หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้มาประชุม เพิ่มเติมท่านสัญญพงษ์ สินวีรุทัย ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) และมีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอความเห็นชอบ ใน ญัตติ ข้อ
๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง

มติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ
นายภคเดช วิชชโลกา ในระเบียบวาระที่ ๓ ไม่มีครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ระเบียบวารที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ
นายภคเดช วิชชโลกา ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ ครับ มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็น
(ประธานสภาเทศบาลฯ) หรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพครับ
(นายกเทศมนตรีฯ) กระผมของแจ้งให้ทราบว่าจากที่คุณกฤตธกร ได้ดาเนินการจัดทางบประมาณ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ และขอแจ้งในเรื่องที่ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
๑ . เรื่อง
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ ให้แม่สะเรียงสวยงาม
๒. พนังกั้นน้าชุมชนมงคลทอง
ซึ่งในขณะนี้มีปัญหาเรื่องพื้นที่การจัดทาระหว่าง
วัดกับพ่อเลี้ยงพร ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณใกล้วัดจะดาเนินการให้เจ้าหน้าที่
ที่มารังวัดในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ นี้
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๓. เรื่องขุดลอกรางระบายน้าลาเหมืองแกนลงสู่ที่นาบริเวณชุมชนบ้านโป่งใน
โดยเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ลงทุนและดาเนินการไปแล้ว ๕ ล้านบาท และ
ตอนนี้เทศบาลได้ดาเนินการขุดลอกบริเวณห้วยปู่เฒ่า สานักงานที่ดิน หน้า
สานักงานเกษตร ประปา ได้ดาเนินการขุดลอกอยู่ และได้ดาเนินการจ้างขุดลอก
รางระบายน้า จานวน ๔ คนค่าจ้าง ๓๐๐ บาทต่อวัน ส่วนเรื่องกลิ่นท่อระบายน้า
นั้น ได้บรรเทาไปบ้างเพราะเป็นฤดูฝน และตอนนี้กระผมได้แจ้งให้กองช่างสารวจ
เพื่อจัดทาฝายแม้ว
๔. เรื่องการก่อสร้างสนามฟุตซอล ที่เป็นงบประมาณจากการแปรญัตติของท่าน
สมบัติ ยะสินธุ์ โดยผ่านมายัง อบจ. และในการขณะนี้ได้ดาเนินการก่อสร้าง
ประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ และในขณะนี้กระผมได้ทาโครงการใหม่เพื่อขอ
งบประมาณในการขอเพิ่มเติมเตาเผ่าขยะร่วมกับ อบต.แม่คง ในปีงบประมาณ
๒๕๕๘ ผ่านทาง อบจ. ทั้งนี้การเสนอโครงการแผนยุทธศาสตร์ต้องรายละเอียด
ของโครงการ เตาเผา พื้นที่ มีรูปภาพประกอบต่างๆ ร่วมถึงมีโครงการสร้างเมือง
จักรยาน ซึ่งโครงการที่กระผมได้พูดเพื่อนาเสนอมานี้ซึ่งแล้วเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่าน กฤตธกร วิวันน์นา ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายกฤตธกร วิวันน์นา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ
กระผม
(นักบริหารงานทั่วไป ๗) นายกฤตธกร วิวันน์นา
นักบริหารงานทั่วไป ๖ หัวหน้าฝ่ายแผนและ
งบประมาณ สานักปลัดเทศบาล ในวันนี้กระผมจะมานาเรียนในเรื่องของ
การจัดทางบประมาณ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งในส่วนโครงการต่างๆที่เราได้ไป
ร่วมประชาคม ซึ่งได้จัดทาเป็นแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ซึง่
แผนพัฒนาจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน หลังจากที่แผนพัฒนาแล้วเสร็จจะเป็นห้วง
ของการจัดทาเทศบัญญัติ ซึ่งการจัดเทศบัญญัติการจัดทาต้องดาเนินเป็นประจา
ทุกปี ต้องดาเนินการจัดทาต้องแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕ สิงหาคม สาหรับห่วงการ
ทางานของสภาคือการพิจารณาร่างและการแปรญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในส่วนของร่างเทศบัญญัติคงจะแล้วเสร็จไม่เกิน วันที่ ๑๕ กรกฎาคมหรือไม่เกิน
ปลายเดือน และอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้บริหารว่าจะนาเทศบัญญัติเข้าสู่การประชุม
สภาให้ห่วงเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม กระผมขอจัดทา
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เทศบัญญัติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเสนอเข้าสู่สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา สาหรับกาหนดการประชุมสภา สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม ตั้งแต่วันที่ ๑
– ๓๐
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ซึ่งภายหลังการประชุมในวันนี้ จะได้กาหนดวันที่จะดาเนินการประชุมอีกครั้ง
และถ้าหากท่านพร้อมในการนาเสนอวันไหนสามารถให้ข้อมูลตอนนี้ได้ เพราะ
ได้มีข้อกาหนดให้การประชุมสภาเทศบาล ไม่เกินวันที่ ๑๕ สิงหาคม ซึ่งเป็น
ข้อกาหนดตายตัว และในพระราชญัตติ
เทศบาลได้กาหนไว้ในมาตราที่ ๖๒ ให้
สภาเทศบาลดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันครับ แต่จะขัดกับการนัด
ประชุมของเราซึ่งกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน จึงต้องมีการเฉลี่ยห้วง
ระยะเวลาให้ดีในการนัดหมายการประชุมสภาเทศบาลด้วย เรียนเชิญท่าน
กฤตธกร ครับ
นายกฤตธกร วิวันน์นา หากดาเนินการจัดทาร่างเทศบัญญัติ ประจา พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเสร็จก็สามารนา
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) ร่างเข้าสู่สภาเทศบาล ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้เลยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา สาหรับสภาเทศบาลจะมีการนัดหมายการประชุมสมัยที่ ๓ อีกครั้งครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) และเรียนเชิญท่านอื่นในวาระอื่นๆครับเรียนเชิญท่านพัฒนพงษ์ ครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
(เลขานุการสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียงผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในระเบียบวาระอื่น ๆนั้น กระผมก็
ต้องขอขอบคุณการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ในเรื่องการช่วยเหลือการยุบตัว
ถนนของวัดสุพรรณรังสี โดยทางประชาชนชุมชนวัดจองคาขอขอบพระคุณมายัง
คณะผู้บริหารและกองช่างเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่ท่านได้ช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้กับชุมชน ส่วนปัญหาที่ต้องให้แก้ไขคือการล้างท่อระบายน้า
ถนนแหล่งพาณิชย์ขอให้ทางเทศบาลดาเนินการในบริเวณดังกล่าวด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีท่านใดเสนอข้อเสนอแนะใดอีกหรือไม่ครับเชิญท่านอินทร ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายอินทร นันทสมบูรณ์ เรียนท่านสมมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านครับ กระผมนายอินทร
(รองนายกเทศมนตรีฯ) นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ในวันนี้กระผมขอนาเรียน
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หรือแจ้งในภารกิจหน้าที่ ที่นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงได้มอบหมายให้
รับผิดชอบและดาเนินการดังต่อไปนี้
เรื่องที่ ๑ เป็นโครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบซึ่งมีท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว โดยจะดาเนินการ
ประชุมในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นี้ ซึ่งในงบประมาณดังกล่าว ได้
ดาเนินการกิจกรรมดังนี้ ๑. กิจกรรมการประชาคมในชุมชน ๒.กิจกรรมรณรงค์
เคาะประตูบ้าน ซึ่งทั้ง ๒ กิจกรรม ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และในขณะนี้
กองสาธารณสุขได้รวบรวมในประเด็นต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและจะนาเสนอในที่
ประชุมในวันที่ ๒๗ นี้ ซึ่งเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้เรียนเชิญพัฒนาที่ดินและ
เกษตรอาเภอ มาร่วมมือรับฟังแนวทางการบริหารจัดการขยะเปียกว่าจะมี
แนวทาง อย่างไร ร่วมถึงประชาคมชุมชนด้วย จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในการประชุมดังกล่าว เพื่อรับ
ฟังแนวทางการบริหารจัดการขยะ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้รับงบประมาณจาก
สสส.
เรื่องที่ ๒ เรื่องการทา MOU ร่วมกัน ระหว่างเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ร่วมกับ
เทศบาลตาบลอุโมงค์เป็นเรื่องของตาบลสุขภาวะ งบประมาณรับจากสสส.ที่
อุดหนุนให้เทศบาลตาบลอุโมงค์สิบกว่าล้านซึ่งเราก็ได้ไปทา MOU ร่วมก็เป็น
ลู่ทางและได้มีกิจกรรมก็คือเชิญผู้แทนชุมชน ตัวแทนสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร
พนักงาน ข้าราชการ ร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมของเทศบาลตาบลอุโมงค์ จานวน
๓ คืน ๔ วัน ณ เทศบาลตาบลอุโมงค์ หลังจากนั้นคือการสารวจข้อมูลในชุมชน
ทุกครัวเรือน โดยจัดสรรงบประมาณให้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
นาด้วยท่านรองปลัดเทศบาล คุณถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ และน้องๆ
พร้อมพนักงานเทศบาลไปร่วมศึกษาการบันทึกข้อมูลที่เทศบาลตาบลอุโมงค์
และในตอนนี้เป็นการประชุมชี้แจงซึ่งได้เชิญทางอสม.และประธานกรรมการ
ชุมชน ร่วมถึงท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยที่จะขอเรียนเชิญร่วมประชุม
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทั้งเช้าและบ่าย โดยเป็นการประชุมเพื่อชี้แจ้ง
รายละเอียดต่างๆจึงขอแจ้งเพื่อเรียนเชิญ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมการบริหาร
จัดการสุขภาพสุขภาวะด้วย
เรื่องที่ ๓ การจัดงานประเพณี ออกหว่า ปี ๒๕๕๗ ซึ่งท่านนายกห่วงใยใน
เรื่องของศิลปิน จึงได้มอบหมายให้รักษาการผู้อานวยการกองการศึกษาติดต่อ
โดยได้ติดต่อของ Grammy เรียบร้อยแล้ว โดยขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้
ศิลปินต่ายอรทัย ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ปวารีพร้อมแดนเชอร์ ๖ คน
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ราคา ๑๘๐,๐๐๐ บาท เอินเดอร์สตาร์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมแดนเชอร์ ๔ คน
๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่าย พร้อมแดนเชอร์ ๘ คน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ติวเดอร์สตาร์
๖๕,๐๐๐ บาท ราคาเหล่านี้พร้อม ตัวเครื่องบินค่าที่พักเรียบร้อยครับโดยท่าน
นายกได้ให้ประสานงาน และคงต้องมาคุยกันอีกครั้งครับ
เรื่องที่ ๔ เรื่องการจัดงานลอยกระทง ปี ๒๕๕๗ในปีนี้เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จะมาจัดที่
อาเภอแม่สะเรียง และต้องมาคุยกันก่อนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนในเรื่องของลาดับขั้นตอนการจัดงานดังกล่าว ทั้งการแข่งขันชกมวย
ต่างๆ ต้องมาคุยและปรึกษาหารืออีกครั้งหนึ่ง ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
เทศมนตรีฯ) ท่านทุกท่านครับ กระผมนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอนาเสนอชี้แจ้งให้
งต่างๆดังต่อไปนี้
๑.การบริหารจัดการขยะของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประชาชนให้ความร่วม
ในการคัดแยกขยะในเกณฑ์ที่ดี ประมาณ ๖๐
%
๒.การจัดการงานออหว่า ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท พื้นที่ในการจัดงานดังกล่าว
บริเวณวัดจองสูง สถานีตารวจภูธรแม่สะเรียง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
กาหนดจัดกิจกรรม ๓ วัน เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ตั้งงบประมาณจัดงาน
ดังกล่าว ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหมื่นบาทถ้วน) และงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
รวมทั้งสิ้น๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดใน
จังหวัดโดยเรื่องศิลปินจะขอให้ท่านสมาชิกสภาช่วยกันพิจารณาครับ
๓.การจัดงานประเพณีลอยกระทง ๓ ปีที่ผ่านมาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้จัด
งาน โดยให้อบจ.จัดก่อนแล้วเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจัดอีกทีหลังทาให้งาน
กล่อย ทั้งนี้ในปีนี้เทศบาลจะจัดก่อนและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนจัดทีหลัง
๔. การจัดทาคั๊ทเอ๊าท์โชว์ผลงานหรือผลการดาเนินการของสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง โดยกาลังอยู่ช่วงดาเนินการ ออกแบบ โดยคุณจตุพล ยะจอม
การประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 2557
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๕. การล้างท่อรางระบายน้า ถนนแหล่งพาณิชย์ จะดาเนินการ ๒ สองฟาก
๖. โครงการสปสช.ที่ทา
MOU กับ เทศบาลตาบลอุโมงค์ ได้มอบหมายให้
ท่านรองอินทร นันทสมบูรณ์ ดูแลและดาเนินการในโครงการดังกล่าว
๗. การบริหารจัดการ ที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่คง ที่เป็นบริเวณสถานที่จัดการขยะอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่คง ส่วนการซ่อมแซมดูแลรถนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คงดูแล
และเทศบาลอุดหนุนให้กับบ้านทุ่งแล้ง ปีละ ๑๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
และต้องรับดูแลบ้านแม่สะลาบด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านต่อไปครับ กระผมขอเรียนเชิญท่านจาลองครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายจาลอง สินธพ กระผมนายจาลอง สินธพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เขตที่ ๒
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ขอเสนอเรื่อง กองทุนสวัสดิ์การชุมชน (กองทุนวันละ ๑ บาท) และในฐานะ
กระผมได้รับเลือกให้เป็นประธานในโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือในการ
เกิด เจ็บ ตาย และการศึกษา จึงขอเรียนมายังสภาเทศบาลว่าในขณะนี้ มีสมาชิก
ทั้งหมดจานวน ๒๖๕ คน มีเงินทั้งหมดเจ็ดหมื่นกว่าบาท ซึ่งโครงการในกองทุนนี้
ได้จัดตั้งมาเป็นเวลา ๑ ปี ซึ่งทางคณะกรรมการ และสมาชิก ฝากมายังเทศบาล
ว่า กองทุนได้ขอเงินสมทบมา ๓ ส่วน ได้แก่
๑.จากตัวสมาชิก
๒.จะขออุดหนุนจากเทศบาล
๓.จากกรมพัฒนาสังคม โดยจากการเกิดสภาวะการเมือง จึงถูกระงับเรื่อง
งบประมาณของพัฒนาสังคมไป กระผมจึงขอมายังสภาเทศบาลเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอนาโครงการพร้อมระเบียบของกองทุน
ดังกล่าวผ่านประธานสภา ไปยังท่านรองอินทร ไปสู่เทศบัญญัติของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงต่อไป
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านจาลอง ครับ และขอเรียนเชิญท่านอินธร ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายอินธร นันทสมบูรณ์ กระผมขอเพิ่มเติมจากท่านจาลอง ว่าท่านสามารถเสนอได้เพราะเป็นประธาน
(รองนายกเทศมนตรีฯ) กองทุน โดยกองทุนดังกล่าวสามารถนาเสนอได้โดยให้ส่งโครงการและระเบียบ
การประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 2557
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เพื่อของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เพื่อนาเข้าสู่แผนพัฒนา
และเข้าสู่เทศบัญญัติต่อไป

นายภคเดช วิชชโลกา เชิญคุณกฤตธกร ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายกฤตธกร วิวันน์นา เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) เกียรติทุกท่านครับ กระผมขอเรียนว่าโครงการดังกล่าวทางกองทุนได้ส่งมาแล้ว
จากการที่ได้ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น เป็นมติจากคณะรัฐมนตรีสามารถให้การ
สนับสนุนได้ ในยอดไม่เกิน ๓๖๕ บาท ต่อ ๑ คน ซึ่งเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สามารถให้การอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ตามหนังสือสั่งการครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอฝากให้ฝ่ายแผนและงบประมาณนาโครงการดังกล่าวบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนา
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เทศบาลและบรรจุในเทศบัญญัติของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงต่อไปครับ
เรียนเชิญท่านมนตรีครับ
นายมนตรี บารุงกิจ สาหรับกระผมมีเรื่องให้แก้ไขประกอบด้วย
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ๑. ป้ายชี้ทางเข้าเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ติดวัดมันตะเล ได้มีดินหินกองใหญ่
มากองไว้บริเวณดังกล่าว และทาให้ทางเข้าเทศบาลล้มลงโดยขอให้เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงดาเนินการจัดทาและแก้ไขบริเวณดังกล่าวด้วย
๒. การซ่อมแซมป้ายท่องที่ยวบริเวณหน้าวัดสุพรรณรังสีได้ดาเนินการแล้วหรือไม่
๓. กระถางดอกไม้ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้นามาตกแต่งสีเป็นสีทึบ
หรือมืดไปควรเพิ่มสีสันที่สว่างให้สวยงาม และเพื่อควบคุมความปลอดภัย
ในเขตเทศบาลในช่วงกลางคืน (ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ)
๔. ขอให้แก้ไขการขุดท่อระบายน้าในเขตเทศบาล
กระผมจึงขอแจ้งมากยังเทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้ดาเนินการด้วยครับขอบคุณ
ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านมนตรีครับ ที่ฝากไว้ให้ดาเนินการ ทั้งนี้กระผมขอเพิ่มเติมจากท่าน
(ประธานสภาเทศบาลฯ) มนตรี ในเรื่องของกระถ่างที่จัดไว้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ว่าสามารถสร้างเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนได้ เช่น
การประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 2557
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การให้ระบายสี วาดรูป หรือมีการประกวด โดยกลุ่มเป้าหมายคือเด็กในเขต
เทศบาล หากจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาทาให้เยาวชนรักการวาดรูป และรัก
กระถ่างที่ตนเองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จึงฝากความคิดเห็นนี้ยังผู้บริหาร
พิจารณาด้วยครับ เรียนเชิญท่านอื่นครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมมีเรื่องแจ้งให้ท่าน คือ
(นายกเทศมนตรีฯ) ๑. เรื่องการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๕๗ ของอาเภอ
แม่สะเรียง กาหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ขบวน จะพร้อมกัน ณ ที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียง โดยเทียนพรรษาของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง จะนาไปถวายทีวัดทุ่งแล้งจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพรียง
๒. ในเรื่องของการบริหารจัดการกระถางดอกไม้นั้นทางเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
จะดาเนินการร่วมถึงได้ปลูกต้นไม้ในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย
นายภคเดช วิชชโลก มีท่านใดเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่ เชิญคุณสัญญพงศ์ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายสัญญาพงศ์ สินวีรุทัย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)
ครับ
กระผมนายสัญญาพงศ์ สินวีรุทัย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เขตที่ ๒ กระผมมีเรื่องร้องเรียนเรื่องท่อระบายน้าบริเวณข้างวัดกิตติวงศ์ที่
ผู้ประกอบการตลาดเช้าได้ ต่อท่อสู่ท่อระบายน้าบริเวณดังกล่าวมีกลิ่นเหม็นมาก
จึงทาให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จึงอยากให้
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงไปดูแล ดาเนินการ หรือรับผิดชอบดูแลบริเวณดังกล่าว
ด้วยครับขอขอบคุณ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายพัลลภ หว่าหละ บริเวณดังกล่าวกระผมจะให้กองช่างและกองสาธารณสุขเข้าไปดาเนินการในส่วน
(นายกเทศมนตรีฯ) ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
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นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านชาญวุฒิ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) กระผมนายชาญวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เขตที่ ๒ มีเรื่อง
ร้องเรียนมาที่กระผมโดยมีรายละดังต่อไปนี้ครับ
๑.ปัญหาเหม็นจากท่อระบายน้าทั้งหน้าตลาดและหลังตลาด (วัดกิตติวงศ์) ที่มีทั้ง
กลิ่น หนอนต่างๆ ปัญหาดังกล่าวกระผมคิดว่าปัญหาดังกล่าวอยู่ที่เจ้าของตลาด
กระผมจึงอยากให้คณะผู้บริหารประสานงานกับเจ้าของตลาดเพื่อดาเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
๒. สวนหย่อมหน้าตลาด (ป้อมตารวจหน้าตลาดเช้า) ควรมีการปรับปรุงเป็น
สถานที่แนะนาแหล่งท่องเที่ยวหรือที่อ่านหนังสือควรจะดีครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีท่านอื่นจะเสนอหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านวุฒิไกร ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ สืบเนื่องจากฝาท่อระบายน้าซอยหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง บริเวณบ้านครูเอ
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) หัก จานวน ๑ ฝาขอให้แก้ไขบริเวณดังกล่าวด้วยครับขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ในระเบียบวาระอื่นๆมีท่านอื่นเสนอความคิดเห็นอีกไหมครับ หากไม่มี ขอ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) อนุญาตสอบถามว่ากาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑
– ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ไม่ทราบว่าสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จะนัด
ประชุมต่ออีกหากไม่มีการนัดหมายแล้วแต่กรณีหากมีเรื่องเร่งด้วยสภาเทศบาล
ยังสามารถประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ได้อีกครับ และในการกาหนดการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญที่ ๓ ของเดือนสิงหาคม ระหว่าง ๑ – ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ได้กาหนดไว้เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แล้วนั้นกระผม
จึงอยากสอบถามว่าจะกาหนดการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ในเดือนสิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๗ จะขอสอบถามว่าเปิดประชุมดังกล่าวเมื่อไหร่ครับ มีท่านใดเสนอ
ความคิดเห็นครับ เรียนเชิญ ท่านพูนศักดิ์ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมัน กระผมขอเสนอว่าควรมีการประชุมวันที ๔
– ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ จานวน ๒ วัน
(รองประธานสภาฯ) เพื่อให้มีการอภิปรายเห็นชอบเทศบัญญัติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
จากนั้นจะมีการแปรญัตติ อีก ๒ วัน ประมาณวันที่ ๖
– ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
และต้องมีการลงมติเห็น หน้าจะประมาณ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ
ตามที่สมาชิกบางท่านได้กล่าวการดาเนินการเรื่องการจัดทา เทศบัญญัติต้อง
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น เป็นแนวทางการปฏิบัติเจ้าหน้า
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ผู้ที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันดังกล่าว
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบพระคุณท่านพูนศักดิ์ครับ ท่านพูนศักดิ์เสนอให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) วันที่ ๔ สิงหาคม เป็นขั้นตอนในการรับหลักการและการแปรญัตติ โดยใช้เวลา
ในอาทิตย์นั้น ตั้งตั้งแต่วันที่ ๔ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ วันพุธ ที่ ๑๓ – ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๗ ในการลงมติ มีท่านอื่นเสนออีกหรือไม่ครับ คุณกฤตธกรครับ
ว่าที่คุณพูนศักดิ์เสนอสามารถดาเนินการทันหรือไม่ครับ
นายกฤธกร วิวันน์นา อยากจะให้ดาเนินการให้แล้ววันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้หรือไม่ครับ
(หัวหน้าฝ่ายแผนฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา สาหรับวันที ๑๑ เป็นวันจันทร์ ๑๒ เป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาติ ทางพนักงาน
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เจ้าหน้าที่จะสะดวกหรือไม่ครับ
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคิดเห็นใดบ้าง
ครับ
เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น การกาหนดการประชุมดังกล่าว เป็นการกาหนดการประชุมคราวๆของตนเอง
(ประธานสภาเทศบาลฯ) หากห่วงระยะเวลา วันที่ ๑
– ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สามารถกระทาได้หรือจะ
เลื่อนขึ้นก็อยู่ที่ดุลยพินิจในการพิจารณาครับ
นายภคเดช วิชชโลกา จากความคิดของกระผมเห็นว่าข้อเสนอห้วงระยะเวลาในการประชุมดังกล่าวถือ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ว่าดีครับและเหมาะสมมีท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ
เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
ว่าที ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอให้การประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญที่ ๓ เป็นวันที่ ๔ สิงหาคม
(รองประธานสภาเทศบาลฯ)
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา หากไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นอื่นแสดงว่าเห็นชอบ กระผมขอกาหนดการ
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันจันทร์ ที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมในวันดังกล่าว การแต่งกาย
ขอให้แต่งกายชุดสีกากีนะครับ และการประชุมวันนี้ ได้ครบถ้วนทุกระเบียบ
วาระแล้ว กระผมขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ ก็เป็นประโยชน์ต่อ
พี่น้องประชาชนและขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานและ
โครงการที่จะดาเนินการให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งก็เป็นประโยชน์
ต่อพี่น้องประชาชนและเป็นงานของพวกเรา ในวันนี้กระผมขอปิดการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ บัดนี้ครับ
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