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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจาปี ๒๕๕๘
วันที6่ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายมนตรี บารุงกิจ ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายประนอม อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายจาลอง สินธพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม(ลา)
1. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
2. นายภคเดช วิชชโลกา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
3. 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 ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
๗. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๘. นายเอกอุดม
ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๙. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
๑๐. นายธีรพงศ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๑. นายกฤตธกร วิวันน์นา ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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๑๒. นายสุพจน์ ใจแก้ว ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารสุขชุมชน 5
๑๓. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑๔. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่ธุรการ
๑๕. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๖. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๗. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2
๑๘. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๐. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๑. นางสาวจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๒๒. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๓. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๔. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๕. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒๖. นางมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
๒๗. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๘. นายสรายุทธ แก้วไสยะ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
๒๙. นายอภัย วิชา ตาแหน่ง ลูกจ้างปะจา
๓๐. นางสาวกนกฎา ศิริ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๑. นางสาวรุ่งนภา แสนเปา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๒. นางสาวชนิกานต์ เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๓. นายกาจบดินทร์ เสาร์คา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
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เปิดประชุม เวลา 09.๐๐ น.

นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาบล
(เลขานุการสภาฯ) แม่สะเรียงจุดเทียน
ธูป บูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุมต่อไป ขอเรียน
เชิญ
ครับ
-จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน
(ประธานสภาฯ) วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปีพ.ศ.๒๕๕๘
ซึ่งในวันนี้ตรงกับในวันที่ 6เดือน พฤศจิกายน2558และ กระผมขอดาเนิน
การเข้าสู่การประชุมในระเบียบ วาระที่๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
นายมนตรี บารุงกิจ ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้มีหนังสือแจ้งลาการประชุม
(ประธานสภาฯ) ประกอบด้วย 1. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น 2. นายภคเดช วิชชโลกา
3. นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย เนื่องจากผู้มีรายนามดังกล่าวติดภารกิจจึงไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2558
นายมนตรี บารุงกิจ ในวาระที่ 2 ข้อ
2.1 เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
(ประธานสภาฯ) ครั้งที่ 2ประจาปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 จึงขอให้ท่าน
สมาชิกสภาพิจารณารายงานการประชุมสภาเพื่อรับรองการประชุมในครั้งนี้ด้วย และ
ขอเชิญท่านชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ขอแก้ไขหน้าที่ 15 ประโยคของคุณมนตรี “ขอบคุณหัวหน้าสานักปลัด และขอ
(เลขานุการสภาฯ) เรียนเชิญคุณเชิญวุฒิครับ
แก้ไขเป็น “ขอบคุณหัวหน้าสานักปลัดและขอเรียน
เชิญคุณชาญวุฒิครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอขอบคุณท่านชาญวุฒิ ที่ได้ทาการตรวจสอบและแก้ไขรายงานการประชุมสภา
(ประธานสภาฯ) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2558 และกระผมขอสอบถามว่ามี
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ครับหากไม่มี
กระผมขอความเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่
2ประจาปี พ.ศ.2558 หากเห็นชอบโปรดยกมือเพื่อขอมติเห็นชอบ
ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 8 เสียง
ลา
3 เสียง (ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น/นายภคเดช วิชชโลกา/
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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2.2รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี
พ.ศ.2558
นายมนตรี บารุงกิจ ในวาระที่ 2 ข้อ
2.2 เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
(ประธานสภาฯ) ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 รายงานการประชุม
มีทั้งหมดจานวน 18 หน้า จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาพิจารณาการประชุมเพื่อรับรอง
การประชุมในครั้งนี้ด้วย หากไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมดังกล่าว กระผมขอความเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
3ประจาปี พ.ศ.2558 หากเห็นชอบโปรดยก มือเพื่อขอมติ
เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 8 เสียง
ลา
3 เสียง (ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น/นายภคเดช วิชชโลกา/
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย)
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นายมนตรี บารุงกิจ ในระเบียบวาระที่ 6 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดนาเสนอ
(ประธานสภาฯ) ในเรื่องใดต่อสภาหรือไม่ครับ กระผมผมขอเรียนเชิญท่านนายกครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายพัลลภ หว่าละ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ กระผมขอเรียน
(นายกเทศมนตรีฯ) ยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
1. เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
“ด้านการสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งมาและ
กระผมจะเดินทางไปรับรางวัลดังกล่าวในวันอาทิตย์ ที่ 8พฤศจิกายน 2558
ณ หอประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
2.แจ้งผลที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับรางวัลธรรมาภิบาลที่ได้รับคัดเลือกจาก
สานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 328 แห่งของ
อปท.ที่ส่งเข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าวด้านสิ่งแวดล้อม คัดเลือกเหลือ 17 แห่ง
และจะทาการคัดเลือกให้เหลือเพียง 11 แห่งและสาหรับโครงการก่อสร้างโดม
กระผมขอเบิกตัวคุณเอกอุดมตาคา รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองช่างชี้แจง
โครงการดังกล่าว ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอเรียนเชิญ คุณเอกอุดม ตาคา รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองช่าง
(ประธานสภาฯ) ได้ชี้แจงโครงการก่อสร้างโดมต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายเอกอุดม ตาคา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอเรียนว่า
(รก.ผอ.กองช่าง) โครงการก่อสร้างโดมนั้น ปัจจุบันคงเหลือแต่ขัดพื้นของโดมเท่านั้นโดยจะดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์หน้าครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเรียนยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จากที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(นายกเทศมนตรีฯ) ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ได้ดาเนินการทั้งหมด 17 รายการ ได้สนับสนุน
งบประมาณไปยัง 9 ชุมชน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษา
แม่สะเรียง รวมงบประมาณทั้งสิ้นจานวน 500,000 บาทได้ดาเนินการติดตั้งไฟฟ้า
ถนนแม่สะเรียง 1,320,000 บาท ซื้อชุดกีฬา 205,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 74,000 บาท สร้างห้องน้า
ผู้พิการ 90,000 บาท ปรับปรุง ระบบโทรศัพท์ภายใน 99,000 บาท ยังคงเหลือ
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการโครงการซ่อมแซมถนนเวียงใหม่พร้อมการปรับปรุง
ฟุตบาทงบประมาณ 330,000 บาท ทาสีและปรับปรุงอาคารสานักงานและ
ปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล จานวน 350,000 บาท ติดตั้งระบบเครื่องเสียง
รถประชาสัมพันธ์ จานวน 60,000 บาท ปรับปรุงผ้าเต้นท์ 60,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,298,000 บาท คงเหลือ 720,000 บาท ส่วนการบริหารจัดการสวน
สุขภาพของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อยู่ระหว่างดาเนินการนาเครื่องออกกาลังกาย
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ไปติดตั้งภายในสวนสุขภาพเพื่อไว้บริการประชาชน และโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กาลังดาเนินการคือการตีเส้นจราจรในเขตเทศบาล และ
ลาดับต่อไปกระผมขอเบิกตัวท่านรองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ท่าน
อินทร นันทสมบูรณ์ เพื่อสรุปการจัดงานงานออกหว่าต่อสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอเรียนเชิญ ท่านอินทร นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ครับ
นายอินทร นันทสมบูรณ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ตามที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้จัดงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา
ประจาปี 2558 ขึ้นนั้น โดยเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับความร่วมมือกับทุกๆ
ภาคส่วนของชาวอาเภอแม่สะเรียงเป็นอย่างดี และได้มีมาตรฐานการจัดงานขึ้น
ทั้งนี้ต้องมีการพัฒนาการเรื่องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดงานว่าจะ
ดาเนินการจัดประเพณีดังกล่าวอย่างไรให้สร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์ประเพณี
ดังกล่าวให้นักท่องเที่ยวประทับใจ และเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมเพื่อประเมินผล
การดาเนินงานโดยได้เชิญทุกภาคส่วนมาร่วมประชุม และได้รับข้อเสนอแนะอีกหลาย
อย่างโดยเทศบาลตาบลแม่สะเรียงก็จะนาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงให้การ
จัดงานประเพณีดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของ
ชาวแม่สะเรียงที่ได้จัดทาประเพณีดังกล่าวขึ้นมาครับ และขอนาเสนอในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงขอเรียนว่าอยากจะให้ชุมชนจองคามีส่วนร่วมในการจัดงาน
ดังกล่าว ซึ่งจะกาหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงจะจัดในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยเทศบาลจะเข้าไป
สนับสนุนในเรื่องงบประมาณโดยมอบให้ชุมชนเป็นผู้ดาเนินการเพื่อให้ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมและเกิดความเข้มแข็งพร้อมมีบทบาทยิ่งขึ้นส่วนรูปแบบของการจัด
กิจกรรมดังกล่าวของกิจกรรมนั้นต้องทาการประชุมกับชุมชนครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านนายกและรองนายกเทศมนตรี และขอเรียนเชิญท่านประนอมครับ
(ประธานสภาฯ)
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอเรียนว่าการจัดงานออกหว่าที่จัดงานดังกล่าวขึ้นไม่ให้เหมือนใครเทศบาลฯ
(สมาชิกสภาฯ) ควรจะมีแนวทางในการจัดงานที่ชัดเจนให้กับชุมชนครับ
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านประนอม และขอเรียนเชิญท่านชาญวุฒิครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ จากที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้จัดงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาขึ้น
(เลขานุการสภาฯ) นั้นซึ่งจากที่กระผมได้สอบถามนักท่องเที่ยวนั้นได้รับคาชื่นชมว่าดีและการท่องเที่ยว
ในอาเภอแม่สะเรียงมีผลตอบรับที่ดี ทั้งนี้กระผมขอเพิ่มเติม 2 เรื่องคือ
1.เรื่องโบชัวร์การท่องเที่ยวภาษาอังกฤษนั้นตัวเล็กเกินไปสาหรับโบชัวร์ที่ยังมีเดิม
นั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับพระธาตุสี่จอมแต่อยากให้เพิ่มเติมสถานที่อีกหลายแห่งที่
น่าสนใจ แต่ยังไม่มีรายละเอียดการท่องเที่ยวจึงขอความกรุณาให้มาการเพิ่มเติม
รายละเอียดในโบชัวร์ด้วย
2. เรื่องอยากให้บริเวณซุ้มมัสยิดมีป้ายชื่อเพราะเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้ นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงสถานที่ดังกล่าวครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านชาญวุฒิ และขอเรียนเชิญท่านนายกครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายพัลลภ หว่าละ ขอเรียนยังสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเรื่องการบริหารจัดการขยะ กระผมขอ
(นายกเทศมนตรีฯ) ขอเบิกตัวผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงรายละเอียดด้านการบริหารจัดขยะ
ในปัจจุบันให้สภาเทศบาลทราบครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญคุณยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ชี้แจงรายละเอียดให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายยุทธนา คามงคล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมนายยุทธนา คามงคล
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอนาเรียนว่าการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน ในขณะนี้ได้ปรับแผนงานการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน.ที่ได้รับมีจานวน 4 แห่ง คือ
เทศบาลตาบลเมืองยวมใต้ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ลาหลวง และเทศบาลตาบลแม่สะเรียงงบประมาณที่ได้เสนอไปไม่เกิน
400,000 บาททั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับงบประมาณ
ดังกล่าวจานวน 305,500บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับแผน โดยจะมี
เจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คาปรึกษาโดยกิจกรรมจะเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม
2558โดยจะดาเนินการภายใน 14 เดือนให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
โดยกิจกรรมดาเนินการด้านการบริหารจัดการขยะ โดยจะดาเนินการลงพื้นที่ เพื่อ
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ดาเนินการรณรงค์การบริหารจัดการขยะ ทั้งสถาบันการศึกษา วัดมัสยิด โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมซึ่งหากงบประมาณดังกล่าวได้โอนมาแล้วก็จะเริ่มดาเนินการ ถ้าแล้วเสร็จก็
จะดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และในขณะนี้ทางคณะผู้บริหารนาโดย ท่านรองอินทร นันท
สมบูรณ์ จะได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
เรื่องการคัดแยกขยะ
ให้กับอปท.ข้างเคียงและในส่วนนี้อยู่ในช่วงของการไถปรับ สถานที่บริหารจัดการขยะของ
เทศบาล ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณท่านยุทธนา ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กระผมในนาม
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ของสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงขอชื่นชมการทางานฝ่ายบริหารที่ได้มีการบริหาร
จัดการขององค์กรได้ดี และขอเรียนเชิญท่านประนอมครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอเรียนยังสภาผ่านไปทางคณะผู้บริหารให้ทราบ จานวน 2เรื่อง
(รองประธานสภาฯ) ประกอบด้วย 1. บริเวณตรงข้ามศาลจังหวัดแม่สะเรียงมีหญ้าขึ้นรกรุงรังมาก ขอให้
เทศบาล ประสานงานเจ้าของที่ดินดาเนินการดูแลบริเวณดังกล่าวด้วย ซึ่งกระผม
กังวลว่าถ้าเข้าสู่ฤดูร้อนอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ 2.ขอฝากเรื่องของสถานที่บริหาร
จัดการขยะที่ยังไม่สมบูรณ์ในกรรมสิทธิ์ที่ยังไม่เป็นของเทศบาลครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ฝากคณะผู้บริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวด้วย เพราะเป็นข้อห่วงใยจากสมาชิกสภา
(ประธานสภาเทศบาลฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายพัลลภ หว่าละ จากข้อห่วงใยจากท่านประนอม กระผมขอเรียนว่าในปัจจุบันเทศบาล
(นายกเทศมนตรีฯ) ตาบลแม่สะเรียงได้ดาเนินการผ่านมานั้น สถานที่ในการบริหารจัดการขยะเป็นพื้นที่
ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คงเป็นผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าว
ในปัจจุบันเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ทา
MOUร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่คง ส่วนการดูแลเรื่องการจัดการขยะเทศบาลได้ดูแลให้กับประชาชน
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่คงและได้มีการบริหารจัดการขยะที่ดีของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่ได้มีผลกระทบกับอปท.ข้างเคียงโดยปัจจุบัน
ได้มีสานักบริหารที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้ามาดูแลสถานที่บริหารจัดการขยะของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงโดยเทศบาลก็ได้ดาเนินการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลและลาดับต่อไป กระผม
ผมขอเบิกตัวคุณปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ได้ชี้แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการประกวดธรรมภิบาลในรอบสุดท้ายของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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นายมนตรี บารุงกิจ ขอเรียนเชิญคุณปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายปภากรณ์ ศรีทัน ดิฉันขอชี้แจงเรื่องการตรวจรางวัลธรรมาภิบาล(รอบสุดท้าย) ประจาปี 2558 ซึง่
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) คณะกรรมการดังกล่าว คาดการว่าจะลงพื้นที่ภายในเดือนพฤศจิกายน ส่วน
รายละเอียดและกาหนดวันลงพื้นที่ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ดิฉันจะทาการ
ประสานงานเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวอีกครั้งซึ่งจะทราบผลภายในวันที่ 15
ธันวาคม 2558 ดิฉันนาเรียนว่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ผ่านการพิจารณาจานวน
3 แห่ง ประกอบด้วย 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. เทศบาลตาบล
แม่ยวม และ3. เทศบาลตาบลแม่สะเรียงโดยระดับเทศบาลตาบลที่ผ่านการคัดเลือก
ทั้งหมด มีจานวน 17 แห่งที่ผ่านการพิจารณาและจะทาการคัดเลือกเหลือเพียง
11 แห่งเท่านั้น ทั้งนี้ณ ปัจจุบัน เทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีคะเนนอยู่
ในอันดับที่ 2( 81.37 คะแนน)ทั้งนี้การประกวดให้รอบสุดท้ายเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงก็จะมีการประชุมเพื่อทาความเข้าใจกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบอีกครั้งเพื่อเก็บรายละเอียดที่ขาดหายเพื่อเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในครั้ง
นี้การประกวดรางวัลธรรมาภิบาลจะทาการประกวดในประเภททั่วไปโดยนวัตกรรม
ที่ส่งประกวดของแต่ละอปท.มีความแตกต่างกันไปคะ
นายมนตรี บารุงกิจ ขอบคุณคุณปภากรณ์ที่ได้ชี้แนะต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และลาดับต่อไป
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ข้าราชที่ย้ายมาบรรจุและพนักงานที่บรรจุแต่งตั้งใหม่แนะนา
ตัวต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรียนเชิญครับ
นายสุพจน์ ใจแก้ว เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน
(เจ้าพนักงาน กระผมนายสุพจน์ ใจแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 สังกัดกองสาธารณสุข
สาธารณสุขชุมชน 5) และสิ่งแวดล้อมครับ
นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงผู้ทรงเกียรติ
(เจ้าพนักงานธุรการ 2) ดิฉัน นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ บรรจุเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ 2 สังกัดสานักปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ใช้บัญชีบรรจุจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคะ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

10

นายกาจบดินทร์ เสาร์คา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผม
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ) นายกาจบดินทร์ เสาร์คา ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟแวร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลาปางครับ
นายมนตรี บารุงกิจ สภาเทศบาลยินดีต้อนรับพนักงานทุกๆท่าน และขอให้ใช้ความรู้ความสามารถ
(ประธานสภาฯ) ของท่านปฏิบัติหน้าที่เพื่อเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ ทั้งนี้กระผมฝากเรื่องการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีสมาชิกสภาท่าน
ใดเสนอความคิดเห็นอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เสนอข้อคิดเห็นอื่นแล้วนั้น ลาดับต่อไปเป็นการกาหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2ประจาปีพ.ศ.2558 กระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอ
เพื่อกาหนดวันประชุมดังกล่าวครับ เรียนเชิญท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมขอเสนอกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี
(รองประธานสภาฯ) พ.ศ.2558 ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
นายมนตรี บารุงกิจ มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่าง
(ประธานสภาฯ) อื่น กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบกาหนดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 4ครั้งที่ 2 ขอได้โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 8 เสียง
ลา 3 เสียง

(นายภคเดช วิชชโลกา/ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น
/นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย)

นายมนตรี บารุงกิจ
จากมติที่ประชุมเห็นชอบและกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2(
ประธานสภาฯ) ประจาปี พ.ศ.2558 ใน
วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยให้สวมชุดเครื่องแบบสีกากีเข้าร่วม
ประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว และบัดนี้การประชุม
ดังกล่าว
ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วกระผมขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจาปีพ.ศ.๒๕๕๘ ณ บัดนี้ ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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ปิดประชุม เวลา

11.26 น.

(นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)
ผู้บันทึกการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่15เดือน มกราคมพ.ศ. ๒๕๕9และและสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีมติรับรองรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว เมื่อสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 1 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 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

