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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗
วันพุธ ที่๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗เวลา ๐๙.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายภคเดช วิชชโลกา ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. ว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์
ดีมั่น ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๓. นายสุรพงษ์ ดุมคา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๔. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๕. นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายมนตรี
บารุงกิจ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๘. นายจาลอง สินธพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๙. นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. นายประนอม อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๑. นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๒. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพัลลภ หว่าละ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๒. นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๓. นายอินทร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๔. นายดารง วงศ์น้อย ตาแหน่ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๕. นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๖. นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายบุญช่วย คาทาง ตาแหน่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๙. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๑๐. นายเอกอุดม
ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๑๑. นายจตุพล
ยะจอม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๒. นายธีรพงศ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
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๑๓. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑๔. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๕. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๖. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๗. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๘. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๐. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ 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. นายณัฐวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๙. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๓๐. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓๑. นางสาวมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๓๒. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ท่านผู้บริหาร ท่าน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล
(เลขานุการสภาฯ) ตาบล
แม่สะเรียงทุกท่าน กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ซึ่งทาหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล วันนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ ๒๗
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ประกาศ
ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญประธานสภา จุดเทียน ธูป
บูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญครับ
นายภคเดช วิชชโลกา

ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร พี่น้องข้าราชการพนักงาน
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(ประธานสภาฯ)เทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพรักทุกท่านครับในวันนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๗และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔
สมัยที่ ๒ ประจาปีพ.ศ.๒๕๕๗ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ทราบ

นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขออนุญาตแจ้งนัดหมาย ในเรื่องต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ประธานสภาฯ) ๑.๑ การเชิญร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราชปี ๒๕๕๗ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น
ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ และพร้อมเพรียงกันเวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ สนามหน้าที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียง สวมชุดปกติขาวครับ
๑.๒ กระผมขอขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วม
กิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดีของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประขุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
(ประธานสภาฯ) สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมสภาดังกล่าว เรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน หน้าที่ ๗ ชื่อของกระผมถูกต้องแต่ตกนามสกุลครับ
(รองนายกฯ)สมุห
นายภคเดช วิชชโลกา หน้าที่ ๗ ชื่อนายชัยพันธ์ ภักดิ์ เพิ่มเติม เป็น นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน บรรทัดล่างสุด ครับ
(ประธารสภาฯ)
เรียนเชิญท่านอื่นครับ เรียนเชิญท่านมนตรีครับ
นายมนตรี บารุงกิจ หน้าแรกของรายงานการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีชื่อท่านนายกครับ
(สมาชิกสภาฯ) แต่กระผมจาได้ว่าท่านนายกเข้าร่วมประชุมด้วย เห็นควรเพิ่มชื่อท่านนายกเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าวครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาท่านนายกเทศมนตรีไม่ได้เข้าประชุมครับ ได้มอบหมาย
(ประธานสภาฯ) ให้ท่านรองชัยพันธ์เป็นผู้เสนอญัตติครับ และขอเรียนเชิญสมาชิกท่านอื่นครับ
ส่วนกระผม
ขอแก้ไข ดังต่อไปนี้ครับ
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หน้าที่ ๓ ประโยคของท่านถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ท่านรองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
บรรทัดท้ายสุด จากคาว่า ยึด เป็น ยืด ตรงถ้อยคาว่ายืดอายุการใช้งานครับ
หน้าที่ ๔ ประโยคของกระผมบรรทัดที่ ๒ จากคาว่าเพื่อยึดแก้ไขเป็นเพื่อยืดครับ
บรรทัดที่ ๔ ขอเข้าสู่วาระที่ ๑.๑.๑.๒ แก้ไขเป็น ขอเข้าสู่ข้อที่ ๑.๑.๑.๒ ครับ
ประโยคของท่านถาวรกลางประโยค ชื่อของท่านถาวรแก้จาก ถาวร เป็น ถาวร
หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๑๓ ประโยค เพราะไม่สามรถ แก้ ไขเป็ น เพราะไม่สามารถ ครับ สระ า
ตกไปครับ หน้าที่ ๗ ประโยคคาพูดของกระผม ประโยคที่ ๒ ขอให้ท่านมนตรีเสนอ
มากก่อนจากเดิม แก้ไขเป็น มาก่อน ครับ
หน้าที่ ๘ ประโยคคาพูดของท่านชัยพันธ์ล่างสุด และเคยมีเมื่อปีหนึ่งตอนที่สมัคร แก้ไขเป็น
สมัย
หน้าที่ ๑๕ ประโยคคาพูดของกระผม บรรทัดที่ ๒ หลังจากประโยคมีสมาชิกสภาท่านใด
เสนอความคิดเห็นอืน่ หรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านสุรพงษ์ ครับ ให้แก้ไขและ
ตัดประโยค เรียนเชิญท่านสุรพงษ์ ครับตัดออกครับและเป็นประโคยคาพูด
ของกระผมครับและประโยคของท่านยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บรรทัดที่ ๒ ประโยค ขอชี้แจงกับสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง แก้ไขเป็นขอชี้แจงสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
หน้าที่ ๑๖ ต้นประโยคคาพูดของกระผมขอบขอคุณ แก้ไขเป็น ขอขอบคุณ ครับ
หน้าที่ ๑๘ ประโยคคาพูดของกระผม ท่านสัญญพงศ์ ได้ฝากไว้ ๒ ประเด็น แก้ไขเป็น
ได้ฝากไว้ ๒ ประเด็น ครับ
กระผมมีเพียงเท่านี้ครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขอีกหรือไม่ครับเรียนเชิญครับ
เรียนเชิญท่านมนตรีครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในการรับรองรายงานการประชุมในดังกล่าว
(สมาชิกสภาฯ) กระผมขอยืนยันว่าท่านนายกเข้าร่วมการประชุมครับ เพราะท่านนายกได้ตอบข้อซัก
ถามในที่ประชุมให้กระผมครับ

นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอให้ท่านผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลเพิ่มเติมชื่อท่านนายกเข้าร่วมการประชุม
(ประธานสภาฯ) ดังกล่าวด้วยครับและมีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
เรียนเชิญท่านประนอมครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมเห็นด้วยว่าควรเพิ่มชื่อท่านนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงเข้าร่วมในการประชุม
(สมาชิกสภาฯ) ดังกล่าวครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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นายภคเดช วิชชโลกา ขอบพระคุณครับ เชิญท่านมนตรีครับ
(ประธานสภาฯ)
นายมนตรี บารุงกิจ ขอสอบถามว่าทาไมรายงานการประชุมไม่มีลายเซ็นของคณะกรรมการและประธานกรรมการ
(สมาชิกสภาฯ) ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอชี้แจงว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีคณะกรรมตรวจรายงานไปหนึ่งรอบ
(ประธานสภาฯ) และให้สภาเทศบาลรับรองเพื่อขอมติจากที่ประชุม เมื่อดาเนินการแล้วคณะกรรมการพร้อม
ประธานสภาจะทาการเซ็นรับรองรายงานประชุมครับ และกระผมขอมติที่ประชุมสภาว่าท่าน
สมาชิกท่านใดเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๗ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง(เอกฉันท์)
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ
-ไม่ม-ี
วาระที่ ๔ ญัตติอื่นๆ
นายภคเดช วิชชโลกา ในญัตติอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใดเสนอความคิดเห็นหรือไม่ครับ
(ประธานสภาฯ)
หรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้บริหารครับ ขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านสมพงษ์ครับ
นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสภาฯ) ทุกท่านครับกระผมนายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ กระผมจะพูดเรื่องเดิมที่เคยพูดมา
หลายครั้งแล้วว่าที่หน้าบ้านอาจารย์ตระกูลที่เป็นร่องยังไม่ได้ดาเนินการ อยาก
จะให้ดาเนินการพื้นที่ดังกล่าวครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กราบขอบคุณท่านสมพงษ์ครับ คณะผู้บริหารได้รับทราบแล้วนะครับ เรียนเชิญ
(ประธานสภาฯ)
ท่านสัญญพงศ์ ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(สมาชิกสภาฯ) ทุกท่านครับกระผมนายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย เนื่องจากว่ามีเรื่องร้องเรียนในเรื่องที่ไม่มี
แสงสว่าง จานวน ๔ จุด คือ ๑.บริเวณซอยบ้านพักนายอาเภอ ต้นที่ มร. ๖/๓
๒. ซอยหน้าวัดกิตติวงศ์ ต้นที่ ๑๐/๑ ๓. ซอยสมบัติทัวร์ ต้นที่ มร ๙/๑ ๔.บริเวณท่ารถ
เปรมประชาบริเวณร้านอิ่มอุ่น และการร้องเรียนในซอยสมบัติทัวร์ ซอยบ้านป้าพร
ขอให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงไปดาเนินการตัดต้นไม้ให้ด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านสัญญพงศ์ครับ ท่านสัญญพงศ์ได้ฝาก ๒ เรื่อง คือ เรื่องการดูแลแสงสว่าง
(ประธานสภาฯ) และการตัดต้นไม้และก็ต้องดูอานาจหน้าที่ว่าเป็นอย่างไรครับ เรียนเชิญท่านมนตรีครับ
นายมนตรี บารุงกิจ ท่านประธานที่เคารพครับ กระผมมนตรี บารุงกิจ ซึ่งอยากให้ทางคณะบริหารดาเนินการ
(สมาชิกสภาฯ) บริเวณสะพานพะมอลอและบริเวณวัดแสนทอง เป็นป้ายบอกยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และบริเวณดังกล่าวมีหญ้ารกรุงรังอยู่ อยากให้ไป
ดาเนินการตรงนั้น
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านมนตรีครับ เรียนเชิญท่านจาลองครับ
(ประธานสภาฯ)
นายจาลอง สินธพ ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านรองนายกครับ หลังจากงานออกหว่าได้เสร็จสิ้นแล้ว
(สมาชิกสภาฯ) พนักงานของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงก็ได้ไปเปลี่ยนสปอร์ทไลท์ที่หน้าอาเภอ
ด้านทิศตะวันออกจานวน ๔ หลอด ยังไม่มีแสงสว่างออกมาเพราะเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ
ได้บอกว่าเกิดฟ้าผ่าและปลั๊กใต้ดินเสียอย่างไงขอรบกวนทางเทศบาลดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านจาลองครับ เรียนเชิญท่านสัญญพงศ์ครับ
(ประธานสภาฯ)

นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย กระผมขอแจ้งเรื่องกระแสไฟฟ้าดับบริเวณสายหน้าตลาดได้ดับมาเป็นอาทิตย์แล้วครับ
(สมาชิกสภาฯ) อยากฝากให้ดูแลและตรวจสอบด้วย
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านสัญญพงศ์ครับเรียนเชิญท่านอื่นครับเชิญท่านชาญวุฒิครับ
(ประธานสภาฯ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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นายชาญวุฒิ กุลพันธเลิศ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
(สมาชิกสภาฯ) กระผมได้รับการร้องเรียนบริเวณสถานที่ออกกาลังกายของเทศบาลว่ามีท่อประปารั่วและ
ชารุดมาตลอด จานวน ๒
– ๓ ตัว โดยขอฝากคณะผู้บริหารช่วยดูแลด้วยครับขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านชาญวุฒิครับมีสมาชิกสภาท่านอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์
(ประธานสภาฯ) ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เรียนท่านประธานสภาครับ กระผมพูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(รองประธานสภาฯ) ก่อนที่จะหมดวาระกระผมเป็นห่วงประชาชนในเรื่องการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าในเขต
เทศบาล โดยอยากให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ในเรื่องการดาเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่าจะต้องดาเนินการและ
แจ้งอย่างไร
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอฝากผู้ช่วยเลขานุการสภา ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
(ประธานสภาฯ) ในเรื่องดังกล่าวด้วยครับเรียนเชิญท่านประนอมครับ
นายประนอม อุปาสิทธิ์ อยากแจ้งบริเวณหน้าบ้าน ท่านประหยัด แสนวิชัย ปลัด อบต.แม่คง ฝารางระบายน้าชารุด
(สมาชิกสภาฯ) ขอร้องเรียนผ่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารเพื่อดาเนินการบริเวณดังกล่าวด้วยครับ
ขอบคุณครับตั้งอยู่ข้างร้านก๊อปปี้เน็ตครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านประนอมครับ อยากจะให้ที่จะดูแลในเขตเทศบาลเช่นฝารางระบายน้า ไฟฟ้า
(ประธานสภาฯ) หรือ ถนน รางระบายน้าในเรื่องของการซ่อมแซม ควรดาเนินการเรียนเชิญท่านอื่นครับ
เรียนเชิญท่านสุรพงษ์ครับ

นายสุรพงษ์ ดุมคา ครับกระผมเห็นด้วยครับกับท่านประธานสภาว่าหากเทศบาลดาเนินการดังกล่าวครับ
(สมาชิกสภาฯ)
ซึ่งเมื่อประชาชนสอบถามกระผมจะได้ตอบได้ว่าเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะดาเนินการ
ได้เมื่อไหร่ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านสุรพงษ์ครับ เรียนเชิญท่านอื่นครับเชิญคุณวุฒิไกรครับ
(ประธานสภาฯ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
(สมาชิกสภาฯ) ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงไปตัดต้นมะขามบริเวณ
หน้าสนามฟุตซอลร่มโพธิ์ด้วยครับ และบริเวณบ้าน มีรางระบายน้าที่ชารุดครับ
บ้านครูเอด้วย
นายภคเดช วิชชโลกา ครับท่านวุฒิไกรได้แจ้งขอร้องเรียนแก้ไขในเขตเทศบาล เรียนให้ผู้บริหารทราบ
(ประธานสภาฯ) เรียนเชิญท่านสุรพงษ์ครับ
นายสุรพงษ์ ดุมคา ในเรื่องของการซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงต้องมีการแก้ไขจานวนมาก
(สมาชิกสภาฯ)
เรื่องตัดต้นไม้ก็ตามบางอย่างปลูกต้นไม้ไว้หลังบ้านก็ให้เทศบาลไปตัด ให้เทศบาลดาเนินการ
ให้ กระผมคิดว่าจะทาอย่างไรที่จะประชาชนชาวบ้านชุมชนในเขตเทศบาลช่วยเหลือตัวเอง
อยากให้สร้างความเข้าใจด้วยว่าเทศบาลสามารถทาอะไรให้ได้บ้างประชาชนดาเนินการเอง
บ้าง กระผมขอฝากไว้เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจด้วยทั้งฝากฝ่ายคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย ถ้าไม่อย่างนั้นชุมชนจะไม่เข้มแข็งครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณครับ จากการที่กระผมได้ทาวิจัยชุมชนในเรื่องดังกล่าวเทศบาลเข้าไปช่วยเหลือเกิน
(ประธานสภาฯ) อานาจหน้าที่ทาให้ประชาชนอ่อนแอ ความเป็นจริงแล้วอานาจหน้าที่ทางอ้อมของสมาชิก
สภาเข้ามาเพื่อพิจารณางบประมาณ บางครั้งเราได้ทาเกินบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภา ทั้งนี้
หากหลายท่านที่มีโอกาสกลับเข้ามาในสภาแห่งนี้ควรมีการอบรมพัฒนาบทบาทหน้าที่ต่อไป
ครับ เรียนเชิญท่านมนตรีครับ
นายมนตรี บารุงกิจ กระผมอยากจะเสนอให้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ก่อนครบวาระครับ
(สมาชิกสภาฯ)

นายภคเดช วิชชโลกา ท่านมนตรีได้เสนอให้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ก่อนครบวาระครับ เรียนเชิญ
(ประธานสภาฯ) ท่านชาญวุฒิ ครับ
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
(สมาชิกสภาฯ) กระผมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของท่านมนตรีครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านชาญวุฒิ เห็นชอบกับการเสนอของท่านมนตรีที่ได้เสนอให้จัดการการแข่งขันกีฬาชุมชน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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(ประธานสภาฯ) สัมพันธ์ก่อนครบวาระครับ มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายในประเด็นอื่นอีกหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มีข้อชักถามจากสมาชิกสภา กระผมขอนาเรียนว่าคณะผู้บริหารมีประเด็นใดที่จะเสนอ
ต่อสภาเทศบาล เนื่องจากมีประเด็นการจัดการแข่งขันกีฬาก่อนครบวาระครับเรียนเชิญ
ท่านรองชัยพันธ์ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิก
(รองนายกฯ) สภาผู้ทรงเกรียติทุกท่านที่ได้ร่วมทางานกันมาเกือบประมาณ ๔ ปี กระผมคิดว่าสภาเทศบาล
ของเราเป็นสภาที่เข้มแข็งโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา จึงถึงวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งการทางานดังกล่าวถือว่ามีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง และสิ่งที่ท่านได้
ฝากเรื่องให้กับคณะผู้บริหารไว้หลายเรื่องด้วยกันซึ่งในแต่ละเรื่องกระผมได้จดบันทึกที่ท่าน
ประธานสภาได้ชี้แนะเรียบร้อยแล้ว กระผมจะได้นาเรียนท่านนายกเทศมนตรี ตาบลแม่สะ
เรียงต่อไปซึ่งกระผมไม่มีอานาจสั่งการเพราะที่นายกเทศมนตรีมอบหมายไว้ให้กระผมเป็น
ของสานักปลัดและกองคลังแต่ที่ท่านสมาชิกได้เสนอมาเป็นความรับผิดชอบของท่านรอง
อินทร นันทสมบูรณ์ ซึ่งกระผมจะได้นาเรียนผู้รับผิดชอบพิจารณาและดาเนินการต่อไปครับ
ส่วนข้อเสนอของท่านมนตรีบารุงกิจ เรื่องการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ก่อน
ครบวาระนั้น กระผมจะได้ไปนาเรียนต่อไป ทั้งนี้ได้รับคาปรารภจากท่านนายกเทศมนตรีเห็น
ว่าจะจัดกิจกรรมดังกล่าวก่อนครบวาระตรงนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับ แต่ส่วนการจัด
กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้องดูแนวทางการโอนเงินงบประมาณช่วงธันวาคม เพราะส่วน
ใหญ่เงินจะโอนมาเดือนมกราคม ทาให้ไม่แน่ใจว่าเงินจะโอนมาหรือไม่ครับ ส่วนเงินที่เหลือใน
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เหลือเท่าไหร่ตกเป็นเงินสะสมหมดแล้วครับ ฉ ะ นันเราจะต้
้
องใช้
งบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครับ เริ่ มตังแต่
้ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยงบประมาณที่ได้
นามาใช้ ในได้ ในงานประเพณีออกหว่า และจะนามาใช้ จดั กิจกรรมประเพณี

ลอยกระทงอีก

ก่อนที่พวกเราจะหมดวาระและทังสองกิ
้
จกรรมกาลังดาเนินการได้ ดาเนินการแล้ ว หากกิจกรรมที่ทา่ น
ได้ เสนอมามีงบประมาณเข้ ามาแล้ วสามารถดาเนินการได้ จะเชิญท่านประชุมอีกครัง้ และกระผมขอ
น้ อมรับไว้ ส่วนกระผมขออนุญาตท่านประธานสภานาเรี ยนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ว่าในกรณีที่
สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย มีข้อร้ องเรี ยน ข้ อเสนอแนะ หลังจากที่ทา่ นหมดวาระไปแล้ วเทศบาล
ตาบลแม่สะเรี ยงเรามีเว็บไซด์ และสามารถนาข้อมูลต่างเมื่อหมดวาระสามารถโทรแจ้งได้ที่เป็น

ประโยชน์แก่เทศบาลของเราแจ้งมายังเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยเฉพาะคณะผู้บริหารก็มี
อานาจสั่งการและบริหารได้ไม่เกิน ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น ตรงนี้หากท่านพบเห็น
ประชาชนเดือดร้อนสามารถแจ้งทางโทรศัพท์หรือทาง Facebook ทางเว็บไซด์ของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงได้จึงขอนาเรียนในส่วนปัญหาต่างๆของเทศบาล และปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่อง
สว่างขอเรียนว่าการดาเนินการดังกล่าวตั้งแต่การจัดงานประเพณีออกหว่าที่ผ่านมาซึ่งตัวตั้ง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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ไฟฟ้ามีเหตุขัดข้องอาจมีการซ่อมแซมแก้ไขซึ่งได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้วเมื่อวานนี้ แต่
เนื่องจากเมื่อวานนี้ได้มีการตรวจรางวัลพระปกเกล้าและกิจกรรมร่วมงานศพของแม่พนักงาน
เทศบาล ทาให้ยังไม่ได้พูดคุยกับท่านนายกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพราะอาจเกิดอันตราย
ได้ โดยจะดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดกิจกรรมลอยกระทง จึงขอนาเรียนท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาเพื่อจะได้สื่อสารให้ประชาชนได้ในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป
ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีครับ ที่ได้ให้ข้อมูลครับ เชิญท่านสุรพงษ์
(ประธานสภาฯ) ครับ
นายสุรพงษ์ ดุมคา ได้มีข้อห่วงใยจากประชาชนก่อนที่เราจะหมดวาระ ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการต่างๆ รวมถึง
(สมาชิกสภาฯ) การจัดทาเทศบัญญัติซึ่งส่วนไหนที่สามารถแก้ไขได้ให้แก้ไขให้ลุล่วงไปได้ ซึ่งต่อจากนี้ไป
คณะใหม่จะเข้ามาทางานหรือดาเนินการอย่างไร เพราะฉะนั้นโครงการไหนก็ตามของ
ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นว่ามีประโยชน์เราก็สมควรจะเร่งดาเนินการให้พี่น้องประชาชน
จึงขอนาเรียนผู้บริหารเพื่อดาเนินการในปี ๒๕๕๘ ต่อไป เพราะในภายภาคหน้า
การดาเนินการอนุมัติจะต้องลาบากและผ่านหลากหลายขั้นตอนขึ้น และขอนาเรียน
ผ่านท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารดาเนินการก่อนครบวาระครับ และอีกประเด็น
มีประชาชนได้สอบถามถึงท่านปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ว่าทาไมไม่มาทางานก็ทาให้
ข้อชักถามดังกล่าวไม่สามารถตอบได้และเรื่องดังกล่าวได้ฝากถามจากประชาชนมาครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ในระเบียบวาระที่ ๔ เป็นญัตติอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
(ประธานสภาฯ) ครับ เรียนเชิญท่านชัยชนะครับ
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ กระผมขอสรุปจากข้อของร้องเรียนของประชาชน มี ๓ ประเด็น คือ ๑. การตัดกิ่งไม้
(สมาชิกสภาฯ) ๒. การซ่อมแซมทาความสะอาดท่อและฝารางระบายน้า ๓.การซ่อมแซมไฟฟ้า ซึ่งก่อน
ที่เราจะครบวาระ คิดว่าพวกเราคงจะดาเนินการในเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ของประชาชนให้แล้ว
เสร็จครับ
นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลของเราซึ่งเป็นการประชุมสภา
(ประธานสภาฯ) สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ จะปิดการประชุมดังกล่าวได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
และอยากสอบถามท่านสมาชิกสภาทุกท่านว่าในการประชุมสภาในครั้งนี้ว่าเราจะ
มีการประชุมครั้งต่อไปอีกหรือไม่ครับ แล้วจะมีการนัดหมายอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญ
ท่านประนอมครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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นายประนอม อุปาสิทธิ์ กระผมเห็นว่าควรมีการนัดประชุมอีกครั้งครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบพระคุณท่านประนอมครับ เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอว่าเห็นควรมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจาปี
(รองประธานสภาฯ) พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เนื่องจากมีการรายงานการติดตามการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เข้าสู่สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ได้เสนอกาหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒
(ประธานสภาฯ)
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยการประชุมครั้งดังกล่าวขอให้ท่านแต่งกาย
ชุดสีกากีแขนยาว เพราะเป็นการประชุมกรณีของการครบวาระของสมาชิกสภา
เทศบาตาบลแม่สะเรียงครับ เรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมได้นาเรียนปรึกษาท่านสมาชิกสภา ฝากผ่านท่านประธานเทศบาลตาบลแม่สะเรียงว่า
(รองนายกฯ) ในการประชุมวันจันทร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จะดาเนินการหรือไม่ในเรื่องของการมอบ
โล่ห์ในฐานะการดารงตาแหน่ง ๔ ปีของสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งจะมอบให้ทุกท่านโดยวัน
ดังกล่าวจะดาเนินการได้หรือไม่กระผมจะนาเรียนอีกครั้งหนึ่งครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านสมาชิกสภาการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการแต่งกายให้
สวมชุดสีกากีแขนยาวทั้งนี้ในการประชุมครั้งดังกล่าวอาจมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในการดารงตาแหน่งของท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงด้วยครับ และบัดนี้
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วกระผมนายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณบัดนี้ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๓๕ น.

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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(นายพัฒนพงษ์ สนิทการ)
ผู้บันทึกการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่๒๑ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๗ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

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

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

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

(นายภคเดช วิชชโลกา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

