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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ ๒ประจาปี ๒๕๕๗
วันจันทร์ ที๒่ ๗ 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 ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญประธานสภา จุดเทียน ธูป
บูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญครับ
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นายภคเดช วิชชโลกา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร พี่น้องข้าราชการพนักงาน
(ประธานสภาฯ)เทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพรักทุกท่านครับ การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมเป็นไป
ตามกาหนดที่ได้นัดหมายในครั้งที่ผ่านมาซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมาและในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ ที่ ๒๗ ตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๗ และบัดนี้ได้เวลา
อันสมควรแล้วขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ ๒ประจาปีพ.ศ.๒๕๕๗
ณ บัดนี้ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ทราบ

นายภคเดช วิชชโลกา ขอเข้าสู่วาระที่ ๑ กระผมจึงขอเชิญท่านนายกพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรี
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง ได้แจ้งเกี่ยวกับเทศบาลตาบลแม่สะเรียง แจ้งให้สภาเทศบาลและมีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบครับเรียนเชิญครับ
นายพัลลภ หว่าละ กราบเรียนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รักทุกท่านครับ
(นายกฯ) จากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เรียกประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของมีทัพภาค ๓
แนวทางปฏิบัติได้ฝากมายังสภาเทศบาลเพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ดังต่อไปนี้
๑. เรื่องการสอดส่องและการป้องกันแก้ไขยาเสพติด ซึ่งได้มีการแพร่ระบาดมากขึ้นส่วนใหญ่
เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชน ๒. ปัญหาการตัดไม้ทาลายป่า ๓.เรื่องการบริหารจัดการขยะและการ
กาจัดขยะมูล ซึ่งเป็นนโยบายของ คสช. เพราะมีขยะค้างอยู่ทั่วประเทศ จานวน ๒๘ ล้าน
ตัน ได้มีการทดลองที่อยุธยาโมเดลที่ได้ทดลองเป็นแห่งแรกและได้นาพื้นที่ใกล้เคียงและ
จังหวัดใกล้เคียงดาเนินการ ซึ่งได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการประชาคมกับชุมชนรอบๆที่จะ
ดาเนินการก็อยากฝากพวกเราด้วย ตอนนี้เทศบาลตาบลปายเริ่มมีปัญหาแล้ว และเทศบาล
ตาบลขุนยวมอยู่ในระหว่างการสรรหาพื้นที่ดาเนินการ ๔. ส่วนเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
กระผมได้เรียนถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันเจ้ากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทหารท่านผู้ว่าบอกว่าให้ดาเนินการขอพื้นที่เรียน
เสนอไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลย จานวน ๒๐ ไร่ โดยท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะนาเสนอในกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้ทางเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงติดตาม และขอฝากยังท่านรองชัยพันธ์คงมีโอกาสประสานงานพร้อมท่านปลัดเทศบาล
ร่วมถึงข้าราชการประจาในช่วงที่ยังไม่มีฝ่ายบริหารเข้ามาดาเนินการประสานต่อด้วยครับ ๕.
เรื่องการปรองดองการจัดทาโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติให้มีการปรองดองสมานฉันท์ด้วย
ร่วมถึงโครงการในพระราชการดาริด้วย ๖. ให้ขึ้นป้ายค่านิยม ๑๒ ประการในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง๗.เรื่องแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ไม่ว่าจะเป็นราคาข้าว ข้าวโพด ยางพารา ฯลฯ ๘. การอนุมัติงบประมาณจาก คสช. ๘
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พันล้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดโดยมีฐานงบประมาณอยู่ที่ ๑ ล้านบาท ส่วน
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้จะได้รับงบประมาณ๑.๔แสนกว่าบาทโดยได้งบประมาณตามราย
หัวของประชากร และกาลังให้คุณปภากรณ์ดาเนินการด้านหนังสือสั่งการ ซึ่งให้ดาเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน ด้านบรรเทาทุกข์ของประชาชน และกฎหมายใดที่เก่า
และลดการพัฒนาก็ขอให้ประชาชนได้นาเสนอให้แก่รัฐบาลหรือคสช.ด้วย และท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เชิญพบและพูดคุยถึงอัตราการจ้างที่เกิน ๓๕ % ซึ่งอัตราทั่ว
ประเทศนั้น ๔๐ % นั้น ซึ่งไม่อยากจะให้จ้างมากเกินไปโดยให้เหมาะสมเพราะปัจจุบัน
เงินเดือนของข้าราชการก็สูงอยู่แล้ว ซึ่งของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงอยู่ที่ ๓๖ % ซึ่งของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ผ่านเรื่องอัตราการจ้างผ่านไปด้วยดีซึ่งท่านประธานสภาเทศบาลก็
ได้เข้าประชุมดังกล่าวด้วยซึ่งคงไว้ทุกกองครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านนายกครับที่ได้แจ้งระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบและแจ้ง
(ประธานสภาฯ) ความคืบหน้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการและนโยบายดังกล่าว มีผลกับ
การทางานของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงตามท่านนายกได้กล่าวถึงครับ และต่อไป
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประขุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗

นายภคเดช วิชชโลกา กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔
(ประธานสภาฯ) ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจ
รายงานการประชุมดังกล่าวและได้ส่งถึงท่านสมาชิกสภาเทศบาลล่วงหน้าก่อนการประชุม
ท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาดังกล่าว ขอเรียน
เชิญครับมีทั้งหมด ๑๒ หน้า หน้าที่ ๑ ครับ หน้าที่ ๒ ครับ หน้าที่ ๓ ประโยคคาพูด
ของกระผมในบรรทัดที่ ๔ ขึ้นต้นประโยคว่าซึ่งการประชุมในวันนี้กระผมได้แจกวาระและ
สาเนารายงานการประชุมสภา คาว่าการ ตก ร ครับ ในหน้าที่ ๓ มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
หน้าที่ ๔ หน้าที่ ๕ หน้าที่ ๖ หน้าที่ ๗ หน้าที่ ๘ เชิญท่านรองอินทร ครับ
นายอินทร นันทสมบูรณ์ ในบรรทัดแรก นายสุรพงษ์ ดุมครับ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น นายสุรพงษ์ ดุมคา ครับ
(รองนายกฯ) หน้าที่ ๙ นามสกุลท่านชาญวุฒิ ไม่มี ธ ครับ จาก กุลพันธเลิศ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ครับ
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นายภคเดช วิชชโลกา ต่อไปหน้าที่ ๑๐ ประโยคบรรทัดแรก เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเรามีเว็บไซด์และสามรถ
(ประธานสภาฯ) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น เรามีเว็บไซด์และสามารถ เพิ่ม สระ อา หลัง มอ ม้า ครับ หน้าที่ ๑๑
ครับ หน้าที่ ๑๒ ครับ ตรงลงชื่อประธานกรรมการ ท่านพัฒนาพงษ์ สนิทการ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็น นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ลบ สระ า โดยให้แก้ไขให้ถูกต้องครับ หน้าที่
๑๒ มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมกระผมขอ
อนุญาตสอบถามสมาชิกสภาว่าท่านใดมีมติเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง
มาสาย ๑ เสียง (นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์)
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ
-ไม่ม-ี
วาระที่ ๔ ญัตติอื่นๆ
นายภคเดช วิชชโลกา ในญัตติอื่น ๆ มีอยู่ประเด็นคือ ข้อ ๔.๑ การติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการตาม
(ประธานสภาฯ) แนวทางและวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๗และข้อ๔.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึง่ ญัตติดงั กล่าวทางคณะกรรมการผูต้ ดิ ตามและ
ประเมินผลได้ส่งแบบประเมินทั้ง ๒ ด้านที่ได้ดาเนินการเรียบร้อย ซึ่งส่งมาให้กับสมาชิกสภา
แล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะซักถาม อภิปรายหรือให้คาชี้แนะ
แนวคิดในข้อ ๔.๑ การติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการตามแนวทางและวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗เรียนเชิญ
ครับ ซึ่งในญัตติดังกล่าวได้มี ท่าน ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น รองประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง เป็นประธานกรรมการและมีท่านประนอม อุปาสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง เป็นกรรมการร่วมครับ มีสมาชิกสภาท่านใดซักถามหรือไม่ครับ เรียนเชิญ
ท่านประนอมครับ

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

6

นายประนอม อุปาสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
(สมาชิกสภาฯ) กระผมนายประนอม อุปาสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เขตที่ ๑
สืบเนื่องจากที่กระผมได้ร่วมเป็นกรรมการในการติดตามญัตติดังกล่าว ได้รับความร่วมมือ
จากเจ้าของโครงการหรือกลุ่มผู้ดาเนินการในแต่ละโครงการเป็นอย่างดี กระผมจึงอยาก
ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านประนอมครับ เรียนเชิญสมาชิกท่านอื่นครับหากไม่มีกระผมขอเข้าสู่
(ประธานสภาฯ) ญัตติที่ ๔ ข้อที่ ๔.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งมีว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น รองประธานสภา
เป็นประธานกรรมการ และท่านประนอม อุปาสิทธิ์ ท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เป็นกรรมการร่วมเช่นกันครับท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปราย
เพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมพูนศักดิ์ ดีมั่น สมาชิกสภา
(รองประธานสภาฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เขตที่ ๑ ต้องขอกราบเรียนในที่ประชุมแห่งนี้ว่าญัตติดังกล่าวนี้
ในญัตติดังกล่าวกระผมได้เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผล ทั้งการติดตามและ
ประเมินผลปฏิบัติราชการตามแนวทางและวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของ เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗และ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ต้องขอเรียนชี้แจงว่าเมื่อคณะกรรมการได้มี
การประเมินแล้ว ได้จัดเก็บแบบประเมินต่างๆให้ไว้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอผู้บริหารแล้วนาเข้า
ชี้แจ้งต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ให้ได้รับทราบ โดยกระผมจะขอสรุปโดยมีรายละเอียดดังนี้ อันดับ
แรก คือ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางและวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว ได้รวบรวมสรุปการติดตามประเมินผลเพื่อนาเสนอเข้าสู่
ระดับจังหวัดต่อไป ทั้งนี้มีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ดารงตาแหน่งทั้งสมาชิกสภา
เทศบาล ผู้แทนชุมชน เอกชนและภาคประชาชน ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว ซึ่งได้สรุปให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับทราบในส่วน
ของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึง่
เป็นไปตามระเบียบของคาสั่งซึ่งที่ผ่านมาเรายอมรับว่าได้ดาเนินการล่าช้ามาก เนื่องจากว่า
ต้องรอเอกสารต่าง ๆ จากชุมชน ทั้งการสรุปแผนการดาเนินงานของโครงการต่างๆ ซึ่งด้วยใน
ครั้งนี้การติดตามและประเมินผลในส่วนของโครงการต่างๆ เราได้ติดตามประเมินผล
โดยเฉพาะโครงการที่ได้ส่งเอกสารรายงานผลการดาเนินงานมาให้เรา และได้ลงพื้นที่เพื่อ
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ติดตามและประเมินผลโครงการจึงได้นามารายงานให้กับสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงแห่งนี้
ครับ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านพูนศักดิ์ ดีมั่น ครับ ที่ได้เพิ่มเติมในญัตติดังกล่าวครับและกระผมขออนุญาต
(ประธานสภาฯ)
เพิ่มเติมว่า การประเมินคือมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีก็ควรปรับปรุง โดยเฉพาะ
การประเมินในข้อ ๔.๑ ซึ่งในแต่ละด้านจะมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีควร
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้คะแนนที่มากขึ้นและพีน้องประชาชนก็จะได้การบริการที่ดี
และมากขึ้น ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาตามข้อเสนอแนะนะครับ ส่วนในข้อ ๔.๒ รายงานการ
ติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนา ที่อยู่ในหน้าที่ ๒๐ จะเป็นภาพรวมและมีจุดบ๊อดคือ
การส่งเอกสารล่าช้าหรือเรื่องการตรวจ ก็เป็นแนวทางที่จะปรับปรับปรุงในทุกๆด้านและ
รวมถึงต้องปรับปรุงพี่น้องประชาชนที่ดาเนินโครงการอื่นๆต่อไปครับและตอนนี้เข้าสู่วาระอื่น
มีสมาชิกท่านใดแจ้งให้ในที่ประชุมทราบหรืออภิปรายในวาระอื่นๆอีกหรือไม่ครับเชิญท่าน
ประนอมครับ
นายประนอม อุปสิทธิ์ ท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านครับ จากที่
(สมาชิกสภาฯ) ทางคณะผู้บริหารได้นาเสนอทั้ง การตัดไม้ทาลายป่า การบริหารจัดการขยะและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดขอให้ท่านได้ดาเนินการดูแลบริหารจัดการ แก้ไขตามที่ได้บอกให้ทุกคนด้วย
ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านประนอมครับ เรียนเชิญท่านประธานชุมชนจองคาครับ
(ประธานสภาฯ)
ด.ต.เกษตร เสมอกิจ จากที่ชุมชนจองคาได้กาหนดจัดการแข่งขันตะกร้อในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒ พฤศจิกายน
(ประธานชุมชนจองคา) ๒๕๕๗ ในนามตัวแทนของชุมชนจองคาจึงขอความอนุเคราะห์ทางฝ่ายบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวตามความเหมาะสม
ครับขอบพระคุณครับ
นายพัลลภ หว่าละ เรียนเชิญท่านนายกครับ
(ประธานสภาฯ)
นายพัลลภ หว่าละ ขอบคุณท่านประกรรมการชุมชนจองคาครับ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท่านใดประสงค์
(นายกฯ) จะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว สามารถบริจาคได้ทีประธานกรรมการชุมจองคาครับ และจาก
ที่สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้บริหารร่วมกันมาจะครบวาระ ๔ ปี ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๗ ถึงว่าการบริหารงานของสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงอยู่ในระดับที่ดีมีการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

8

บริหารงานในภาพบวกไม่มีภาพลบครับสาหรับประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
กระผมรู้สึกภาคภูมิใจในการบริหารงานของสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
ซึ่งได้ดาเนินการต่อเนื่องมาจากสมัยท่านนายกมนตรีในเรื่องของสถานบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่ของ อบต.แม่คง ด้วยดี และทั้งนี้ปัจจุบันเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้จัดซื้อที่ดินในพื้นที่
เขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงซึ่งได้ใช้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง
มีการดาเนินการโครงการงบประมาณยุทธศาสตร์จากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๘๐๐,๐๐๐ บาท จารรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจะทาสวน
สุขภาพ รวมแล้วเป็นงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ที่จะดาเนินการ
จัดทาสวนสุขภาพให้ประชาชนได้พักผ่อนและออกกาลังกายซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว
ครับซึ่งในบริเวณดังกล่าวได้จัดทาสถานที่ล้างรถไว้จึงขอฝากให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ในเดือนพฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดาเนินการประกาศจัดจ้างการ
ตีเส้นถนนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทั้งหมดรวมถึงการติดตั้งไฟกระพริบ สัญญาณทั้งม้า
ลายต่างๆ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสาหรับในปีนี้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้รับ
รางวัลระดับประเทศ จานวน ๕ รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่เทศบาลตาบลแม่สะ เรียงภาคภูมิใจ
ผลงานเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นผลงานที่ได้ รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ ายของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรี ยงครับ และการมอบโล่ให้ กบั สมาชิกสภานันท่
้ านผู้วา่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กาหนดวันมอบโล่จะแจ้ งกาหนดการให้ ทา่ นทราบอีกครัง้ ครับ ขอบพระคุณครับ

ยังไงฝากเลขานุการสภาด้วยครับ ในวาระอื่นๆ
(ประธานสภาฯ) มีท่านใดประสงค์เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านประธานกรรมการชุมชนจองคา
ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ

ด.ต.เกษตร เสมอกิจ กระผมขอขอบคุณมนตรี บารุงกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ที่ได้สนับสนุน
(ประธานกรรมการ งบประมาณการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตองของชุมชนจองคาด้วยครับและขอบคุณ
ชุมชนจองคา
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านที่ได้สนับสนุนงบประมาณกับชุมชนครับ
ขอบพระคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบพระคุณท่านประธานกรรมการชุมชนจองคาครับ และมีท่านใดประสงค์เพิ่มเติม
(ประธานสภาฯ) อีกหรือไม่ครับเรียนเชิญท่านสุรพงษ์ครับ
นายสุรพงษ์ ดุมคา กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
(สมาชิกสภาฯ) กระผมนายสุรพงษ์ ดุมคาในวันนี้จากที่ท่านนายกได้มีการชี้แจ้งการบริหารงานแล้ว
กระผมภูมิใจยิ่งที่ได้ทางานร่วมกันกับท่านซึ่งท่านเป็นที่กล้าตัดสินใจทาอะไรไปก็พูดหรือ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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บอกกันตรงๆ ซึ่งสิ่งที่ไหนที่กระทาไม่ถูกต้องก็ช่วยกันแก้ไข การทางานสิ่งไหนที่คิดว่า
จะมีปัญหาพวกเราจะนัดคุยกันก่อนที่จะนาเข้าประชุมสภาซึ่งสมาชิกเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ก็ให้ความร่วมมือกับคณะผู้บริหารเป็นอย่างดี และตามญัตติให้ข้อแรกที่ท่านนายกได้กล่าวว่า
ตอนนี้เรามีงบประมาณเหลือล้านกว่าบาทนั้น ซึ่งกระผมยังไม่ทราบว่าเป็นงบประมาณ
ของปีไหนของปี ๕๗ หรือ ๕๘ ถ้าเป็นของปี ๕๗ หากจะดาเนินการเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
จะดาเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ และจะดาเนินการในลักษณะใด และงบประมาณที่เข้ามา
ให้กับเทศบาลสามารถจะใช้ได้เลยไหม หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จเทศบาลจะดาเนิน
การอย่างไร แต่ถ้าหากงบประมาณดังกล่าวไม่ได้ใช้แล้วเก็บไว้เพื่อใช้บริหารให้ปีต่อๆไป
ก็ไม่เป็นไร ซึ่งในเรื่องดังกล่าวกระผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ประเด็นต่อไปครับตามที่ท่าน
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมซึ่งกระผมเห็นด้วยทุกสิ่งอย่างที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ได้ก่อสร้างมานานก็ย่อมมีการชารุดซึ่งงบประมาณการซ่อมแซมเทศบาลควร
มีการตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ด้วยเพราะหากมีการแจ้งความประสงค์ให้มีการซ่อมแซม
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้ดาเนินการไปแล้วชารุดก็สามารถนางบประมาณที่ตั้งไว้ไปบริหาร
จัดการให้กับประชาชนได้ครับฝากทางฝ่ายบริหารด้วยครับขอบพระคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านสุรพงษ์ครับ สาหรับประเด็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้กาหนดวัตถุประสงค์นั้น
(ประธานสภาฯ)
ท่านนายกจะเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้มาวิธีการแนวทางการดาเนินงาน
ของท่านนายกจะบริหารงบประมาณอย่างไร ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ การจัดการดังกล่าวบางโครงการจังหวัดให้จัดส่งภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน นี้ เป็นเงิน
(นายกฯ) อุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์ ๔ ข้อ ซึ่งกระผมก็ยังไม่ได้เห็น ส่วนเทศบาลตาบลแม่ลาน้อยนั้น
ทราบจากนายกบอกว่าจะทาถนนแอสฟรั่น ซึ่งทราบว่าเทศบาลใกล้เคียงได้ ๑.๒ ล้าน
ซึ่งโดยทั่วไปเทศบาลทั่วประเทศได้งบประมาณจาก คชส.แห่งละ ๑ ล้านบาทเท่ากันครับ
สาหรับรายละเอียดเรื่องงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอขอบคุณท่านนายกครับ ขอเรียนเชิญท่านมนตรีครับ
(ประธานสภา)
นายมนตรี บารุงกิจ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมนตรี บารุงกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ) กระผมมีเรื่องที่จะฝากเรียนคณะผู้บริหารเรื่องท่อระบาย ที่หน้า สพฐ. ชารุด ขอให้ดาเนินการ
แก้ไขด้วย ซึ่งหากไม่ดาเนินการอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ขอฝากไว้เรื่องเดียวครับขอบคุณครับ
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นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านมนตรี บารุงกิจ ครับ ขอเรียนเชิญท่านชัยชนะ ปุรณะวิทย์ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ สมาชิกสภาเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียงครับ กระผมขอเรียนว่าจากการที่ได้ทางานก็ได้มีประชาชนสอบถามว่า
จากที่ได้มีการจัดทาเทศบัญญัติขึ้นมานั้นซึ่งมีโครงการที่ต้องดาเนินการ ทาไมเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงถึงดาเนินการไม่ได้และไม่ทาครับ ซึ่งกระผมก็ได้ตอบคาถามให้ประชาชนว่าเงิน
อุดหนุนมาล่าช้าเมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้วจึงทาให้งบประมาณตกไป ถ้าจะให้พูดไปหมายถึง
ซอยหน้าวัดกิตติวงศ์ครับ ซึ่งเทศบัญญัตินั้นตราให้ใช้แล้วทาไมยังไม่ได้ดาเนินการ
ในการก่อสร้างถนนซอยดังกล่าวครับ กระผมจึงอยากให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจงให้กับสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงในกรณีดังกล่าวด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านชัยชนะครับ และในวาระอื่นนี้มีสมาชิกท่านใดแจ้งในเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ
(ประธานสภาฯ)
เรียนเชิญท่านนายกครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอแจ้งถึงกาหนดการจัดงานลอยกระทงยี่เป็งของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(นายกฯ) ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คอนเสริต์ได้นาเสกโลโซ การแข่งขันชกมวย
การแสดงต่างของเยาวชน การประกวดกระทงเล็ก ประกวดหนูน้อยนพมาศ จัดที่สนามหน้า
สถานีตารวจภูธรแม่สะเรียง และสนามรร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร และได้มอบหมายให้ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ดาเนินการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมดังกล่าวครับขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านนายกครับ และมีสมาชิกท่านได้เพิ่มรายละเอียดอีกหรือไม่ในวาระอื่นๆครับ
(ประธานสภาฯ) หากไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดเสนอความคิดเห็นใด การประชุมสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ได้ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วกระผมนายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณบัดนี้ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๑๕ น.

(นายพัฒนพงษ์ สนิทการ)
ผู้บันทึกการประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่๑๙ เดือน ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๗ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๕เดือนธันวาคม 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

