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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครั้งแรกประจาปี ๒๕๕๘
วันจันทร์ ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นาย พัลลภ หว่าละ
๒. นายดารง วงศ์น้อย
๓. นายศรัณ คงแดง
๔. นายชต ชาญณรงค์
๕. นายวิทยา วนาสถิต
ย์
๖. นายประยูร ทองศิริกุล
๗. นายดารง นั
นยบุตร
๘. ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี
๙. นางมาลัย ไทยดารง
๑๐. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง
๑๑. ว่าที่ พ.ต.เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์
๑๒. นายมงคล คาแสน
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. นายบุญช่วย คาทาง ตาแหน่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๔. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๕. นายเอกอุดม ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๖. นายจตุพล ยะจอม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๗. นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๘. นางราตรี เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๙. นายนพดล มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๐. นายวุฒิกร นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๑. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๒. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
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๑๓. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๔. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๕. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๖. นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร ตาแหน่ง บุคลากร
๑๗. นางนภัสรพี พรสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๘. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๑๙. นางจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๐. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๑. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๒. นายณัฐวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๓. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๔. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒๕. นางสาวมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๒๖. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๗. นางสาวกนกนาฏ ศิริ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๘. นางสาวพลอยไพลิน อุดทาดง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๙. นางสาวรุ่งนภา
แสนเปา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๓๐. นางสาวชนิกานต์ เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล
(เลขานุการสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน สาหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครั้งแรก
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ตามกฎหมายกาหนดให้เป็นการประชุม
สภาครั้งแรกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้นายอาเภอแม่สะเรียง
ดาเนินการประชุม และให้อานาจผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกประชุม เปิดประชุม
สภา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ จึงได้มีการเปิดการประชุมสภาในวันนี้
ขึ้นมา ซึ่งมีระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้นเพื่อเปิดประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากสภา
ดังกล่าวเป็นสภาในกรณีพิเศษซึ่งเป็นสภาที่แตกต่างไปจากสภาที่มาจากการเลือกตั้งแต่เป็น
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ประกาศจาก คณะรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ที่มีเนื้อหาว่าเนื่องจากสภาวะทางการเมืองไม่ปกติจึงไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการ
เลือกตั้ง ณ ปัจจุบันประกาศดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ยังไม่มีผลให้ถูกยกเลิกไปหลังจาก
นั้นจะมีประกาศส่วนหนึ่งเรื่อง การที่จะให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงชุดเดิมเข้ามา
ดารงตาแหน่งตาแหน่งรักษา การในตาแหน่ง ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะรียงที่ครบ
วาระเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ก็ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับใหม่
ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลผูกพัน ธ์กับประกาศ คสช.
ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๘ แต่เป็นการให้โอกาสกับสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร
เพื่อรักษาการในตาแหน่งสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารชุดเดิมต่อไป กระผมจึงขอนาเรียน
ข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกๆท่านได้รับทราบครับฉะนั้นการประชุมครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ที่กระผมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบไปทั้งประกาศฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ ประกาศฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ครับ
แล้วกฎหมายที่เราใช้ในการประชุมก็จะเป็นอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตามมาตรา ๒๔ วรรค ๒ พรบ.เทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๐ ต่อไปก็จะเป็นประกาศที่กระผม
ได้แจกให้ เป็นประกาศฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งสาระสาคัญ
ของประกาศฉบับนี้สาระสาคัญคือ การเลือกตั้งต้องระงับไว้ก่อนและให้มีการสรรหาสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงชั่วคราวขึ้นมาทาหน้าที่แทน ในส่วนของสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระและที่มีสมาชิก สภามีไม่ครบ สาหรับท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ทุกท่านมาจากการสรรหาโดยกฎหมายได้ให้อานาจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการสรรหาสมาชิกสภาท้องของเทศบาล
ซึ่งมีเทศบาลตาบล เทศบาลเมืองเทศบาลนคนั้นได้มีการสรรหาสมาชิกสภาเทศบาลทุกๆ
ระดับ เพียงจานวน ๑๒ ท่านเท่านั้น จากเดิมเคยมีสมาชิกสภาเทศบาลตาบล ๑๒ คน
เทศบาลเมือง ๒๔ คน เทศบาลนคร ๓๖ คน ลดเหลือ ๑๒ คน เท่านั้นครับ ซึ่งสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ประชุมวันนี้ ได้มีคณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัด โดย
คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน กรรมการ
อัยการจังหวัด ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัด
รองผอ.กรมน. ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาหอการค้า ที่ทาการคัดเลือกจาก ๒๖
ท่านจากคณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัดให้เหลือเพียง ๑๒ ท่านซึ่งเป็นขั้น
ตอน
การดาเนินการคัดเลือก ส่วนประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาของทุกท่านได้ส่งเป็นเอกสาร
แจ้งให้ทุก
ท่านทราบแล้ว แต่กระผมจะขอแจ้งประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงครั้งแรก ตามที่คณะกรรมการสรรหาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาศัยอานาจ
แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๗
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เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
การชั่วคราว ได้
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เมื่อวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๕๘ นั้น
อาศัยตามความในมาตรา ๒๔วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒ประกอบข้อ ๒ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ จึง
กาหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้มาประชุมสภา
เทศบาลครั้งแรก ในวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๕๘เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
อาเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประกาศมาให้
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๕
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ นายสุรพล พนัสอาพลผู้ว่า
ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีคาสั่งจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ที่ ๘๐/๒๕๕๘ เรื่องการมอบ
อานาจของผู้ว่าราชการ ให้แก่นายอาเภอแม่สะเรียง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ด้วยคณะกรรมการสรรหาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้อาศัยอานาจแห่งประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/ ๒๕๕๗ ลง
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
การชั่วคราวประกาศแต่งตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครบตามจานวนแล้ว ในวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๕๘ เวลา
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงอาเภอ
แม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประชุมสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย จึงอาศัยอานาจ
ตาม
ความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการมอบอานาจ พ.ศ.๒๕๕๐ จึงมอบหมายอานาจให้นายอาเภอแม่สะเรียงปฏิบัติ
ราชการแทน ดังนี้๑. เป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครั้งแรก
ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ๒. แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงได้รับเลือกในการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ทั้ งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘นายสุรพล พนัสอาพล ผู้ว่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน สรุปแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้นายอาเภอแม่สะเรียง
๒ เรื่อง คือ๑. เปิดและปิดการประชุมสภา และ๒.การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล
และรองประธานสภาเทศบาล ในวันนี้กระผม ว่าที่พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี ปลัดอาเภอเจ้า
พนักงานปกครองชานาญการพิเศษ รักษาราชการ แทนนายอาเภอแม่สะเรียงปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทาหน้าที่เปิดและปิดการประชุมสภาพร้อม
แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาและเมื่อกระผมได้ชี้แจงรายละเอียดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมแจ้งประกาศเรียกประชุมสภาและคาสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ราชการแทนแล้ว กระผมจึงขอมอบหมายให้ท้องถิ่นอาเภอ ฯดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปครับ
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นายประพิณ โตลิ กระผมในฐาน
ะท้องถิ่นอาเภอแม่สะเรียงผู้สังเกตการณ์และประสานงานขอมอบหมายให้
(ท้องถิ่นอาเภอฯ) ขอมอบหมายเลขานุการสภาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
(รองปลัดเทศบาลฯ กระผม นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง รักษาราชการแทน
รักษาราชการแทนปลัดฯ ปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ดารงตาแหน่งเลขานุการสภา
ปฏิบัติหน้าที่นายก
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงกระผมขอแนะนาสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ดังนี้รายนาม
เทศมนตรีฯ)
ดังต่อไปนี้ครับ ๑.นายพัลลภ หว่าละ๒.นายดารง วงศ์น้อย๓.นายศรัณ คงแดง
๔.นายชตชาญณรงค์๕.นายวิทยาวนาสถิตย์ ๖.นายประยูร ทองศิริกุล
๗. นายดารง นันยบุตร๘. ว่าที่ พ.ต.ยุทธนาเจ้าดูรี๙.นางมาลัย ไทยดารง
๑๐.นายพงษ์ศักดิ์บุญเป็ง ๑๑.ว่าที่ พ.ต.เฉลิมปิยะศิริวัฒน์๑๒.นายมงคล คาแสน
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
หมวด ๑ ข้อ ๗
กาหนดให้ผู้มีความอาวุโสที่สุดในสภาท้องถิ่นเป็นประธานสภาชั่วคราว
กระผมขอเรียนเชิญท่านดารง วงศ์น้อย เป็นประธานสภาชั่วคราวเพื่อดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปครับ
นายดารง วงศ์น้อย ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านกล่าวคาปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า ชื่อ ................................
(ประธานสภาชั่วคราว) สกุล.................................จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทั้งจะซื่อสัตย์ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” และขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒
และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครั้งแรก
ณ บัดนี้ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ
นายดารง วงศ์น้อย ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครั้งแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
(ประธานสภาฯชั่วคราว) กระผมในนามของประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงชั่วคราวขอบคุณท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน รวมถึงผู้อานวยการกองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้
เข้าร่วมประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
(

ไม่ม)ี
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

บาลตาบลแม่สะเรียง

๓.๑ การเลือกประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายดารง วงศ์น้อย ในลาดับต่อไปเป็นการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอท่านสมาชิกทุกท่าน
(ประธานสภาชั่วคราว) เสนอผู้ที่เห็นสมควรว่าจะได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาในครั้งนี้ ขอเชิญเสนอได้ครับ
ขอเชิญคุณพัลลภ หว่าละ ครับ
นายพัลลภ หว่าละ กระผมขอเสนอ ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี เป็นประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายดารง วงศ์น้อย คุณพัลลภ หว่าละ ได้เสนอ ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี เป็นประธานสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) ตาบลแม่สะเรียง กระผมขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนครับ
ผู้รับรอง ๑. ว่าที่ พ.ต.เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์
๒. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง
๓. นายมงคล
คาแสน
และมีสมาชิกท่านอื่นเห็นว่ามีจะเสนอบุคคลอื่นเป็นประธานสภาอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี
กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใดเห็นว่า
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี เห็นควรได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง(เอกฉันท์)
และบัดนี้มติที่ประชุมเห็นชอบให้ ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี เป็นประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงครับ และกระผม นายดารง วงศ์น้อย ในฐานะประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ชั่วคราวขอพักการประชุมชั่วคราว เพื่อรายงานผลการเลือกตั้งประธานสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ต่อนายอาเภอแม่สะเรียง ในฐานะปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมีคาสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงต่อไปครับ
-พักการประชุมชั่วคราว-

นายดารง วงศ์น้อย บัดนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีคาสั่งที่ ๑๕๕ /๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล
(ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
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ตาบลแม่สะเรียง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และได้เลือกประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง และสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้รายงานผลว่า ที่ประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ได้มีมติเลือก ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง เป็นประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาศัยอานาจความในมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ นายอาเภอ
แม่สะเรียง จึงแต่งตั้ง ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี เป็นประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี
ปลัดอาเภอเจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษรักษาราชการแทนนายอาเภอแม่สะเรียง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการดาเนินการเลือกประธานสภาได้
ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงชั่วคราว
จึงขอมอบหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่ได้รับการแต่งตั้งทาหน้าที่และ
ดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี กระผมขอขอบคุณทุกท่านได้คัดเลือกกระผมให้ดารงตาแหน่งเป็นประธานสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง โดยกระผมขอสัญญาว่าจะขอดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงและดาเนินการการในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และกระผมขอดาเนินการ
ในระเบียบวาระต่อไปครับ
ข้อ ๓.๒. การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ว่าที่พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี ในระเบียบวาระข้อ ๓.๒ เป็นการคัดเลือกรองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ซึ่งกระผมขอสอบถามความคิดเห็นที่ประชุมแห่งนี้ว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงท่านใดเห็นควรได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
เชิญคุณมงคล คาแสน ครับ
นายมงคล คาแสน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมงคล คาแสน สมาชิกสภาเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียงครับ กระผมขอเสนอ นายพัลลภ หว่าละ เป็นรองประธานสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงครับ
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี ครับขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ ท่านครับ
(ประธานสภาฯ)
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ผู้รับรอง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ทั้งหมด ๑๒ เสียง
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี มีท่านใดเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ท่านใดเสนอท่านอื่นแล้วกระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าท่านใดเห็นชอบว่า นายพัลลภ
หว่าละ ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับได้โปรดยกมือ
เพื่อเป็นมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง
เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบ ๑๒ เสียงเสียง ถือว่าท่านพัลลภ หว่าละ ได้รับเลือกให้ดารง
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงครับ
ข้อ ๓.๓ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี ในลาดับต่อไปขอเข้าสู่ข้อ ๓.๓ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(ประธานสภาฯ) สาคัญการเลือกเลขานุการสภามีได้เพียง ๑ ท่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
กระผมอยากสอบถามที่ประชุมแห่งนี้ว่าท่านเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ท่านใดสมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ เรียนเชิญท่าน
ดารง วงศ์น้อยครับ
นายดารง วงศ์น้อย เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพครับ กระผมนายดารง วงศ์น้อย
(สมาชิกสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมขอเสนอ ว่าที่ พ.ต.เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ ท่านครับ
(ประธานสภาฯ)
ผู้รับรอง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทั้งหมด(๑๒ เสียง)
และมีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะเสนอท่านใดอีกหรือไหมที่เห็นว่าสมควร
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงอีกหรือครับ หากไม่มีเสนอใครกระผมขอมติ
ที่ประชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงท่านใดเห็นชอบว่า ว่าที่ พ.ต.เฉลิม
ปิยะศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงสมควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นเลขานุการ
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจาปี พ.ศ. 255๘
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มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง
ในการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ปรากฏว่า ว่าที่ พ.ต.เฉลิม
ปิยะศิริวัฒน์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ครับ ต่อไปกระผมขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ ๔ ครับ
ระเบียบวาระ ๔ เรื่อง อื่น ๆ
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี ในระเบียบวาระที่ ๔ เป็นวาระอื่นๆ ซึ่งในวาระการดารงตาแหน่งของสมาชิกสภาชุดดังกล่าว
(ประธานสภาฯ) จะดารงตาแหน่งจนกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงชุดใหม่คงไม่เกิน ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และคณะกรรมการชุดนี้
จะพ้นจากตาแหน่งโดยอัตโนมัติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ เทศบาลได้ให้มีการกาหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาล ๒ ประเภท คือ กาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ และสมัยวิสามัญ ซึ่ง
สมัยสามัญต้องกาหนด ๑ ปีไม่เกิน ๔ สมัยๆหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน และให้กาหนดปีต่อไปด้วย
ส่วนการประชุมสภาสมัยวิสามัญให้มีไม่จากัดซึ่งแต่ละครั้งต้องประชุมภายใน ๑๕ วัน ส่วนของ
สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงกระผมขอหารือว่าเนื่องจากระยะเวลาการดารงตาแหน่งมีระยะ
สั้นกระผมจึงอยากสอบถาม ณ ที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะมีการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงหรือไม่ครับหรือท่านอื่นมีความคิดอย่างไรในการกาหนดการประชุมสภาครับ
ขอเรียนเชิญท่านว่าที่ พ.ต.เฉลิม ครับ
ว่าที่ร.ต.เฉลิมปิยะศิริวัฒน์เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผม ว่าที่ ร.ต.เฉลิม ปิยศิริวัฒน์
(เลขานุการสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผมขอนาเรียนเกี่ยวกับการกาหนดการประชุมสภา
ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๑
เห็นว่าควรมีการกาหนดประชุมไว้เพื่อง่ายต่อการดาเนินการ โดยกระผมขอเสนอว่า
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ควรกาหนด เดือนพฤศจิกายน เหตุผลเพราะเดือน
กันยายนเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณเพื่อจะรายงานผลการดาเนินงานของคณะผู้บริหารต่อสภา
ท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ควรกาหนดในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นการประชุมทั่วไปที่จะ
เป็นการอภิปรายเพื่อตรวจสอบการทางานของคณะผู้บริหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ควร
กาหนดในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นการนาแผนพัฒนาเสนอสู่สภาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ
และสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ควรกาหนดในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการจัดทาเทศบัญญัติและฝ่าย
บริหารต้องดาเนินการจัดทาเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ส่วนการประชุม
วิสามัญนั้น เป็นอานาจฝ่ายบริหารด้วยกระผมเห็นว่าควรมีการกาหนดสมัยประชุมสภา
ดังกล่าวครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจาปี พ.ศ. 255๘
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ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี มีสมาชิกภาเทศบาลท่านอื่นมีความคิดเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ เชิญครับ
(ประธานสภาฯ)
คุณปภากรณ์ ศรีทัน อนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงคะ ดิฉันขอชี้แจงการกาหนด
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) การประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงคะ เราได้กาหนดตามปีปฏิทินไม่ได้ตามปีงบประมาณ
ซึ่งต้องเป็นเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม และที่ผ่านมาสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้มี
การกาหนดสมัยประชุมสภา ๔ สมัยด้วยกันประกอบด้วย สมัยแรก คือ เดือนกุมภาพันธ์ สมัย
ที่ ๒ คือ เดือนพฤษภาคม สมัยที่ ๓ คือ เดือน สิงหาคม สมัยที่ ๔ คือ เดือน พฤศจิกายน
สาเหตุที่กาหนดไว้ตามห้วงระยะเวลาดังกล่าวไว้ ในสมัยแรกเดือนทาไมต้องเป็นเดือน
กุมภาพันธ์ เนื่องจากคณะผู้บริหารตอนสิ้นเดือนธันวาคม และต้องมีการประชุมสภาการแถลง
นโยบายของคณะผู้บริหาร การประชุมสภาสมัยที่ ๒ เดือน พฤษภาคม เป็นเรื่องของการ
จัดทาแผนของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงต้องดาเนินการให้แล้ว ส่วนสมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม
เป็นห้วงระยะเวลาการจัดทาเทศบัญญัติซึ่งต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ส่วนสมัยที่ ๔
นั้นจะกาหนดเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมก็ได้คะ ซึ่งเหล่านี้เป็นห้วงระยะเวลาที่เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงเคยกาหนดไว้คะจึงขอเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ไว้ใน
เบื้องต้นคะ
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ การกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญของเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง หรือไม่ครับ ว่าที่ พ.ต.เฉลิม ได้เสนอมาและควรกาหนดในวันนี้หรือไม่
เชิญท่านชดครับ
นายชด ชาญณรงค์ กระผมเห็นควรให้มีการกาหนดไว้ตามห้วงระยะเวลาที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียงกาหนดไว้ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี เรียนท่านท้องถิ่นอาเภอแม่สะเรียง
(ประธานสภาฯ)

นายประพิณ โตริ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ กระผมนายประพิณ โตริ ท้องถิ่นอาเภอแม่สะเรียง
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(ท้องถิ่นอาเภอฯ) ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุมดังกล่าว กระผมขอเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกาหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลที่ต้องกาหนดไว้ ๔ สมัย และตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา ๔
โดยกาหนดสมัยประชุม ๔ สมัย โดยกาหนดสมัยประชุมครั้งแรกและสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจาปี ก็คือว่าเมื่อกาหนดปี ๕๘ จานวน ๔ สมัย และต้องมากาหนดปี ๕๙ โดยเป็นการ
กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมครับ ควรมีการกาหนดปีหน้าไว้ด้วยครับ
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี กระผมขอเรียนว่าต้องเป็นไปตามที่ท้องถิ่นอาเภอแม่สะเรียงได้เรียนกับที่ประชุมแห่งนี้ว่าต้อง
(ประธานสภาฯ) มีการกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ปี ๕๘ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

การกาหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๕๘
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
สมัยสามัย สมัยที่ ๔

เดือนกุมภาพันธ์ (๑
เดือนพฤษภาคม (๑
เดือนสิงหาคม (๑
เดือนสิงหาคม (๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘)

– ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
– ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
– ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘)

กระผมจึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าท่านเห็นชอบกับการกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งในข้างต้นโปรดยกยืมครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ๑๒ เสียง
และกระผมเรียบชี้แจงต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงว่าสาหรับการกาหนดการประสภา
สมัยสามัญประจาปี ๒๕๕๙ มีการกาหนดสมัยแรก ในเดือน กุมภาพันธ์ (ระหว่างวันที่ ๑
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)และกระผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงว่าหาก
สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง
เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญทั้งปี ๒๕๕๘
และปี ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือ
หารือในที่ประชุมครับเชิญครับ เชิญท่านเฉลิมครับ
ว่าที่พ.ต.เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ กระผมขอเสนอเรื่องการจัดระเบียบวาระการประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(เลขานุการสภาฯ) ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๗ เรื่อง การจัดทาระเบียบการ
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ประชุมสภาท้องถิ่นนั้น จะมีความแตกต่างกับวาระที่ท่านได้แจกในการประชุมวันนี้ โดยปกติ
ให้จัดลาดับการพิจารณาก่อนหลัง ทั้งนี้รายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกอบด้วย ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒.รับรองรายงานการประชุม
๓.ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร ๔.เรื่องด่วน ๕.ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว ๖.กระทู้ถาม
๗.ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา ๘.ญัตติร่างข้อบัญญัติที่กรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว
๙.ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ ๑๐.ญัตติอื่นๆในฐานะที่กระผมได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการ
สภาจึงอยากเรียนให้ที่ประชุมสภาทราบครับ
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี จากที่ ว่าที่ พ.ต.เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ ได้ชี้แจงในเรื่องของการจัดทาระเรียบวาระการประชุม
(ประธานสภาฯ) ท้องถิ่นนั้น กระผมขอเรียนชี้แจงกับที่ประชุมว่าระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ท้องถิ่น
อาเภอเป็นผู้ดาเนินการ และเห็นด้วยว่าการจัดระเบียบการประชุมสภาควรเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๗ ตามที่ท่าน
เฉลิมได้ชี้แนะครับ ท่านสมาชิกท่านอื่นเสนอความคิดเห็นอื่นอีกหรือไม่ครับเชิญท่านท้องถิ่น
อาเภอครับ
นายประพิณ โตริ กระผมขอชี้แจ้งเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภา จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(ท้องถิ่นอาเภอฯ) ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาที่มาจากการแต่งตั้ง ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ขอสรุป
ดังต่อไปนี้ครับ๑. สมาชิกที่มาจากภาคเอกชน ภาคประชาชนและอดีตข้าราชการหรือเป็น
ข้าราชการบานาญ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเต็มจานวน ๒.สมาชิกสภาท้องถิ่นที่เป็น
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐจะได้รับค่าตอบแทนราย
เดือนเพียงกึ่ง ๓.สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาเกินกว่าหนึ่งแห่งจะได้รับ
ค่าตอบแทนจากท้องถิ่นใดเพียงแห่งเดียวจึงขอนาเรียนให้กับที่ประชุมทราบครับ
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี ขอบคุณทางท้องถิ่นอาเภอที่คอยให้คาชี้แจง เรียนเชิญท่านเฉลิมครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่พ.ต.เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ ท่านประธานสภาครับ กระผมขอเสนอเรื่องการเห็นชอบในการบันทึกการประชุม
(เลขานุการสภาฯ) ซึ่งในการบันทึกรายงานการประชุมสภามีการบันทึก ๒ แบบ คือ ๑.บันทึกเฉพาะใจความ
สาคัญ ๒.บันทึกทุกคาพูด ซึ่งจะต้องนาเข้าเพื่อไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไป ฉะนั้น
กระผมอยากเสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบว่าการจัดรายงานการประชุมจะบันทึกทุก
คาพูดหรือบันทึกเฉพาะสาระที่สาคัญครับ
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ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี มีสมาชิกสภาท่านอื่นเสนอข้อคิดเห็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านชดครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชด ชาญณรงค์ กระผมอยากฝากให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงดูแลเรื่องการบริหารจัดการขยะของเทศบาล
(สมาขิกสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียง ในเขตพื้นที่ของอบต.แม่คงด้วยซึ่งผลกระทบที่ได้พบเจอคือปัญหายุงลายที่ทา
ให้เกิดไข้เลือดออกต่อประชาชน และอยากให้ทาที่ทิ้งขยะให้บ้างทุ่งแล้ง โดยอยากให้เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ทาถังที่แยกขยะแบบมีฝาปิดให้กับบ้านทุ่งแล้ง ทั้งนี้อยากให้ทางคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการดูแลในเรื่องของการป้องกันโรค
ไข้เลือดด้วยครับ
ว่าที่พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี ในปัญหาดังกล่าว ฝากให้คณะผู้บริหารรักษาดูแลในเรื่องดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่
(ประธานสภาฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียงและพื้นที่ข้างเคียงด้วยครับ ทั้งนี้ในเรื่องดังกล่าวได้ร้องเรียนไปยัง
ที่ว่าการอาเภอแม่สะเรียง แต่ไม่ใช้ในพื้นที่หมู่บ้านแต่ผู้ร้องเรียนเป็นพื้นที่ระดับตาบลครับ
เรียนเชิญคุณถาวรครับ
นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายถาวร
(รองปลัดเทศบาลฯ ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง รักษาราชปลัดเทศบาล ปฏิบัติที่
รก.แทนปลัดเทศบาลฯ นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาล s
ปฏิบัติหน้าที่แทน ตาบลแม่สะเรียงต่อสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงว่า ปัญหาที่มีชาวบ้านแม่สะลาบร้องเรียนว่า
นายกเทศมนตรีฯ) เตาเผาขยะของเทศบาลบริเวณบ้านทุ่งได้ส่งกลิ่นรบกวนนั้น จากเดิมเรื่องดังกล่าวได้มีการเข้า
ร่วมประชุมที่อบต.แม่คงเมื่อปี ๒๕๕๗ ในการประชุมครั้งนั้นกระผมได้ถามชาวบ้านแม่สะลาบ
ว่าได้กลิ่นขยะช่วงไหนก็ได้คาตอบมาบอกว่าเหม็นตอนเวลา ๑๗.๐๐ น. กระผมจึงแจ้งไปยัง
ชาวบ้านว่าการดาเนินการเผาขยะของเทศบาลในบริเวณดังกล่าวเผาตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.
–
๑๒.๐๐ น. เท่านั้นครับ แล้วจากนั้นเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ชุดเจ้าหน้าที่เข้าไป
สังเกตการณ์และพิสูจน์กลิ่นบริเวณดังกล่าวตามเวลาที่ได้ข้อมูลร้องเรียนจากขาวบ้าน ปรากฏ
ว่ามีการเผ่าขยะในครัวเรือนหมู่บ้านแม่สะลาบ และได้มีการร้องเรียนอีกครั้งว่ามีกลิ่นขยะ
ในช่วงเช้าจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดาเนินการสังเกตการณ์และพิสูจน์กลิ่นซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปใน
พื้นที่ได้รายงานว่าไม่มีกลิ่นขยะให้เวลาดังกล่าวตามที่ชาวบ้านแจ้งมาเลยและทางเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงจึงได้เดินทางไปชี้แจ้งให้ชาวบ้านทราบ โดยทั่วไปเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบโดยมีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะแต่ก็ได้รับความ
ร่วมมือไม่ได้ ๑๐๐เปอร์เซ็นต์ในเรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมกันนี้ได้มีการให้บริการจัดเก็บขยะ
ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่เทศบาลจึงจะทาการประสานงานกับอบต.แม่คงเรื่องการรณรงค์
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คัดแยกขยะในหมู่บ้านทั้งบ้านหนองป่าแขม ทุ่งแล้งและแม่สะลาบครับ สาหรับการบริหารจัด
ขยะของ เทศบาลนั้นเมื่อเก็บถึงบริเวณเตาเผาแล้วจะมีการคัดแยกขยะอีกครั้งหนึ่งทั้งขยะแห้ง
เปียกและ ขยะรีไซเคิล โดยขยะเปียกได้นาไปทาปุ๋ยหมักโดยราดด้วยน้าเอนไซม์และส่วนขยะที่
ไม่สามารถนาไปทาประโยชน์ได้ก็ฝั่งกลบทุกวัน ส่วนเรื่องยุงลายนั้นคิดว่าไม่ได้เกิดจากบ่อขยะ
เพราะบ่อ หรืออ่างในบริเวณดังกล่าวได้นาปลาไปกินเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวครับ ซึ่ง
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านแล้วแต่ก็เหมือนชาวบ้าน
ไม่ยอมรับรู้และแทบไม่เข้าใจเลยครับ
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี ขอบคุณท่านถาวรครับ โดยปัญหาดังกล่าวขอฝากยังผู้บริหารดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
(ประธานสภาฯ) ครับ และขอย้อนกลับมาที่ท่านว่าที่ พ.ต.เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ ได้เสนอในเรื่องเพื่อความเห็นใน
เรื่องของการบันทึกการประชุมสภาว่าจะให้บันทึกสรุปใจความสาคัญ หรือทุกคาพูดครับนั้น
ขอแจ้งในเรื่องดังกล่าวว่าขอให้บันทึกแบบสรุปที่เป็นสาระสาคัญของการประชุมเท่านั้นครับมี
สมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนออื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับเรือนเชิญท่านดารง นันยบุตร ครับ
นายดารง นันยบุตร กระผมขอเรียนเกี่ยวเรื่องไข้เลือดออกซึ่งอาเภอแม่สะเรียงในปีที่ผ่านมีมีสถิติมีผู้ป่วยมากที่สุด
(สมาชิกสภาฯ) ในประเทศไทยซึ่งมีผู้ป่วยเยอะสุดคือเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และเทศบาลตาบล
เมืองยวมใต้ ซึ่งพื้นที่ที่ดูแลยากสุดคือเขตชุมชนเมือง อยากให้สร้างความตระหนักให้กับ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยอาจประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
ตลอดเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังสื่อแล้วจะนาปฏิบัติและช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
ขอฝากทางฝ่ายบริหารด้วยครับขอบคุณครับ
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี เรียนเชิญท่านศรัณครับ
(ประธานสภาฯ)
นายศรัณ คงแดง เรียนประธานสภา สมาชิกสภาครับกระนายศรัณ คงแดง กระผมขอฝากเรื่องการพัฒนาหรือ
(สมาชิกสภาฯ) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนแม่สะเรียงให้มีการพัฒนาขึ้นมากกว่านี้ และมีความต้องการให้เทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงสร้างถนนห่างเวียงเส้นเก่าจากหางเวียงไปถึงวัดแสนทองครับ
ว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี ทุกประเด็นที่ฝากมาก็ฝากยังฝ่ายบริหารดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไปครับมีสมาชิกสภา
(ประธานสภาฯ)
ท่านใดเสนอข้อเสนอแนะอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดเสนอความคิดเห็นใด
การประชุมสภาเทศบาลตาบล สมัยสามัญ ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๕ ๘ได้ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วกระผมว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งแรก ณบัดนี้ครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจาปี พ.ศ. 255๘
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

15

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๑๕ น.

ว่าที่
(พ.ต.เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ผู้บันทึกการประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงสมัยสามัญ ครั้งแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่
๒๖ เดือน มกราคมพ.ศ. ๒๕๕๘ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

ว่าที่ พ.ต.
(ยุทธนา เจ้าดูรี)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจาปี พ.ศ. 255๘
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

