๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕8
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2๕๕8 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
--------------------ผู้มาประชุม
1. นายหมวก
2. นายสุภักดิ์
3. นายกร
4. นายอินถา
5. นายระเบียบ
6. นายวุฒิกร
7. นายชัยรัช
8. นายชาญชัย
9. นางนิลวรรณ
10. นายพรชัย
11. นายโอกาศ
12. นายไททัศน์

วิญญายอง
มันทะนา
เสริมสกุล
อินแถลง
กันธิยะ
ลือชา
สุนันท์
ไชยสูตร
ชูเชิดไพร
รักการเลี้ยง
สิงขรบรรจง
ธรรมเนียมต้น

ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เขต 2
-ลาสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เขต 2
-ลาสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เขต 2
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพุทธิวัฒน์
2. นายสมคิด
3. นายสมเพชร
4. นายสุชาติ
5. นายทองสุข
6. นายสุชาติ
7. นางสาวบังอร
8. นางธัญธากานจน์

ใจสูง
เรืองแดง
กาวรรณ์
สิงขรบรรจง
ยะมะกะ
ผิวนวล
ศิริ
พรมเสน

นายกเทศมนตรีตาบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่ยวม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่ยวม
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

/เริ่มประชุม…

๒
เริ่มประชุม 09.00 น.
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภา ผมนายไททัศน์

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 1
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ได้นับสมาชิกสภาที่มาประชุม
ในครั้งนี้มี สมาชิก สภามาประชุม จานวน 8 ท่าน และประธานสภา 1 ท่าน
รวมเป็น 8 ท่าน , ลาประชุม จานวน 2 คน(นายชาญชัย ไชยสูตร, นายพรชัย
รักการเลี้ยง) สมาชิกสภาเทศบาล มีจานวน ไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกที่อถืยูอ่ ว่า
องค์ประชุมตามข้อ 25ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงขอเชิญท่าน
ประธานสภาฯเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ และเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้สมาชิกสภา
มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2558 โดยเรียงตามระเบียบวาระ ดังนี้

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ผมขอให้เลขานุการสภาฯ (นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น) อ่านประกาศเรียกประชุม
สภาให้สมาชิกสภาฯ ทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภา

เรียน ประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
ผมนายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ฯ ขออ่านประกาศเรียกประชุมสภา
ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ ดังนี้
- ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม ได้กาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจาปีของแต่ละสมัย ประจาปี
2558 และได้กาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2558 โดยกาหนด
วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป (มีกาหนด 30 วัน) นั้น
- อาศัยอานาจตามความนัยมาตรา 2 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552) จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
แม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 5 ธันวาคม 25 58 มีกาหนด 30 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มติที่ประชุม -รับทราบระเบียบวาระที่ 2
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล
ครั้งที่

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม ครั้งที่แล้ว
-ไม่มีเรือ่ งการรับรองรายงานการการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3
2 ขอให้ท่านเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม เชิญครับ เชิญสท.กร เสริมสกุล ครับ
/สท.กร…

๓
สท.กร เสริมสกุล เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม ผมคิดว่าการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการประชุมสภาฯ
ครั้งนั้นไม่มีระเบียบวาระการประชุม ผมจึงไม่ขอรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้
และผมขอทักท้วงไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง สมาชิกสภาท่านอื่นมีอีกหรือไม่
หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอีก
ประธานสภาเทศบาล
ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ดังนี้ ครับ
- สมาชิกสภาท่านใด รับรองรายงานการประชุสภา
ม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
1 กันยายน 2558 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม -

รับรอง
จานวน 6 เสียง
ไม่รับรอง
จานวน 1 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 2 เสียง
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไททัศน์
เลขานุการสภา ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ขอสรุป
มติประชุมสภาตามระเบียบวาระที่
2
เรื่องการรับรองรายงานการการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ปรากฏผลดังนี้ ที่ประชุมมีมติ
รับรองรายงานการการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง, ไม่รับรอง 2 เสียง (สท.กร
เสริมสกุล และสท.ชัยรัช สุนันท์), งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) ครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล
ครั้งที่

เรือ่ งการรับรองรายงานการการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3
3 ขอให้ท่านเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม เชิญครับ เชิญสท.กร เสริมสกุล ครับ

สท.กร เสริมสกุล เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม สาหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 จริงๆ แล้ว เป็นการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558 เพราะมีผู้ใหญ่บ้านที่ได้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาฯ ครั้งนี้ได้ถ่ายภาพไว้ และในหน้าที่ 6 วาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว ความเป็นจริงผมเป็นคนพูดก่อนที่ สท.ชาญไชย ชัยสูตร
ทาไมข้อความที่ผมพูดไม่มี เพราะเป็นประเด็นสาคัญ ดังนั้นผมขอคัดลอกสาเนารายงาน
การประชุมสภาฯ ทุกถ้อยคา เพราะข้อความไม่สมบูรณ์ และผมขอเสียงบันทึกเทป
ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 4
กันยายน 2558 ในครั้งนี้ด้วย
/นายหมวก วิญญายอง…

๔
นายหมวก วิญญายอง สมาชิกสภาท่านอื่นมีอีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.ชัยรัช สุนันท์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล
คาไหนพิมพ์ถูกหรือผิด

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม สาหรับเรื่องการประชุมสภาฯ แต่ละครั้งต้องแก้ไข
ไม่ใช่ไปตัดข้อความที่พูดออก ผมว่าทาไม่ถูกต้องครับ

นายหมวก วิญญายอง สมาชิกสภาท่านอื่นมีอีกหรือไม่ ขอเชิญ รองประธานสภาฯ นายสุภักดิ์ มันทะนา ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุภักดิ์ มันทะนา
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ครับ ผมขอชี้แจงครับ สาหรับในวาระนี้ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ่มเติมได้ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่รับรอง ก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับ
นายหมวก วิญญายอง ผมขอให้เลขานุการสภา ชี้แจงในเรื่องนี้ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภา ธรรมเนียมต้น

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไททัศน์
เลขานุการสภา ผมขอชี้แจงในเรื่องรายงานการประชุม ที่ท่านได้ท้วงติงนั้นท่านทาถูกแล้ว
หากประเด็นข้อความของท่านไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ครับ และท่าน
ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ก็ได้ หากสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นรับรองก็ถือว่า
รับรองรายการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 4
กันยายน 2558 สมบูรณ์

นายหมวก วิญญายอง สมาชิกสภาท่านอื่นมีอีกหรือไม่
หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอีก
ประธานสภาเทศบาล
ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ดังนี้ ครับ
- สมาชิกสภาท่านใด รับรองรายงานการประชุสภา
ม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่
1 กันยายน 2558 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม -

รับรอง
จานวน 7 เสียง
ไม่รับรอง
จานวน 1 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไททัศน์
เลขานุการสภา ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ขอสรุป
มติประชุมสภาตามระเบียบวาระที่
2
เรื่องการรับรองรายงานการการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี
2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ปรากฏผลดังนี้ ที่ประชุมมีมติ
รับรองรายงานการการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2558
/เมื่อวันที่…

๕
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง, ไม่รับรอง 1 เสียง (สท.กร
เสริมสกุล), งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) ครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล
ครั้งที่

เรือ่ งการรับรองรายงานการการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
1 ขอให้ท่านเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม เชิญครับ เชิญสท.กร เสริมสกุล ครับ

สท.กร เสริมสกุล เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม สาหรับการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ในหน้าที่ 11 อยู่ในระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น (ถ้ามี) ผมได้พูดเรื่องการแต่งกายในการประชุมสภาฯ ทาไมข้อความที่ผมพูดไม่
สมบูรณ์อีกแล้วครับ
นายหมวก วิญญายอง สมาชิกสภาท่านอื่นมีอีกหรือไม่
หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอีก
ประธานสภาเทศบาล
ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ดังนี้ ครับ
- สมาชิกสภาท่านใด รับรองรายงานการประชุสภา
ม สมัยวิสามัญ สมัยที1่ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที1่ 6 ตุลาคม 2558 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม -

รับรอง
จานวน 7 เสียง
ไม่รับรอง
จานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 2 เสียง
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไททัศน์
เลขานุการสภา ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ขอสรุป
มติประชุมสภาตามระเบียบวาระที่
2
เรื่องการรับรองรายงานการการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2558 เมื่อวันที1่ 6 ตุลาคม 2558 ปรากฏผลดังนี้ ที่ประชุมมีมติ
รับรองรายงานการการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558
เมื่อวันที1่ 6 ตุลาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง, ไม่รับรอง –ไม่มี -, งดออกเสียง
2 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) ครับ
ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(จากสมาชิกสภาเทศบาล)
/ตามที่ประธานกองทุน...

๖
- ตามที่ ประธานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตาบลแม่ยวม
(นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตาบลแม่ยวม) ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 30 ตุลาคม
2558 ถึงประธานสภาฯ เพื่อขอให้ดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) จานวน 1 คน แทน นายทวี แสนปวน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
ที่เสียชีวิตไป
- ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลแม่ยวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ
จานวน 1 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น เทศบาลตาบลแม่ยวม แทน นายทวี แสนปวน
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ จานวน 1 คน เพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตาบล
แม่ยวม แทน นายทวี แสนปวน ขอเชิญครับ ขอเชิญ สท.ชัยรัช สุนันท์ ครับ
สท.ชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม สาหรับเรื่องนี้ ผมขอร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตาบลแม่ยวม ครับ

นายหมวก วิญญายอง สมาชิกสภาท่านอื่นมีอีกหรือไม่ ขอเชิญ รองประธานสภาฯ นายสุภักดิ์ มันทะนา ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุภักดิ์ มันทะนา
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ครับ
ผมขอเสนอนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
เป็นตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
และผมขอผู้รับรอง 2 คนครับ
(สท.ระเบียบ กันธิยะ/ สท.กร เสริมสกุล)
นายหมวก วิญญายอง ขอบคุณครับ สมาชิกสภาท่านอื่นมีอีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่ยวมค่ะ ดิฉันขอเสนอนายสุภักดิ์ มันทะนา รองประธานสภา
เทศบาลตาบลแม่ยวม เป็นตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
และขอผู้รับรอง 2 คนค่ะ (สท.โอกาส สิงขรบรรจง)
นายหมวก วิญญายอง จากที่ สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่ยวม ได้เสนอตัวแทนจากสภา
ประธานสภาเทศบาล
มีผู้รับรอง 1 คน มีผู้รับรองไม่ครบ 2 คน ท่านจะเสนอหรือจะถอนชื่อออกครับ
นายหมวก วิญญายอง ขอเชิญ สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ
ประธานสภาเทศบาล
/นางนิลวรรณ...

๗
นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่ยวมค่ะ หากมีผู้รับรองไม่ครบ ก็ขอถอนชื่อ อกค่ะ
นายหมวก วิญญายอง สรุปแล้วถอนรายชื่อออกนะครับและสมาชิกสภาท่านอื่นจะเสนอชื่อตัวแทนสมาชิกสภาฯ
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ หากไม่มีการเสนอชื่อเพิ่มเติม ผมขอให้เลขานุการสภา เป็นผู้สรุปผลการ
คัดเลือกตัวแทนจากสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ แทน นายทวี แสนปวน
ให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไททัศน์
ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ขอสรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (จากสมาชิกสภาเทศบาล ) ตามระเบียบวาระที่ 5
ปรากฏผลดังนี้ ผลการคัดเลือกตัวแทนจากสภาฯ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ
แทน นายทวี แสนปวน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม ที่เสียชีวิตไปแล้ว
ได้แก่ สท.ชัยรัช สุนันท์ มีผู้รับรอง 2 คน (สท.ระเบียบ กันธิยะ/ สท.กร เสริมสกุล)
ครับ

ระเบียบวาระที่ 6
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ขอให้เสนอในวาระนี้ครับ
ขอเชิญ เชิญสท.กร เสริมสกุล ครับ

สท.กร เสริมสกุล เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนตาบล
แม่ยวม จานวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่องขยะ ที่หย่อมบ้านห้วยน้าขุ่น บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 มีขยะเรี่ยราด ทิ้งไม่เป็น
ที่เป็นทาง จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
2. ถนน หน้าบ้านนายวิเชียร เป็นหลุมเป็นบ่อมานาน ตอนนี้ยังไม่มีการซ่อมแซม
เพราะเวลามีรถขับไปมาถ้าไม่ระวังรถก็จะขับตกหลุม เป็นอันตรายต่อประชาชน
3. มีผู้ป่วยชื่อนายอ้วน เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือดูแล
ท่านมีมาตรการ หลักเกณฑ์แก้ไขในการดูแลอย่างไร
4. ผมได้ลงทะเบียนคนพิการ ประจาปีงบประมาณ2560 ให้กับนาคาปัน ปันตา แล้ว
หวังว่ารายชื่อคงไม่ตกหล่น และผมขอให้ท่านนาเสนอรายชื่อผู้ที่ได้ลงทะเบียนคนพิการ
และลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ 2560 ในที่มีการประชุมสภาฯ ทราบ
ด้วย
5. ขอให้ท่านส่งหนังสือเชิญกานัน -ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน และให้ประชาสัมพันธ์
ถึงประชาชน ให้มาร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในแต่ละครั้งด้วยครับ เพื่อให้
ประชาชนตาบลแม่ยวม ได้มีส่วนร่วมในการรับฟังและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ตาบลแม่ยวม ผมก็ขอฝากเรื่องนี้ให้กับสภาฯ และผู้บริหาร ปรับปรุงแก้ไขด้วยครับ
นายหมวก วิญญายอง สมาชิกสภาท่านอื่นมีอีกหรือไม่ ผมขอเชิญ นายกเทศมนตรีตาบลแม่ยวม นายพุทธิวัฒน์
ประธานสภาเทศบาล
ใจสูง ครับ
/นายพุทธิวัฒน์…

๘
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา , ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิก สภาผู้ทรงเกียรติ
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม ประชุมสภาทุกท่าน ผมขออนุญาตเอ่ยนาม
ตามที่ท่าน สท.กร เสริมสกุล ได้เสนอในที่ประชุมสภาฯ เป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ผมขอท้วงติง
ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกคนมีสิทธิซักถามได้
แต่ควรจะยื่นญัตติหรือกระทู้ หากมีข้อญัตติแล้ว ผู้บริหารรับทราบ และบางเรื่องต้อง
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้นาข้อมูลที่ถูกต้องมาชี้แจงให้กับสมาชิกสภาฯ ทราบ หากทางฝ่าย
ผู้บริหารไม่ตอบ จะว่าหาไม่ใส่ใจหรือว่าไม่มีความพร้อม หากฝ่ายบริหารตอบ
ผิดพลาด ก็จะกลายเป็นประเด็นอีก ยกตัวอย่างเช่น พรบ.หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
หากประชาชนต้องการใช้รถ EMS ของเทศบาลตาบลแม่ยวม ต้องกดไปที่ 1669
ก่อน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้กลั่นกรองว่าผู้ป่วยมีอาการเป็นเช่นไร หากผู้ป่วยมีอาการ
หนัก รถโรงพยาบาลแม่สะเรียงก็จะมารับเอง หากผู้ป่วยมีอาการไม่หนักมาก
ทางโรงพยาบาลแม่สะเรียงจะเป็นผู้ประสานรถ EMS ของเทศบาลตาบลแม่ยวมให้ไป
รับผู้ป่วย ต่อไปตามลาดับ ทั้งหมดนี้เป็น พรบ.หน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่ทุกคนต้องถือ
ปฏิบัติตาม ซึ่งไม่ใช่อานาจหน้าที่ของนายกฯ แต่มีบางรายที่ได้เกิดอุบัติเหตุหน้าบ้าน
ผม ผมก็โทรศัพท์แจ้งไปที่เบอร์ 1669 ก่อน และผมก็ประสานมาหาเจ้าหน้าที่
ประจารถ EMS ของเทศบาลตาบลแม่ยวม ให้เตรียมความพร้อมรับคนที่บาดเจ็บ
ก่อนที่ทางโรงพยาบาลแม่สะเรียง จะประสานมา ครับ
-สาหรับเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน และประชาชน
มาร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ นั้น ทางเทศบาลตาบลแม่ยวม ได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทาง สวท. แม่สะเรียง เอฟเอ็ม 90.5 เม็กกะเฮิตร์, ทางเฟสบุคส์เทศบาลตาบลแม่ยวม
,ทางเว็ปไซด์ของเทศบาลตาบลแม่ยวม และได้ทาหนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภาฯ แล้ว แต่ไม่มีใครมาร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ครับ
-สาหรับเรื่องขยะ นั้น ปัญหาตอนนี้ยังหาแหล่งกาจัดขยะไม่ได้ และทางฝ่ายไม่ได้
นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ กาลังหาวิธีแก้ไขปัญหากันอยู่ ผมขอยืนยันว่าคณะผู้บริหาร
เทศบาลตาบลแม่ยวมชุดนี้ ทางานด้วยความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม
ท่านสามารถเข้ามาสังเกตการณ์ และสามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น
รายละเอียดการเบิกเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่านสามารถไปขอดูฎีกา เอกสารต่างๆ ได้
หากท่านคัดลอกเป็นสาเนา ผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับรองสาเนาว่ามาจากฉบับจริง
ขอให้แจ้งด้วย แต่มีบางเรื่องผมอยากจะช่วยเหลือประชาชนตาบลแม่ยวมทุกอย่าง
แต่ติดที่มีข้อระเบียบ ข้อบังคับ กรอบหน้าที่ หลักเกณฑ์ แผนการทางานต่างๆ
เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการปฎิวัติรัฐประหาร มีความเสี่ยงมาก ทาให้ไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง
-สาหรับการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ จริงๆ แล้ว ผมมีเรื่องรบกวนทางสภาฯ
เรื่องในการเสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมในหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
โครงสร้างพื้นฐาน จะเป็นเรื่องประปา น้าดื่ม เพราะต้องเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง
ที่กาลังจะมาถึงนี้
-สาหรับเรื่องสะพานบ้านทุ่งแพม ได้ติดต่อประสานงานแล้ว ความคืบหน้าเป็นอย่างไร
จะแจ้งให้ทราบต่อไป ขอให้สบายใจได้ทางคณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ และพร้อม
นาเรื่องสะพานบ้านแม่กองแป เข้าร่วมจ่ายขาดเงินสะสมอีกครั้ง สาหรับหมู่บ้านอื่น
ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากมีข้อจากัด ในเทศบัญญัติได้วงเงินที่มาจ่ายที่ดิน
/และสิ่งก่อสร้าง...

๙
และสิ่งก่อสร้างเพียงสองล้านกว่าบาท นอกนั้นจะเป็นงบทางการศึกษา งบค่าใช้จ่าย
ประจา งบเงินเดือน ตามที่ท่านได้พิจารณาในเทศบัญญัติไปแล้วนั้น เช่นที่โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลแม่ยวมปีนี้ได้สนับสนุนงบประมาณเกือบสองล้านบาท
ยังไม่รวมค่าน้ามันค่าใช้จ่ายอื่นๆ และปัจจุบันนี้ต้องจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ
มาช่วยเสริม เพราะครูมีน้อย
-ตอนนี้ทาง อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรบ้านห้วยสิงห์
และบ้านแม่กองแป และผมได้ประสานงานกับ สจ.วงศ์ ตาบังช่วยประสานกับนายก
อบจ.แม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ ท่านให้ความกรุณาจะช่วย 7 วัน โดยใช้
บ่อดินที่บ้านห้วยบง ซึ่งผมได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านห้วยบงแล้ว และทางช่าง อบจ.
แม่ฮ่องสอน ขอ ให้ทางเทศบาลตาบลแม่ยวม ช่วยหารถบรรทุกดิน จานวน 1-2 คัน
เสริม เพราะระยะทางจากบ้านห้วยบง ถึงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลแม่ยวม
ระยะไกลมาก ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลแม่ยวม ผมได้ประสานงาน
กับท้องถิ่นอาเภอแม่สะเรียง ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนจานวน
8 ห้อง
ชั้นเดียว เป็นเงินหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าบาท เป็นระบบอีออฟชั่น
น่าจะก่อสร้างได้ประมาณเดือนมกราคม 2559 ในงบประมาณก้อนแรก และส่วนที่
สองได้รับงบประมาณสร้างถนนทางเข้าบ้านคะปวง ระยะทางสี่ร้อยกว่าเมตร
ส่วนที่สามโครงการประปาขนาดกลางหย่อมบ้านห้วยเกี๊ยะ บ้านห้วยโผ โครงการทั้ง
สามโครงการนี้ เป็นงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมงบประมาณ
ทั้งหมดเกือบสิบล้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
-ตอนนี้เทศบาลตาบลแม่ยวม ได้รับตาแหน่งการจัดสรรครูผู้ช่วย จานวน 1 ตาแหน่ง
และมีครูที่โอน(ย้าย) อีก 1 ตาแหน่ง รวมเป็นตาแหน่งครูผู้ช่วยว่างสองตาแหน่ง
ที่ผ่านมาเทศบาลตาบลแม่ยวมก็ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับโอน(ย้าย) แล้ว
แต่ยังไม่มีใครติดต่อมา จึงจาเป็นต้องเปิดสอบ รวมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบล
แม่ยวมที่มีตาแหน่งว่างอยู่ คือตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล, เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน, นักวิชาการเกษตร, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการ
ประชาสัมพันธ์, เจ้าพนักงานธุรการ รวมจานวนที่เปิดสอบ
7 ตาแหน่ง 8 อัตรา
และก.เทศบาล ก็ได้เห็นชอบเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปจะหารือกับปลัดเทศบาลตาบล
แม่ยวมต่อไป ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส
ท่านสามารถตรวจสอบได้ ท่านสบายใจได้
-หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ ครั้งนี้แล้ว ผมจะมอบหมายให้ ผอ.กองช่าง
ได้รวบรวมโครงการที่ผมได้แจ้งครั้งที่แล้ว ในการจะขออนุญาตจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บริการประชาชนตาบลแม่ยวมได้อย่างทั่วถึงต่อไป
ปัจจุบันนี้
สถานการณ์คลังมีเงินสะสมสิบกว่าล้าน มีเงินคงคลังสิบกว่าล้าน รวมทั้งหมดสามสิบ
กว่าล้าน สาหรับการดาเนินงานก็คงจะได้รับความร่วมมือจากสภาฯ และหลังจากนี้
จะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือนอกรอบ กับสมาชิกสภาฯ กันต่อไป เพื่อเราจะได้มา
พัฒนาตาบลแม่ยวมให้ไปในทิศทางเดียวกัน
และให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนตาบลแม่ยวมให้มากที่สุด ตามแผนพัฒนาสามปีเป็นหลัก
-สาหรับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป อบจ.จะเป็นเทศบาลจังหวัด,
เทศบาลตาบลจะเป็นเทศบาลอาเภอ ส่วน อบต.จะยกฐานะเป็นเทศบาลตาบลทั้งหมด
ต่อไปจะมีการเลือกตั้งเฉพาะนายกฯ 1 คน, รองนายกฯ 1 คน, เลขาฯ นายกฯ 1 คน
/ส่วนสมาชิกสภาฯ...

๑๐
ส่วนสมาชิกสภาฯ นั้น จะเป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาบลแม่ยวมมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน
สมาชิกสภาฯ มี 12 คน ต้องมาจับฉลากออก 1 คน ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด
นี้เป็นโครงร่างเท่านั้นนะครับ ตอนนี้เราได้ดารงตาแหน่งตามวาระมา 2 ปีแล้ว เหลือ
วาระการดารงตาแหน่งอีก 2 ปี ดังนั้น ก็อยากจะขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน ให้ความร่วมมือช่วยกันพัฒนาตาบลแม่ยวมของเรา ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนตาบลแม่ยวมให้มากที่สุด ขอให้ทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อความ
เป็นอยู่ คุณภาพชีวิตประชาชนที่ดีขึ้น ต่อไป
-ขอฝากให้สมาชิกสภาฯ ทุกคนทราบว่า หากท่านจะซักถามเรื่องไหน ผมขอให้ท่าน
ยื่นเป็นข้อญัตติมา ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ เพื่อจะได้เตรียมข้อมูลให้ครบ
ทุกด้าน จะได้ตอบข้อซักถามกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งบางเรื่องเป็นนายกฯ ก็ไม่ได้
รู้รายละเอียดไปทุกเรื่อง ถ้ามีต้นเรื่องมา ผมสามารถให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มาอธิบายชี้แจง และท่านจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน มีเอกสารหลักฐานต่างๆ
มายืนยันมาเป็นหลักฐานในการทางาน เราจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายครับ ขอบคุณ
ครับ
นายหมวก วิญญายอง ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ในเรื่องที่นายกฯ ท้วงติงในวันนี้มีหลายเรื่องครับ
ประธานสภาเทศบาล
สาหรับประชาชนที่ส่งหนังสือมาเป็นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แล้วสมาชิกสภาฯ ก็นามา
เสนอผมในที่ประชุมสภาฯ ผมจะอนุญาตหรือไม่นั้น เป็นสิทธิ์ของผม หากนายกฯ
จะอธิบายชี้แจง หรือไม่เป็นเรื่องของนายกฯ ครับ หากให้กระทู้ถามนั้นเป็นแม่บท
กฎหมาย เราจะทาอะไรไม่ได้ ต่อไปเราจะมาปรึกษาหารือทุกเรื่อง ผมขอให้
ทุกคนทางานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงจะประสานงานทางานร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ด้วย เรามาช่วยกันพัฒนาตาบลแม่ยวมให้เจริญรุ่งเรือง ต่อไป หากในพื้นที่ตาบล
แม่ยวมมีโครงการต่างๆ มา ผมขอให้ท่านนายกฯ ช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วย
เพราะที่ผ่านมามีหลายโครงการที่ผมไม่ทราบรายละเอียดเลยครับ สมาชิกสภาท่านอื่น
จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.นิลวรรณ เชิดชูไพร ครับ

สท.นิลวรรณ เชิดชูไพร เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ดิฉันนางนิลวรรณ เชิดชูไพร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม สาหรับปัญหา
เรื
การก
อ่ ง าจัดขยะ มีประชาชนตาบลแม่ยวมได้สอบถามมาว่าทาไมเทศบาลตาบลแม่ยวม
ไม่มีการกาจัดขยะเหมือนตาบลอื่น ดิฉันได้ตอบว่า เทศบาลตาบลแม่ยวมไม่มีสถานที่
และในฐานะที่ดิฉันได้เป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ
ซึ่ง
เป็นตัวแทนจากสภาฯ นั้น ในโครงการของชุมชนที่ส่งมางบประมาณจากกองทุนฯ
จะมีโครงการจัดการขยะในครัวเรือน จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านทราบและควรถือ
ปฏิบัติว่าควรจะให้กาจัดขยะในครัวเรือนของท่านเองก่อนในเบื้องต้น ถ้าทุกคนร่วมมือ
ร่วมใจกันแล้ว ปัญหาเรื่องขยะก็คงมีปัญหาน้อยลง หากมีคนสอบถามเรื่องขยะอีก
ก็ขอให้ตอบว่าไม่มีสถานที่ ไม่อยากให้ใครกล่าวหาใคร เราควรมาช่วยกันแก้ไขปัญหา
ในเรื่องนี้ หากตาบลแม่ยวมเราไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ ประชาชนเราก็เข้าใจว่าทุกหมู่บ้าน
ก็ไม่อยากให้หมู่บ้านอื่นเอาขยะมาทิ้งที่หมู่บ้านตัวเอง
-และดิฉันขอขอบคุณท่านนายกฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่มีส่วนร่วมที่ได้ประสาน
ขอดินรุกรังให้บ้านแม่กองแป, บ้านห้วยสิงห์ รวมถึงเกี่ยวกับถนนต่างๆ ตามแผนสามปี
/ในโอกาสนี้.

๑๑
-ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณ สท.ชัยรัช สุนันท์ ที่มีจิตอาสาที่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตาบลแม่ยวม เพราะท่าน
มีประสบการณ์ในงานด้านสาธารณสุขอยู่แล้ว ขอให้ทุกท่านมาทางานร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา รวมถึงทางานร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน ขอให้มา
ทางานด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ด้วย ขอบคุณค่ะ
นายหมวก วิญญายอง ขอบคุณสท.นิลวรรณ เชิดชูไพร ครับ สมาชิกสภาท่านอื่นมีอีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล
ผมขอเชิญ นายกเทศมนตรีตาบลแม่ยวม นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ครับ
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา , ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิก สภาผู้ทรงเกียรติ
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม ประชุมสภาทุกท่าน ในส่วนเรื่องถนนนั้น
ประธานสภาฯ บอกว่าไม่ได้แจ้งท่านนั้น เรื่องนี้เป็นงบประมาณของทาง อบจ.แม่ฮ่องสอน
และทาง
อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้ทาหนังสือแจ้งเข้าทางานแล้ว ที่ในวันนี้นามาแจ้งในที่ประชุม
สภาฯ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลแม่ยได้วมรับงบประมาณ
สร้างอาคารเรียนจานวน 8 ห้อง ชั้นเดียว และต้องการถมดินในการปรับเกลี่ยพื้นที่ตรงนี้
และยังไม่ได้ปรึกษาท่านปลัดเทศบาลตาบลแม่ยวมว่าจะมีงบประมาณส่วนไหนที่จะค่าใช้จ่าย
ในการเสริมรถบรรทุกขนดินในครั้งนี้

นายหมวก วิญญายอง ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ที่ท่านได้ชี้แจงเรื่องการมาถมดินของ อบจ.ให้ทราบ
ประธานสภาเทศบาล
และขอให้ท่านนายกฯ แจ้งเรื่องการเข้าทางานที่เป็นงบประมาณของเทศบาลตาบล
แม่ยวมทุกโครงการด้วยครับ ต่อไปขอเชิญ สท.ชัยรัช สุนันท์
นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม สาหรับเรื่องการถมดินบ้านแม่กองแป บ้านห้วยสิงห์
ผมไม่ทราบว่า อบจ.ได้มาทางานกี่วันแล้ว หากเวลาการทางานยังเหลืออยู่ ผมขอฝากผ่าน
ท่านนายกฯ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปถมหน้าศาลเจ้าบ้านห้วยสิงห์ จานวน
7-8 ลาด้วย
เพราะชาวบ้านแถวนั้น ได้รับเดือดร้อนมาก เนื่องจากมีน้าไหลจากทุ่งนา ไหลเข้าบ้าน
ชาวบ้านครับ

นายหมวก วิญญายอง สมาชิกสภาท่านอื่นมีอีกหรือไม่ ผมขอเชิญ รองประธานสภาฯ นายสุภักดิ์ มันทะนา
ประธานสภาเทศบาล
ครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ครับ ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ช่วยติดตามเรื่องสะพาน
บ้านทุ่งแพม และสะพานบ้านแม่กองแป ผมขอฝากฝ่ายบริหารช่วยดูแลด้วยครับ
นายหมวก วิญญายอง สมาชิกสภาท่านอื่นมีอีกหรือไม่ และผมขอมอบหมายให้รองประธานสภาฯ นายสุภักดิ์
ประธานสภาเทศบาล
มันทะนา ทาหน้าที่เป็นประธานสภาฯ แทนผมสักครู่ครับ
/ นายสุภักดิ์ มันทะนา...

๑๒
นายสุภักดิ์ มันทะนา
ตอนนี้ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา รองประธานสภาฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ แทนนายหมวก วิญญายอง มีสมาชิกสภาท่านใด มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ครับ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ ขอเชิญ สท.โอกาส สิงขรบรรจง ครับ
สท.โอกาส สิงขรบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายโอกาส สิงขรบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เป็นเรื่องต่อเนื่องของอบจ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้เข้ามา
ถมดินบ้านแม่กองแป บ้านห้วยสิงห์ จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน2558 นั้น ผมขอฝากเรื่อง
นี้ผ่านท่านนายกฯ ขอช่วยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ช่วยไปถมดินหน้าป้อมยาม สภ.ท่าตาฝั่ง ณ
บ้านห้วยโผ จานวน 1 ลา เพราะตรงนั้นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อีกจุดหนึ่งตรงทางเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโผ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเช่นเดียวกัน ขอดินจานวน 5 ลา
ขอฝากท่านนายกฯ ช่วยประสานงานด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง สมาชิกสภาท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สท.อินถา อินแถลง ครับ

สท.อินถา อินแถลง
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอินถา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
ผมขอให้ทุกท่านรักสามัคคีกัน ขอให้อยู่ด้วยกันแบบ
พี่แบบน้อง มีอะไรให้ปรึกษาหารือกัน หากมีอะไรบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ควรให้อภัยกัน
ไม่ต้องมาขัดแย้งในสภาอีก ทาให้น่าเบื่อ และผมขอสอบถามเรื่องการเก็บขยะขวดแก้ว
ที่ผู้ใหญ่บ้านบ้านผมได้ประชุมวันก่อน ขอให้เก็บขวดชนิดต่างๆ และขยะอันตราย เช่นหลอดไฟ
แบตเตอรี่ฯ ควรเก็บใส่ถุงแล้วให้นาไปไว้ที่จุดเก็บขยะ คือโรงเรียนทุกโรง แล้วรถเทศบาลตาบล
แม่ยวมจะมาเก็บทุกวันที18
่ ของเดือน ขอให้ชี้แจงด้วยครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญฝ่ายบริหาร ชี้แจง ขอเชิญนายสมคิด เรืองแดง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่ยวม ครับ

นายสมคิด เรืองแดง
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม
นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรีฯ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เรื่องการเก็บขยะขวดแก้ว ผมขอชี้แจงครับ จากที่ผมได้
เข้าร่วมประชุมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเมื่อครั้งก่อน ในปีนี้ทางเทศบาลตาบล
แม่ยวม มีนโยบายที่จะเก็บขวดให้ เพราะตาบลแม่ยวม ไม่มีบ่อขยะครับ ผมจึงขอความร่วมมือ
ทุกท่านเก็บขวดแก้ว หรือขยะอันตราย และให้นาไว้ที่โรงเรียนทุกโรง แล้วรถเทศบาลตาบล
แม่ยวมจ ะมาเก็บทุกวันที18
่ ของเดือน ครับ
นายหมวก วิญญายอง สมาชิกสภาท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล
มันทะนา ครับ

ขอเชิญ รองประธานสภาฯ นายสุภักดิ์

นายสุภักดิ์ มันทะนา
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ครับ สืบเนื่องมาจากที่ได้ประชุมนอกรอบมาเมื่อวานนี้ มีเรื่อง
ปรึกษาหารือกันแล้ว และขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ มีรายละเอียด ดังนี้
/การอุดหนุนงานกีฬาพ่อบ้าน-แม่บ้าน...

๑๓
1. การอุดหนุนงานกีฬาพ่อบ้าน -แม่บ้าน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
หมู่บ้านละ 500 บาท โดยจะขอเก็บเงินสมาชิกคนละ 5oo บาท โดยเริ่มเก็บเงิน
วันนี้เลยครับ
2. การร่วมทาบุญงานศพของประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลแม่ยวมคนละ
100 บาท
เขตที่ 1 ผม นายสุภักดิ์ มันทะนา รองประธานสภาฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ประสานงาน, เขตที่ 2 นายหมวก วิญญายอง ประธานสภาฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ประสานงาน
3. การร่วมทาบุญกรณีพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างเสียชีวิต รวมถึงญาติ โดยสภา
จะร่วมทาบุญ (เก็บคนละ 100 บาท) เฉพาะญาติสายตรงเท่านั้น คือพ่อ แม่ บุตร
และสามี หรือภรรยา เท่านั้น
4. การประชุมประจาเดือนของสภาฯ มติที่ประชุมสรุปว่าจะเชิญประชุม ก่อนวัน
ประชุมสภาสมัยสามัญของแต่ละครั้ง ก็คือใน 1 ปี จะเชิญประชุมสภาประมาณ
4 ครั้ง ยกเว้นมีกรณีเร่งด่วน อาจะเชิญประชุมเป็นกรณีพิเศษ
5. การเข้าร่วมงานรัฐพิธี เช่นวันพ่อ วันแม่ วันปิยมหาราช รวมถึงงานประเพณีต่างๆ
ที่เทศบาลจัดขึ้น มติที่ประชุมเมื่อวานนี้ สรุปว่า ทุกๆ งานที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นสมาชิก
สภาฯ ต้องเข้าร่วมทุกครั้ง ยกเว้นมีภารกิจสาคัญไม่สามารถเข้าร่วมได้
นายหมวก วิญญายอง ขอบคุณรองประธานสภาฯ ครับ ที่ท่านได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาได้ทราบ
ประธานสภาเทศบาล และตอนนี้สมาชิกสภาทุกท่านก็ได้อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว หากสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดไม่มีเรื่องที่อภิปราย หรือสอบถาม ผมขออนุญาต
ปิดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558 เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558 เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ

ชัยรัช สุนันท์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยรัช สุนันท์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เขต 2

ลงชื่อ

วุฒิกร ลือชา กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวุฒิกร ลือชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เขต

1

๑๔
ลงชื่อ

นิลวรรณ ชูเชิดไพร

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เขต 2

