รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
วันที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๕7 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลไชยสถาน
************************************
ผูมาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายอังกูร
จันทะวงค
2 นายชาตรี
ใจคะจัด
3 นายสมบัติ ศรีพงษสุวรณ
4 นายอนุพงค อินทะชัย
5 นายสําราญ กันไชย
6 นางเหรียญทอง อุตมะ
7 นายนพดล
กันธะวิลา
8 นางสาวนงนุช โพธา
9 นายมนัส
มะโนรส
10 นายนงนุช
ทิพยภาษา
11 นายณรงค
อุปพันธ
๑2 นายทนง
พวงพฤกษ
๑3 นายชาญ
ปนปวง
ผูไมมาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายบุญโสต สมมนุษย
2 นายอิ่นแกว อินทะชัย
3 นางพรทิพย สุภาพพรชัย
4 นายบุญโท
กันธามณี
5 นางสาวนันทิยา สาระทูล

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
อังกูร
จันทะวงค
ชาตรี
ใจคะจัด

หมายเหตุ

ตําแหนง
-

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
-

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ

ลายมือชื่อ
บุญโสต สมมนุษย
อิ่นแกว อินทะชัย
พรทิพย สุภาพพรชัย
บุญโท กันธามณี
นันทิยา สาระทูล

หมายเหตุ

สมบัติ ศรีพงษสุวรรณ

อนุพงค อินทะชัย
สําราญ กันไชย
เหรียญทอง อุตมะ
นพดล
กันธะวิลา
นงนุช
โพธา
มนัส
มะโนรส
นงนุช
ทิพยภาษา
ณรงค
อุปพันธ
ทนง
พวงพฤกษ
ชาญ
ปนปวง

/ ผูเขารวม...

๒
ผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

6

สิบเอกศีละถาวร ชุมภูศรี

7

นายธีรวัฒน

8

นางสาวอัญชลี เมืองแกว

9

นายปติพล

10

นางสาวศุภรัศมิ์ วงศอนิ ทร

11

นางสาวเปรมฤดี สังวรรณะ

12

นางสาวพริ้มรวี สมงาม

หัวหนาฝาวิชาการและแผนงาน พริ้มรวี

13

นางสาวสุพชิ ญาภัค วรัทนัยรัศมี

เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน สุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี

ปลัดกองวัน

รองปลัดเทศบาล

ถาวร

ชุมภูศรี

หัวหนาฝายอํานวยการ
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด

ธีรวัฒน

ปลัดกองวัน

อัญชลี

เมืองแกว

ผูอํานวยการกองคลัง

วหนาฝายแบบแผนและกอสราง
มาระวิชัย รักหัษาราชการแทนผู
ปติพล
อํานวยการกองชาง

หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองการศึกษา

นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ

ศุภรัศมิ์

หมายเหตุ

มาระวิชัย
วงศอินทร

เปรมฤดี สังวรรณะ
สมงาม

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน ครั้งแรก
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง ดวน
- การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลไชยสถาน
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตัง้ เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
ไชยสถาน (ตามระเบียบพระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 8 จํานวน 3 คน)
4.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลไชยสถาน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 จํานวน 3 คน)
4.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล แตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ตามระเบียบการประชุมสภาวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นฯ ขอ 105 และ
ขอ 103 ไมนอยกวา 3 แตไมเกิน 7 คน)
4.4 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล แตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
(ตามระเบียบการประชุมสภาวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นฯ ขอ 105 และ
ขอ 103 ไมนอยกวา 3 แตไมเกิน 7 คน)
/ระเบียบ...

๓
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน ไดตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นผูมาประชุมที่ไ ดล งชื่ อแลว เห็นวา มีส มาชิกสภาเทศบาลมาประชุ ม
ครบองคประชุม จึงใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล เขาหองประชุม

เริ่มประชุม

เวลา 13.3๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยสถานมาพรอมกันครบองคประชุมแลว
ประธานสภา จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
กล า วเป ด การประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลไชยสถาน สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่ 1
ประจําป พ.ศ. 2557 เพื่อที่จะไดดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป
เนื่องดวย สภาเทศบาลตําบลไชยสถาน ยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ตามขอ 105 (2) และขอ 103 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงมิอาจรับรอง
รายงานการประชุมไดตามขอ 33 แหงระเบียบ ฯ เดียวกัน จึงใหนําเขาพิจารณาในการประชุม
ครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องดวน

ประธานสภา

- การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลไชยสถาน
เชิญนายกเทศมนตรีตําบลไชยสถาน แถลงนโยบาย ทั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาล สามารถ
อภิปรายได แตมิใหมีการลงมติ ตามมาตรา 48 ทศ แหง พรบ.เทศบาลฯ

นายกเทศมนตรี

ท า นประธานสภาเทศบาลตํ า บลไชยสถานที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บล
ไชยสถานผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายบุญ โสต สมมนุษ ย นายกเทศมนตรีตํ า บล
ไชยสถาน ขอแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลตํา บลไชยสถาน เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ
ที่กํา หนดไววา กอนที่นายกเทศมนตรีเขา รับหนา ที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรีย กประชุมสภา
เทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ภ ายใน
สามสิบวันนับตั้งแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ดว ยเหตุผ ลดัง กลา วขา งตน
กระผมจึง ไดจัด ทํา นโยบายการบริห ารงาน ซึ่ง เปน นโยบายการบริห ารงาน ตามที่ก ระผมได
หาเสีย งไวกับ พี่นอ งประชาชนกอนการเลือกตั้ง และไดเพิ่มเติมบางสวนใหครอบคลุมภารกิจ
อํานาจหนาที่ ของเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ตลอดจน
/พระราชบัญญัติ...

๔
พระราชบั ญญั ติ กํ าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ านาจให แก องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 โดยมีเปาหมาย 7 เปาหมาย ทั้งนี้ ภายใตวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล
ไชยสถาน ดังที่ทานจะไดรับทราบตอไปนี้
กระผม นายบุญโสต สมมนุษย นายกเทศมนตรีตําบลไชยสถาน และคณะผูบริหาร จะได
ทําการบริหารงานภายในเทศบาลตําบลไชยสถาน ภายใตวิสัยทัศน (VISION) ที่วา
“ร ว ม พ ลั ง ส ร า ง ส ร ร ค ศ รั ท ธ า ฟ ง เ สี ย ง ป ร ะ ช า เ พื่ อ พั ฒ น า ตํ า บ ล ไ ช ย ส ถ า น ”
“รวมพลัง” หมายถึง ตองมีการประสานความรวมมือในการพัฒนาตําบล ไชยสถานในทุกภาคสวน
ทั้งฝายปกครองทองที่ หนวยงานของรัฐตางๆ องคกรเอกชน รวมตลอดถึงประชาชนในพื้นที่
เพื่อใหการพัฒนาตําบลไชยสถานเปนไปอยางยั่งยืน และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพื้นที่
“สรางสรรคศรัทธา” หมายถึง การบริหารงานตองมีความถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได ยุติธรรม และทั่วถึง ตองดําเนินนโยบายการพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน รวมทั้งดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมาย เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนตอเทศบาล
“ฟงเสียงประชา” หมายถึง การบริหารงานและการดําเนินนโยบายใดๆ จะตองยึดหลักการมี
สวนรวมของประชาชน โดยผานเวทีประชาคมหมูบานหรือชุมชน การตราเทศบัญญัติ ผูบริหาร
ตองมีการปรับปรุงแกไข ใหสอดคลองและตอบสนองตอการแกไขปญหาของประชาชนอยางสูงสุด
ภายใตระเบียบกฎหมาย
“เพื่อพัฒนาตําบลไชยถาน” หมายถึง การดํา เนินนโยบายการพัฒนา รวมทั้ง ดํา เนินภารกิจ
อํา นาจหนา ที่อื่ นใด จะตอ งเป นไปเพื่อ ประโยชนสุ ขของประชาชน และเกิ ดการพัฒ นาตํา บล
ไชยสถานอยางยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม
การใชวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาที่มุงเนนการมอง
ปจ จุบันไปถึงอนาคต ผูบริหารไดมีการวางกลยุทธที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอม
วิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน และความสามารถขององคกร ที่จะผลักดันใหการพัฒนาไปสู
จุดหมาย
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
1. ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ รวมตลอดถึงเจาหนาที่ทุกคน
ตองมีความสามัคคี มีความสมานฉันท มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีคุณธรรมจริยธรรม
2. เปนการมองไปในอนาคต และมีกลยุทธรองรับความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจกิจ
และสังคม ฯลฯ ในอนาคต
3. ตองสอดคลองกับศักยภาพ โอกาส ขอจํากัดตางๆของพื้นที่ มีการวิเคราะหจุดออน
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค บนพื้นฐานขอมูลตามขอเท็จจริงที่มีอยู
4. เปนการมองปญหาแบบองครวมอยางเปนระบบ ครอบคลุมทุกดาน
5.เกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย สอดคลองกับยุทธศาสตรของตําบล
ทางผูบริหาร ไดจัดทํายุทธศาสตรในการพัฒนาเทศบาลตําบลไชยถาน โดยมีจุดมุงหมายที่
จะให ก ารพั ฒ นาตํ า บลไชยสถาน มี ค วามเติ บ โตโดยมี ทิ ศ ทางที่ มั่ น คง เป น ตํ า บลที่ น า อยู
มีเอกลักษณของตนเอง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีวิสัยทัศนที่
ชัดเจน เพื่อควบคุมทิศทางการพัฒนา ซึ่งยุทธศาสตรจะประสบผลสําเร็จไดมากนองเพียงใด
/ขึ้นอยูกับ...
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ขึ้ น อยู กั บ การสนั บ สนุ น ของฝ า ยการเมื อ ง พนั ก งานเทศบาลฯ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และ
ประชาชนในพื้ น ที่ ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนการดํ า เนิ น (การพั ฒ นา)นั้ น ต อ งมี ค วาม
สอดคลองกัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลไชยสถาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลไชยสถาน ประกอบดวยยุทธศาสตรดังตอไปนี้
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา การกีฬา สง เสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดบริการทางดานสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณคาทางสังคม และความเขมแข็งของชุมชน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณะ สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภ าพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น
ซึ่งแนวทางการพัฒนาตําบลไชยสถาน ตามยุทธศาสตร ทั้ง 7 ยุทธศาสตรดังกลาว จะ
เปนไปตามแผนงาน และเปาหมายซึ่งทางกระผม และคณะผูบริหาร ไดกําหนดไวในนโยบายการ
บริหารงาน ดังตอไปนี้
เปาหมายที่ 1 ดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน
1. จัดใหมี และดูแล บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม พรอมทั้งขยายไหลทางถนนใหมีการ
สัญจรที่สะดวกในพื้นที่ตําบลไชยสถาน พรอมจัดใหมีเสนทางคมนาคมสายใหมเชื่อมตอกับพื้นที่
ตําบลขางเคียง เพื่อเพิ่มเสนทางสายเศรษฐกิจใหกับประชาชนตําบลไชยสถาน
2. จัดใหมี และดูแล บํารุงรักษาระบบประปาหมูบานในทุกหมูบานใหไดมาตรฐาน
3. จัดใหมี และดูแล บํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะและแสงสวางใหครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ใน
ตําบลไชยสถาน
4. จัดใหมี และดูแล บํารุงรักษาสุสานและฌาปนสถานทุกแหงภายในตําบลไชยสถาน
ตลอดจนจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายในการใชเมรุหลังใหม ในอัตรา 30 บาท ตอครั้ง
5. จัดใหมีการขุดลอกลําเหมืองสาธารณประโยชน และแหลงน้ําสาธารณะภายในตําบล
ไชยสถาน เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณแกชุมชน
ในการพัฒนาแหลงน้ําและดูแลรักษาสภาพลําเหมือง ตามโครงการ“รักษลําน้ํา สายธารแหงชุมชน”
6. จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลไชยสถาน เชน ถนน แหลงน้ํา
ที่สาธารณประโยชน เพื่อใหตําบลไชยสถานสะอาด ปลอดจากมลพิษตางๆที่เกิดจากสภาพแวดลอม
โดยนโยบายในดานนี้ เปนไปตามอํานาจหนาที่ ตามมาตรา 50(2) และมาตรา 51(1) (4)
(7) (8) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
เปาหมายที่ 2 ดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
1. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) โดยการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม เปนประจําทุกป
2. จัดใหมีการเก็บขยะมูลฝอยภายตําบลไชยสถาน รวมทั้ง ยกเวน อัตราคาธรรมเนียมใน
กรณีที่คัดแยกขยะอยางถูกวิธี
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3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน และการใชประโยชนจากขยะ
และสิ่งของเหลือใชในรูปแบบตางๆ
4. จัดใหมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลภายในตําบลไชยสถาน โดยจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดสวม)
และใหบริการประชาชน ตามโครงการดูดสวม 30 บาท ตอครั้ง
5. สงเสริมใหมีการทําปุยหมักจากเศษวัชพืช ตามโครงการ “ธนาคารใบไม”
โดยนโยบายในดานนี้ เปนไปตามอํานาจหนาที่ ตามมาตรา 50(3)(4) และ มาตรา 51(6)
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
เปาหมายที่ 3 ดานสวัสดิการและสังคม
1. จัดสวัสดิการสังคมโดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยผูพิการและเบี้ยผูติดเชื้อให
ทั่วถึง ทั้งตําบลไชยสถาน ตามระเบียบกฎหมาย
2. สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาสาสมัครในตําบลไชยสถาน ใหมีงาน มีอาชีพ มีรายได
มั่นคง และมีความพรอมที่จะชวยเหลือสังคมและกลุมพลังมวลชน เชน กลุมสตรีแมบาน กลุม
อสม. กลุมเกษตรกร กลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน กลุมผูติดเชื้อ
3. สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม สงเสริมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในตําบล
ไชยสถาน เชน อสม. อปพร. ตํารวจชุมชน รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการปฏิบัติ
หนาที่
4. สนับสนุนการดําเนินโครงการ “กองทุนสวัส ดิการชุมชนเทศบาลตํา บลไชยสถาน”
เพื่อชวยเหลือสิทธิ สวัสดิการดานตางๆ แกประชาชนตําบลไชยสถาน
โดยนโยบายในด า นนี้ เป น ไปตามอํ า นาจหน า ที่ ตามมาตรา 50(1) (5) และ (7)
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
เปาหมายที่ 4 ดานการพัฒนาอาชีพ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุ กลุมแมบาน กลุมเยาวชน ไดประกอบอาชีพ และ
กอใหเกิดรายได
2.สงเสริม และสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ภายในพื้นที่ตําบลไชยสถานอยางทั่วถึง
3. สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม “โครงการ หนึ่งหมูบานหนึ่งอาชีพ”
4. สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม การจั ด ฝ ก อบรมความรู และทั ก ษะการพั ฒ นาอาชี พ
เพื่อสรางรายไดใหกับกลุมอาชีพตางๆ
โ ด ย น โ ย บ า ย ใ น ด า น นี้ เ ป น ไ ป ต า ม อํ า น า จ ห น า ที่ ต า ม ม า ต ร า 50 ( 5)
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
เปาหมายที่ 5 ดานการศึกษา
1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียน การสอน ใหแกนักเรียนในพื้นที่ตําบลไชยสถานอยาง
ทั่วถึง เปนประจําทุกป
2. สนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันแกเด็กที่ศึกษาในตําบลไชยสถาน
3. ใหความชวยเหลือแกเด็กดอยโอกาส หรือเด็กที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย
4. จัดใหมีศูนยบริการอินเตอรเน็ตประจําตําบล เพื่อเปนแหลงเรียนรูภายในตําบล
5. ดําเนินโครงการ “หนึ่งหมูบาน หนึ่งแหลงเรียนรู” ฟรีไวไฟล โดยขยายโครงการให
คลอบคลุมทั้งตําบล
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6. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน
7. สนั บ สนุน และพั ฒนาประสิ ทธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของศู น ยพั ฒ นาเด็ กเล็ กตํ า บล
ไชยสถาน เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มด า นการศึ ก ษาให กั บ เด็ ก เล็ ก ก อ นประถมวั ย ภายในตํ า บล
ไชยสถาน
8. ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน
9. สง เสริมและสนับสนุนการศึกษาอบรมแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูนํา
ชุมชน นักเรียนในพื้นที่ ตลอดจนกลุมองคกรในชุมชนอื่นๆ เพื่อเตรียมความพรอมสูงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
โดยนโยบายในด า นนี้ เป น ไปตามอํ า นาจหน า ที่ ตามมาตรา 50 (6) และ (7)
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
เปาหมายที่ 6 ดานคุณภาพชีวิต
1. สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ ในการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัคร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตํารวจชุมชน โดยจัดสรรงบประมาณให
เปนไปตามระเบียบของทางราชการ ใหครบถวนและเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่
2. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนาใหแกวัดภายในพื้นที่ตําบลไชยสถาน
3. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการหมูบาน (กม.)
4. จัดใหมีสถานที่และบุคลากร ในการดําเนินการและประสานงานใหความชวยเหลือเงิน
คาฌาปนกิจศพแกราษฎรที่ยากจน โดยสนับสนุนงบประมาณเงินคาฌาปนกิจศพ การจัดทําสมุด
ประจําตัวผูพิการ จากสํานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย ภายใต “ศูนยชวยเหลือ
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลไชยสถาน”
5. สงเสริมวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ตลอดจนภูมิปญญาชาวบานใหคงอยูสืบไป
พรอมทั้งสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี และวัฒนธรรมตางๆ
6. สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินการดานความปลอดภัยในความเปนอยู และความ
ปลอดภัยในดานอุปโภค บริโภค
7. ดําเนินโครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ภายใต โครงการ “อุนใจทั่วทิศ วงจรปด
ทุกหมูบาน” บริเวณทางรวมทางแยก หรือจุดเสี่ยงของแตละหมูบาน เพื่อปองกันและลดปญหา
ยาเสพติดและการกออาชญากรรม
โดยนโยบายในด า นนี้ เป น ไปตามอํ า นาจหน า ที่ ตามมาตรา 50 (1)(6) (7)และ(8)
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
เปาหมายที่ 7 ดานการเมืองการปกครอง
1. จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางองคกร กลุมพลังมวลชนตางๆ เพื่อรวมกัน
เสนอความคิดเห็นตา งๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาตํา บลไชยสถาน อีกทั้งเพื่อเปนการ
เสริมสรางความสามัคคีในการดําเนินกิจกรรม
2. สงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในบทบาทและหนาที่ของ
ตนเองทางดานการเมืองการปกครอง
3. สงเสริม และรณรงคการใหความรู ความเขาใจในเรื่องการชําระภาษีใหแกประชาชน
4. จัดกิจกรรมการใหความรูความเขาใจดานกฎหมาย ใหแกประชาชน
/5. จัดกิจกรรม...
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ประธานสภา
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา
เลขานุการสภา

5. จัดกิจกรรม “เทศบาลสัญจร” เพื่อประชาสัมพันธภารกิจของเทศบาลตําบลไชยสถาน
6. สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสํานักงานทะเบียนทองถิ่นของตําบลไชยสถาน
7. ดําเนินการปรับปรุง กอสรางอาคารสํานักงานแหงใหม ตลอดจนจัดใหมีสนามกีฬ า
และศูนยประสานงานองคกรตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก และยกระดับมาตรฐานการใหบริการ
ประชาชน
โดยนโยบายในด า นนี้ เป น ไปตามอํ า นาจหน า ที่ ตามมาตรา 50 (6) และ(9)
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
จากกรอบนโยบายการบริหารงาน ที่กระผมไดแถลงไปแลวนั้น นโยบายตางๆดังกลาวจะ
ไมสามารถบังเกิดผลในทางปฏิบัติได หากปราศจากความรวมมือ รวมใจ จากองคกรตางๆ ภายใน
ชุมชนตําบลไชยสถาน ไมวาจะเปนชมรมกํานันผูใหญบาน ชมรมผูสูงอายุ กลุมสตรีแมบาน กลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) กลุมเยาวชน กลุมอาชีพตางๆ หรือกลุมพลังมวลชน
อื่นใด ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ และที่สําคัญคือ สภาเทศบาลตําบลไชย
สถาน ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ตามแนวนโยบายกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สามารถพัฒนาตําบลไชยสถานใหเจริญกาวหนาในทุกๆ ดานไดนั้น จึงจําเปนตองไดรับความรวมมือ
จากองคกร และพลังมวลชนกลุมตางๆ ขางตน ในการประสานงานและรวมกันดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ใหสําเร็จลุลวงและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนภายในตําบลไชยสถาน สุดทายนี้ กระผม
หวังเปนอยางยิ่ง นโยบายการบริหารงานของกระผมและคณะผูบริหาร คงไดรับความรวมมือจาก
ทานประธานสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน และสมาชิกเทศบาลตําบลไชยสถาน ในการรวมกัน
พิจารณาและดําเนินการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนตําบลไชยสถาน
อยางทั่วถึง และรวมกันบูรณาการความหลากหลายในดานตางๆ รวมกันปรับปรุงนโยบายเพื่อใหมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนตําบล
ไชยสถานเปนที่ตั้ง และความถูกตองชอบธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะ
สงใหเกิดการพัฒนาตําบลไชยสถานใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับนโยบายที่นายกเทศมนตรีไดแถลงหรือไม หากไมมี
จะไดเขาสู ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
มอบหมายใหเลขานุการสภาทองถิ่น อานระเบียบวาระการประชุมเรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 ประกอบดวย
4.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตัง้ เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
ไชยสถาน (ตามระเบียบพระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 8 จํานวน 3 คน)
4.2 การคัดเลื อกสมาชิ กสภาเทศบาล เพื่ อแตง ตั้ง เปนคณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไชยสถาน (ตามระเบียบพระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 จํานวน 3 คน)
4.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล แตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ตามระเบียบการประชุมสภาวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นฯ ขอ 105 และ ขอ 103
ไมนอยกวา 3 แตไมเกิน 7 คน)
/4.4 การคัดเลือก...
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4.4 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล แตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
(ตามระเบียบการประชุมสภาวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นฯ ขอ 105 และ ขอ 103
ไมนอยกวา 3 แตไมเกิน 7 คน)
และไดรับแจงวาขอเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
4.5 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล แตง ตั้ง เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถิ่น
4.6 การเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางลานเอนกประสงค หมูที่ 1 อันเปนการแกไขตาม
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วา ดวยวิธีการงบประมาณขององคก รปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2541 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2543 ข อ 29 การแก ไ ขเปลี่ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น

ประธานสภา

4.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตัง้ เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
ไชยสถาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ข อ 8 ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นา ซึ่ ง องค ป ระกอบของ
คณะกรรมการพั ฒนาทองถิ่ น มี ส มาชิ กสภาทอ งถิ่นที่ ส ภาทองถิ่ นคัด เลือกจํา นวน 3 คน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก
1.1 อํ า นาจหน า ที่ ขององค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น โดยเฉพาะอํ า นาจหน า ที่ ที่ มี
ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
1.2 ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการใน
ยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัด
1.5 นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น
1.6 แผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึง
สถานะทางการคลังของทองถิ่น และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ มาประกอบการพิจารณา
ดวย
2. รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
การจัดทํารางแผนพัฒนา
3. พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน
4. พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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5. แตง ตั้ง ที่ป รึกษา คณะอนุกรรมการหรื อคณะทํา งานอื่น เพื่อชวยปฏิบัติง านตามที่
เห็นสมควร
6. ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญ หา ความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น และจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ และใหมีผูรับรองจํานวนไมนอยกวา 2 คน
นายมนัส มะโนรส
นายมนั ส มะโนรส สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายอนุ พ งค อิ น ทะชั ย
เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ประธานสภา
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นางเหรียญทอง อุตมะ
2. นายสําราญ กันไชย
นายณรงค อุปพันธ
นายณรงค อุปพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายนภดล กันธะวิลา เปน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ประธานสภา
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นางสาวนงนุช โพธา
2. นายชาญ ปนปวง
นางเหรียญทอง อุตมะ
นางเหรียญทอง อุตมะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นายสําราญ กันไชย
เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ประธานสภา
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายนงนุช ทิพยภาษา
2. นายมนัส มะโนรส
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือไม ถาไมมีจะขอมติที่ประชุมให
ความเห็นชอบให นายอนุพ งค อินทะชัย , นายนภดล กันธะวิล า และนายสํา ราญ กั นไชย
เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไชยสถาน หรือไม
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให นายอนุ พ งค อิ น ทะชั ย , นายนภดล กั น ธะวิ ล า และ
นายสําราญ กันไชย เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง

ประธานสภา

4.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตัง้ เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีสมาชิก
สภาทอ งถิ่ นที่ ส ภาท อ งถิ่น คั ด เลื อ กจํา นวน 3 คน และคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่ ดังนี้
/นายสําราญ...

๑๑
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ และใหมีผูรับรองจํานวนไมนอยกวา 2 คน
นายนงนุช ทิพยภาษา
นายนงนุ ช ทิ พ ย ภ าษา สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายมนั ส มะโนรส
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ประธานสภา
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายณรงค อุปพันธ
2. นายทนง พวงพฤกษ
นายสําราญ กันไชย
นายสําราญ กันไชย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นางเหรียญทอง อุตมะ เปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ประธานสภา
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นางสาวนงนุช โพธา
2. นายอนุพงค อินทะชัย
นายณรงค อุปพันธ
นายณรงค อุปพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายชาญ ปนปวง
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ประธานสภา
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายนงนุช ทิพยภาษา
2. นายทนง พวงพฤกษ
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือไม ถาไมมีจะขอมติที่ประชุมให
ความเห็ นชอบให นายมนั ส มะโนรส , นางเหรี ย ญทอง อุ ต มะ และนายชาญ ป นปวง เป น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไชยสถาน หรือไม
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให นายมนั ส มะโนรส , นางเหรี ย ญทอง อุ ต มะ และ
นายชาญ ป น ปวง เป น คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บล
ไชยสถาน
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง

/4.3 การคัดเลือก...

๑๒
ประธานสภา

4.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตัง้ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 ขอ 103 กําหนดใหมีคณะกรรมการสภาทองถิ่น ซึ่ง
ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน เพื่อมีหนาที่กระทํา
กิจ การหรือพิจ ารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภา
ทองถิ่น โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีหนาที่ กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนใน
เรื่องเกี่ยวกับรายงานการประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 ขอ 33
วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 ขอ 107 ภายใตขอบังคับขอ 103 วิธีเลือก
คณะกรรมการ ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอ ตองมีสมาชิก
สภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา 2 คน สวนกรณีผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอ ไมตองมีผูรบั รอง โดย
ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวา 3
คน แตไมเกิน 7 คน
การเสนอชื่อ ใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่นและใหนํา
วิธีการคัดเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอหารือในที่ประชุมวาตองการใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจํานวนเทาใด

นายนงนุช ทิพยภาษา
ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายนงนุช ทิพยภาษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอใหมีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม จํานวน 7 คน
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายณรงค อุปพันธ
2. นายทนง พวงพฤกษ
สอบถามที่ประชุมวามีสมาชิกสภาทานใด เห็นเปนอยางอื่นหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 7 คน
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2 เสียง

/ประธานสภา...

๑๓
ประธานสภา
นายนงนุช ทิพยภาษา
ประธานสภา
นายทนง พวงพฤกษ
ประธานสภา
นางสาวนงนุช โพธา
ประธานสภา
นายทนง พวงพฤกษ
ประธานสภา
นางเหรียญทอง อุตมะ
ประธานสภา
นายนงนุช ทิพยภาษา
ประธานสภา
นายอนุพงค อินทะชัย
ประธานสภา

ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ และใหมีผูรับรองจํานวนไมนอยกวา 2 คน
นายนงนุ ช ทิ พ ย ภ าษา สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายทนง พวงพฤกษ
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายณรงค อุปพันธ
2. นายชาญ ปนปวง
นายทนง พวงพฤกษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายนงนุช ทิพยภาษา เปน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายสําราญ กันไชย
2. นายนภดล กันธะวิลา
นางสาวนงนุช โพธา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นายมนัส มะโนรส
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นางเหรียญทอง อุตมะ
2. นายอนุพงค อินทะชัย
นายทนง พวงพฤกษ สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายณรงค อุ ป พั น ธ
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายนพดล กันธะวิลา
2. นายชาญ ปนปวง
นางเหรียญทอง อุตมะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นายอนุพงค อินทะชัย เปน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายนงนุช ทิพยภาษา
2. นายณรงค อุปพันธ
นายนงนุช ทิพยภาษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายชาญ ปนปวง
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายณรงค อุปพันธ
2. นายอนุพงค อินทะชัย
นายอนุพงค อินทะชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นายสําราญ กันไชย
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นางเหรียญทอง อุตมะ
2. นายทนง พวงพฤกษ
/มีสมาชิก...

๑๔

มติที่ประชุม

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือไม ถาไมมีจะขอมติที่ประชุมให
ความเห็ น ชอบให นายทนง พวงพฤกษ , นายนงนุ ช ทิ พ ย ภ าษา , นายมนั ส มะโนรส ,
นายณรงค อุ ป พั น ธ , นายอนุ พ งค อิ น ทะชั ย , นายชาญ ป น ปวง และนายสํ า ราญ กั น ไชย
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม หรือไม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให นายทนง พวงพฤกษ , นายนงนุช ทิพยภาษา , นายมนัส
มะโนรส , นายณรงค อุ ป พั น ธ , นายอนุ พ งค อิ น ทะชั ย , นายชาญ ป น ปวง และ
นายสําราญ กันไชย เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง
4.4 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล แตงตัง้ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 ขอ 103 กําหนดใหมีคณะกรรมการสภาทองถิ่น ซึ่ง
ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน เพื่อมีหนาที่กระทํา
กิจ การหรือพิจ ารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภา
ทองถิ่น โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
วิธีการคัดเลือกแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 ขอ 107 ภายใตขอบังคับขอ 103 วิธีเลือก
คณะกรรมการ ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอ ตองมีสมาชิก
สภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา 2 คน สวนกรณีผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอ ไมตองมีผูรบั รอง โดย
ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวา 3
คน แตไมเกิน 7 คน
การเสนอชื่อ ใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่นและใหนํา
วิธีการคัดเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอหารือในที่ประชุมวาตองการใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติจํานวนเทาใด

นางสาวนงนุช โพธา
ประธานสภา

นางสาวนงนุช โพธา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติ จํานวน 7 คน
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายณรงค อุปพันธ
2. นายทนง พวงพฤกษ
สอบถามที่ประชุมวามีสมาชิกสภาทานใด เห็นเปนอยางอื่นหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม
/มติที่ประชุม...

๑๕
มติที่ประชุม

ประธานสภา
นางสาวนงนุช โพธา
ประธานสภา
นายทนง พวงพฤกษ
ประธานสภา
นายอนุพงค อินทะชัย
ประธานสภา
นายมนัส มะโนรส
ประธานสภา
นางสาวนุงนุช โพธา
ประธานสภา
นายนงนุช ทิพยภาษา
ประธานสภา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ จํานวน 7 คน
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2 เสียง
ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ และใหมีผูรับรองจํานวนไมนอยกวา 2 คน
นางสาวนงนุ ช โพธา สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นายอนุ พ งค อิ น ทะชั ย
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายณรงค อุปพันธ
2. นางเหรียญทอง อุตมะ
นายทนง พวงพฤกษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอนายสําราญ กันไชย เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายณรงค อุปพันธ
2. นายอนุพงค อินทะชัย
นายอนุพงค อินทะชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นางสาวนงนุช โพธา
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นางเหรียญทอง อุตมะ
2. นายมนัส มะโนรส
นายมนั ส มะโนรส สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายนงนุ ช ทิ พ ย ภ าษา
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายณรงค อุปพันธ
2. นายทนง พวงพฤกษ
นางสาวนงนุช โพธา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นางเหรียญทอง อุตมะ เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายสําราญ กันไชย
2. นายณรงค อุปพันธ
นายนงนุช ทิพยภาษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายมนัส มะโนรส
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายสําราญ กันไชย
2. นายอนุพงค อินทะชัย

/นายอนุพงค...

๑๖
นายอนุพงค อินทะชัย
ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายอนุพงค อินทะชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นายทนง พวงพฤกษ
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายนงนุช ทิพยภาษา
2. นายชาญ ปนปวง
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือไม ถาไมมีจะขอมติที่ประชุมให
ความเห็ น ชอบให นายอนุ พ งค อิ น ทะชั ย , นายสํ า ราญ กั น ไชย , นางสาวนงนุ ช โพธา ,
น า ย น ง นุ ช ทิ พ ย ภ า ษา , น า ง เ ห รี ย ญ ทอง อุ ต ม ะ , น า ย ม นั ส ม ะโ น รส แ ล ะ
นายทนง พวงพฤกษ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ หรือไม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให นายอนุ พ งค อิ น ทะชั ย , นายสํ า ราญ กั น ไชย ,
นางสาวนงนุช โพธา , นายนงนุช ทิพยภาษา , นางเหรียญทอง อุตมะ , นายมนัส มะโนรส
และนายทนง พวงพฤกษ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง
4.5 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตัง้ เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถิ่น

ประธานสภา

ตามที่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 1 เชียงใหม กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ตองแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถิ่น จํานวน 2 คน โดยแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล และเนื่องจากคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพชุดเดิมไดหมดวาระลง จึงขอใหที่ประชุมเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น

นายมนัส มะโนรส

นายมนัส มะโนรส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายสําราญ กันไชย เปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นายทนง พวงพฤกษ
2. นายณรงค อุปพันธ

ประธานสภา
นายสําราญ กันไชย
ประธานสภา

นายสําราญ กันไชย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นางเหรียญทอง อุตมะ
เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1. นางสาวนงนุช โพธา
2. นายนงนุช ทิพยภาษา
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือไม ถาไมมีจะขอมติที่ประชุมให
ความเห็นชอบให นายสําราญ กันไชย และนางเหรียญทอง อุตมะ เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถิ่น หรือไม
/มติที่ประชุม...

๑๗
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให นายสํ า ราญ กั น ไชย และนางเหรี ย ญทอง อุ ต มะ
เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง
4.6 การเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางลานเอนกประสงค หมูที่ 1 อันเปนการแกไขตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ในหมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า งที่ ทํ า ให ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น

ประธานสภา
ผูอํานวยการกองชาง

ประธานสภา
มติที่ประชุม

ใหผูอํานวยการกองชาง อธิบายรายละเอียดใหที่ประชุมรับทราบ
โครงการกอสรางลานแอสฟสทติกคอนกรีต บริเวณศาลาเอนกประสงคหลังเดิม ภายใน
ฌาปนสถาน หมูที่ 1 คณะกรรมการหมูบาน และประชาชนหมูที่ 1 มีมติเห็นชอบใหยายสถานที่
กอสรางจากเดิมบริเวณศาลาเอนกประสงค เปนบริเวณใกลเมรุเผาศพ เพื่อประชาชนจะไดใช
ประโยชนมากกวาเดิม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 29 การแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงตองขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
สมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอความเห็นชอบจาก
สมาชิ ก สภาเทศบาล ในการเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก อสร า งลานแอสฟ ส ท ติ กคอนกรี ต หมูที่ 1
จากเดิมกอสรางบริเวณศาลาเอนกประสงคหลังเดิม เปลี่ยนเปน บริเวณใกลเมรุเผาศพ
ที่ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงสถานที่ กอ สร างลานแอสฟ ส ทติ ก คอนกรี ต
หมูที่ 1 จากบริเวณศาลาเอนกประสงคหลังเดิม เปนบริเวณใกลเมรุเผาศพ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2 เสียง

/ระเบียบวาระที่ 5...

๑๘
ระเบียบวาระที่ 5
หัวหนาสํานักปลัดฯ

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
แนะนําคณะผูบริหาร
- นายอิ่นแกว อินทะชัย

รองนายกเทศมนตรี

- นางพรทิพย

สุภาพพรชัย

รองนายกเทศมนตรี

- นายบุญโท

กันธามณี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

- นางสาวนันทิยา สาระทูล

เลขานุการนายกเทศมนตรี

แจงเรื่องคาตอบแทนคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล จะจายยอนหลังตั้งแตวันที่
ไดรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมี ขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอปดประชุม

ปดประชุม

เวลา ๑6.00 น.

ลงชื่อ...............................................................ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวสุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงชื่อ...............................................................ผูตรวจรางรายงานการประชุม
(นายสมบัติ ศรีพงษสุวรรณ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน

ลงชื่อ...............................................................ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายอังกูร จันทะวงค)
ประธานสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน

๑๙
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ
( นายสําราญ กันไชย )
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายทนง พวงพฤกษ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายมนัส มะโนรส )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
(นายณรงค อุปพันธ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายอนุพงค อินทะชัย )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
(นายชาญ ปนปวง )

ลงชื่อ.........................................เลขานุการกรรมการ
( นายนงนุช ทิพยภาษา )

๒๐
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
( นายกุย ปญญา )
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายอนุพงค อินทะชัย )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นางเหรียญทอง อุตมะ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายทนง พวงพฤกษ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายชาตรี ใจคะจัด )

