รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
วันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕7 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลไชยสถาน
************************************
ผูมาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายอังกูร
จันทะวงค
2 นายชาตรี
ใจคะจัด
3 นายอนุพงค อินทะชัย
4 นายสําราญ กันไชย
5 นางเหรียญทอง อุตมะ
6 นายนพดล
กันธะวิลา
7 นางสาวนงนุช โพธา
8 นายณรงค
อุปพันธ
9 นายมนัส
มะโนรส
10 นายนงนุช
ทิพยภาษา
๑1 นายทนง
พวงพฤกษ
๑2 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
6 นายสมบัติ ศรีพงษสุวรณ

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

หมายเหตุ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
บุญโสต สมมนุษย
อิ่นแกว อินทะชัย
พรทิพย สุภาพพรชัย
บุญโท กันธามณี
นันทิยา สาระทูล
สมบัติ ศรีพงษสุวรรณ

หมายเหตุ

/ ผูเขารวม...

๒
ผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

หัวหนาฝายอํานวยการ
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด

7

นายธีรวัฒน

8

นางสาวอัญชลี เมืองแกว

9

นายปติพล

10

นางสาวศุภรัศมิ์ วงศอนิ ทร

11

นางสาวเปรมฤดี สังวรรณะ

นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ

12

นางสาวพริ้มรวี สมงาม

หัวหนาฝายวิชาการและแผนงาน

13

นางสาวสุพชิ ญาภัค วรัทนัยรัศมี

ปลัดกองวัน

ผูอํานวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ
ธีรวัฒน

ปลัดกองวัน

อัญชลี

เมืองแกว

วหนาฝายแบบแผนและกอสราง
มาระวิชัย รักหัษาราชการแทนผู
ปติพล
อํานวยการกองชาง

หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองการศึกษา

ศุภรัศมิ์

หมายเหตุ

มาระวิชัย
วงศอินทร

เปรมฤดี สังวรรณะ
พริ้มรวี

สมงาม

เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน สุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
วันที่ 19 กรกฎาคม 2557
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง ดวน
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง กระทูถาม (ถามี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ญั ต ติ ข อรั บ ความเห็ น ชอบในการเสนอร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2558 วาระที่ 1 (วาระรับหลักการ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน ไดตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นผูมาประชุมที่ไ ดล งชื่ อแลว เห็นวา มีส มาชิกสภาเทศบาลมาประชุ ม
ครบองคประชุม จึงใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล เขาหองประชุม
เริ่มประชุม

เวลา 09.3๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยสถานมาพรอมกันครบองคประชุมแลว
ประธานสภา จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา

เรื่องประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
กลาวเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป
พ.ศ. 2557 และแจงสมาชิกสภาเทศบาล เขารวมโครงการเพิ่มศักยภาพดานการบริการและ
การปฏิบัติงานของผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลไชยสถาน ระหวาง
วันที่ 11 – 14 กันยายน 2557 (เชียงใหม – ชลบุรี – สระแกว)
/ระเบียบวาระ...

๓
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภา
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ประจําป ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
มอบหมายใหเลขานุการสภาทองถิ่น อานรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ใหที่ประชุม
รับทราบ
อานรายงานการประชุมใหที่ประชุมรับทราบ ซึ่งรายงานการประชุมไดมีคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาลงลายมือชื่อรับรองการประชุมและประธานสภาไดลงลายมือชื่อ
เพื่อรับรองรายงานการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว
สอบถามที่ประชุมวา มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข หรือเพิ่มเติม หรือไม หากไมมีขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕7
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องดวน

ระเบียบวาระที่ 4

-ไมมีเรื่องกระทูถาม (ถามี)
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภา
นายกเทศมนตรี

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ญั ต ติ ข อรั บ ความเห็ น ชอบในการเสนอร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2558 วาระที่1 (วาระรับหลักการ)
เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน บั ด นี้ ถึ ง เ ว ล า ที่ ค ณ ะ
ผูบริหารของเทศบาลตําบลไชยสถานจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอ
สภาเทศบาลตํ า บลไชยสถานอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ฉะนั้ น ในโอกาสนี้ คณะผู บ ริ หารเทศบาลตํ า บล
ไชยสถานจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบล
ไชยสถานมีสถานะการเงินดังนี้
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
/1.1.1 เงินฝาก...

๔
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 25,313,185.22 บาท
1.1.2 เงินสะสม 2,314,679.60 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 9,802,414.11 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน ..........-.......... โครงการ
รวม ..........-.......... บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน ..........-.......... โครงการ
รวม ..........-.......... บาท
๑.๒ เงินกูคงคาง ..........-.......... บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2556
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 32,791,231.39 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
2,370,203.60 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
1,064,564.39 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
297,112.27 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
104,585.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
28,972,766.13 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
5,222,760.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 8,746,362.73 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 28,948,114.50 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
1,453,284.01 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
9,791,575.58 บาท
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)
11,819,059.32 บาท
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
4,266,840.09 บาท
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
315,555.50 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
1,301,800.00 บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
8,746,362.73 บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน
….…………-………. บาท

2.2 รายจาย

รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา
และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)

รายจายจริง
ป 2556

ประมาณการ
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

1,453,284.01 1,806,220 1,610,250
9,791,575.58 11,768,200 14,009,570
11,819,059.32 12,316,470 12,208,380

๕
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
4,266,840.09 5,099,720 5,009,500
สิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอืน่ )
315,555.50
40,000
40,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
1,301,800.00 2,169,390 2,122,300
รวมจายจากงบประมาณ 24,681,274.41 33,200,000 35,000,000
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
2558 ของเทศบาลตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ดาน

ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
15,560,710
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
313,000
ดานบริการชุมชนและสังคม
ส กษา
แผนงานการศึ
3,749,280
ว
แผนงานสาธารณสุข
1,813,500
น
แผนงานสังคมสงเคราะห
95,000
ร
แผนงานเคหะและชุมชน
5,158,960
า
แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน
590,000
ย
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1,842,300
ล
ดานการเศรษฐกิจ
ะ
แผนงานอุ
4,220,000
เ ตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
47,000
อี
แผนงานการพาณิ
ชย
ย
ดานการดําดเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
1,610,250
ค
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
35,000,000
า
ใชจายอื่น ๆ นั้น ปรากฏตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่สงใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานทราบแลว
ประธานสภา
ตามที่นายกเทศมนตรีตํา บลไชยสถานไดนํา เสนอมานั้น มีส มาชิกทา นใดมีขอซักถาม
หรือไม เมื่อไมมีผู ใดซั กถาม ขอมติที่ ประชุมว า จะรับหลักการแห ง รา งเทศบัญ ญัติง บประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบรั บ หลั ก การร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2558
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2 เสียง
/เลขานุการ...

๖
เลขานุการสภา

ประธานสภา
นายณรงค อุปพันธ
ประธานสภา

มติที่ประชุม

ประธานสภา
นายณรงค อุปพันธ
ประธานสภา

มติที่ประชุม

เนื่องจากตามระเบียบฯ ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา 3 วาระรวดไมได
และในการพิจารณาในวาระที่ 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา 24 ชั่วโมง
นับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณนั้น และตองสงรางเทศบัญญัติ
นั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนด
ระยะเวลาเสนอคํา แปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย สํา หรับคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัตินั้น ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจํา ป
พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมไดกําหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ
จํานวน 7 คน อันประกอบไปดวย 1. นายสําราญ กันไชย 2. นายอนุพงค อินทะชัย
3. นางสาวนงนุช โพธา 4. นางเหรียญทอง อุตมะ 5. นายมนัส มะโนรส
6. นายทนง พวงพฤกษ 7. นายนงนุช ทิพยภาษา
สอบถามที่ประชุมวาจะแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติใหม หรือจะใชคณะกรรมการแปร
ญัตติชุดเดิม
นายณรงค อุปพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอวาใหใชคณะกรรมการแปรญัตติ
ชุดเดิม
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1.นายอนุพงค อินทะชัย
2. นายทนง พวงพฤกษ
สอบถามที่ประชุมวามีสมาชิกทานใด เห็นเปนอยางอื่นหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหใชคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2 เสียง
ลําดับตอไปขอใหที่ประชุมพิจารณาวาจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติเปนเวลา
เท า ใด แต ต อ งไม น อ ยกว า 24 ชั่ ว โมง ตามความข อ 45 วรรคสาม แห ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
นายณรงค อุปพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
เริ่ ม ตั้ ง แต วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2557 เวลา 14.00 น. ถึ ง วั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2557 เวลา
14.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลไชยสถาน
ขอผูรับรองจํานวน 2 คน
1.นายอนุพงค อินทะชัย
2. นายทนง พวงพฤกษ
สอบถามที่ประชุมวามีสมาชิกทานใด เห็นเปนอยางอื่นหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให กํ า หนดระยะเวลาเสนอคํ า แปรญั ต ติ ร า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เริ่มตั้งแตวันที่ 26 สิงหาคม 2557
เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 27 สิงหาคม2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบล
ไชยสถาน
/ดวยคะแนนเสียง...

๗

ประธานสภา

มติที่ประชุม

ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2 เสียง
เสนอใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมตรวจรางและพิจารณาคําแปรญัตติในวันที่ 27
สิ ง หาคม 2557 เวลา 15.00 น. และเสนอให ป ระชุ ม สภาเพื่ อ พิ จ ารณาร า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2558 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวั น ที่
28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. มีสมาขิกทานใดมีขอเสนอแนะ หากไมมี ขอมติที่ประชุมให
ความเห็นชอบกําหนดประชุมตรวจรางและพิจารณาคําแปรญัตติในวันที่ 27 สิงหาคม 2557
เวลา 15.00 น. ณ ห อ งประชุ ม เทศบาลตํ า บลไชยสถาน และประชุ ม สภาเพื่ อ พิ จ ารณา
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวาระที่ 2 และ วาระที่
3 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. วาเห็นชอบตามที่ไดเสนอไปหรือไม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหกําหนดประชุมตรวจรางและพิจารณาคําแปรญัตติในวันที่
27 สิ ง หาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห อ งประชุ ม เทศบาลตํ า บลไชยสถาน และ
ประชุมสภาเพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น.
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีขอซักถาม หรือขอเสนอแนะ ขอใหแสดงความเห็นไดโดย
เริ่มจากสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสาวนงนุช โพธา

นางสาวนงนุ ช โพธา สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต 1 ขอความอนุเ คราะห ใ ห เทศบาล
ดําเนินการซอมแซมฝาทอระบายน้ํา บริเวณ ซอย 6 หมูที่ 3 และหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลไชยสถาน

นายกเทศมนตรี

บริ เ วณซอย 6 ให ก องช า งดํ า เนิ น การสํ า รวจ และรายงานให ผู บ ริ ห ารทราบเพื่ อ หา
แนวทางแกไข ตอไป และหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฯ อยูระหวางดําเนินการ

นางเหรียญทอง อุตมะ

นางเหรียญทอง อุตมะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอความอนุเคราะหใหเทศบาล
ดําเนินการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ บริเวณหนาเทศบาลตําบลไชยสถาน ไปจนถึงถนนซุปเปอร
ไฮเวยตลอดแนว เนื่องจากมีหญาปกคลุม วัชพืช ทําใหน้ําระบายไมสะดวก และถนนบริเวณหนา
วัดศรีสองเมือง ทรุดตัว เปนหลุม เปนบอ

นายกเทศมนตรี

การขุดลอกลํา เหมืองสาธารณะในตํา บล อยูระหวา งดําเนินการ และการแกไ ขปญ หา
บริเวณหนาวัดศรีสองเมือง ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ดําเนินการเขียนคํารอง ใหเทศบาลเพื่อ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตอไป
/นายนพดล...

๘
นายนพดล กันธะวิลา

นายนพดล กั น ธะวิ ล า สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต1 ขอความอนุ เ คราะห ใ ห เ ทศบาล
ดําเนินการการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ ซอยศาลเจา บานตนยางหลวง หมูที่ 8

นายกเทศมนตรี

การขุดลอกลําเหมืองสาธารณะภายในตําบล อยูระหวางดําเนินการ และขอใหสมาชิกสภา
เทศบาล ดําเนินการเขียนคํารองเพิ่มเติม ใหเทศบาล เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตอไป

นายอนุพงค อินทะชัย

นายอนุพ งค อิน ทะชั ย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอความอนุเคราะห ใหเทศบาล
ดําเนินการซอมแซมฝาทอระบายน้ํา บริเวณขางวัดนันทาราม หมูที่ 4

นายกเทศมนตรี

ใหกองชา งดํา เนินการสํา รวจ และรายงานใหผูบริหารทราบ เพื่อดํา เนินการในสวนที่
เกี่ยวของ ตอไป

นายสําราญ กันไชย

นายสํ า ราญ กั น ไชย สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต 1 ขอความอนุ เ คราะห ใ ห เ ทศบาล
ดําเนินการซอมแซมรางระบายน้ํา หมูที่ 3 โดยเฉพาะบริเวณซอย 6

นายกเทศมนตรี

เปนโครงการที่ตองใชงบประมาณในการดํา เนินการคอนขางสูง ใหกองชางดําเนินการ
สํารวจ และจัดทําเปนโครงการเสนอผูบริหาร พิจารณา ตอไป

นายมนัส มะโนรส

นายมนัส มะโนรส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอความอนุเคราะหเทศบาล ดําเนินการ
ขุ ด ลอกลํ า เหมื อ งสาธารณะ บริ เ วณบ า นนายไสว ใจยอง ถึ ง หมู บ า นกุ ล พั น ธ วิ ล ล 10 และ
ขออนุเคราะหซอมแซมถนนหนาหอเจาบาน หมูที่ 6

นายกเทศมนตรี

การขุดลอกลําเหมืองสาธารณะภายในตําบล อยูระหวางดําเนินการ และขอใหสมาชิกสภา
เทศบาล ดําเนินการเขียนคํารองเพิ่มเติม ใหเทศบาล เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตอไป และ
การซอมแซมถนนหนาหอเจาบาน หมูที่ 6ใหกองชางไปสํารวจ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป

นายณรงค อุปพันธ

นายณรงค อุปพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอความอนุเคราะหเทศบาล ดําเนินการ
ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ บานเชียงขาง หมูที่ 7 และไดรับแจงจาก นายสําราญ จันหอม ราษฎร
หมูที่ 7 แจง ว า ตน ไมข องโรงเรีย นวัดเชีย งขาง ยื่น เขา ไปในบา น ใบไม ตกใสในบา น ขอความ
อนุเคราะหใหเทศบาล ไปตัดกิ่งไมใหดวย
การขุดลอกลําเหมืองสาธารณะภายในตําบล อยูระหวางดําเนินการ และขอใหสมาชิกสภา
เทศบาล ดํา เนินการเขียนคํารองเพิ่มเติม ใหเทศบาล เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ย วของ ตอไป
และกรณีตนไมของโรงเรียนวัดเชียงขาง ยื่นเขาไปในบานนายสําราญ จันหอม ขอใหทางสมาชิก
สภา ประสานกับเจาของบานมาเขียนคํารองใหเทศบาล เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตอไป

นายกเทศมนตรี

/นายทนง...

๙
นายทนง พวงพฤกษ

นายทนง พวงพฤกษ สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต 2 ขอความอนุ เ คราะห ใ ห เ ทศบาล
ดําเนินการแกไขปญหาน้ําขังในหมูบานบานเวียงเชียงขาง และปญหาเรื่องขยะ ในหมูบาน หมูที่ 6
ขอใหเทศบาลดําเนินมาตรการและหาทางแกไข

นายกเทศมนตรี

ขณะนี้ เ ทศบาลตํ า บลไชยสถาน ได ทํ า หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห ร ถดู ด โคลน
จากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเรียบรอยแลว และเมื่อรถดูดโคลนมาดําเนินการในพื้นที่
ขอความอนุเคราะหใหส มาชิกสภา ไปดํา เนินการชี้จุดใหด วย และปญ หาเรื่ องขยะในหมูบา น
หมูที่ 6 ขอใหสมาชิกสภา กําชับประชาชนในพื้นที่ใหนําขยะมาทิ้งตามเวลาที่กําหนดให

นายชาตรี ใจคะจัด

นายชาตรี ใจคะจัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 แจงวา ในที่ดินวา งเปลา ในหมูบา น
เชียงขาง หมูที่7 มีราษฎรนําขยะมาทิ้งในที่ดินวางเปลา ขอใหเทศบาลดําเนินการแกไข

นายเทศมนตรี

ใหนิติกร และกองชาง ดําเนินการจัดทําหนังสือใหเจาของที่ดิน มาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ ตอไป

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมี ขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอปดประชุม

ปดประชุม

เวลา ๑2.00 น.

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

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

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

๑๐
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 )

