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ระเบียบวาระที 1

เรืองทีประธานฯ แจ้ งให้ ทประชุ
ี
มทราบ
- การจัดกีฬาประชาชนของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า กําหนดจัดการแข่งขัน
วันที- กุมภาพันธ์ ..3 ณ สนามกีฬาโรงเรี ยนอนุบาลเวียงเชียงรุ ้ง
- การจัดมหกรรมส่ งเสริ มการออกกําลังกายผูส้ ู งอายุ กําหนดจัดในวันทีกุมภาพันธ์ ..3
- นายอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง ย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ที-จงั หวัดลําปาง

ระเบียบวาระที -

รับรองรายงานการประชุ ม สมัยสามัญ สมัยที / ครั0งที 1 ประจําปี พ.ศ. -445
เมือวันที -% พฤศจิกายน -445

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- เรื- องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที- , ครัEงทีประจําปี พ.ศ. ..2 เมื-อวันที- 7 พฤศจิกายน ..2 ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่านได้ตรวจดูสาํ เนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกหน้า
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นควรให้แก้ไขหรื อเพิ-มเติม ถ้อยคําใน
บันทึกรายงานการประชุมหรื อไม่

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ)

- เอกสารสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล มีอยูท่ E งั หมด 2 หน้า ขอให้
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ทุกท่านได้ตรวจดู
/นายประเสริ ฐ …

-3นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําอื-นอีกหรื อไม่

ที-ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอมติที-ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
สมัยสามัญ สมัยที- , ครัEงที- ประจําปี พ.ศ. ..2 เมื-อวันที- 7 พฤศจิกายน ..2

มติที-ประชุม

- มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
สมัยสามัญ สมัยที- , ครัEงที- ประจําปี พ.ศ. ..2 เมื-อวันที- 7 พฤศจิกายน ..2

ระเบียบวาระที 3

กําหนดวันเริมต้ นประชุ มและจํานวนวันประชุ มของสมัยประชุ มสามัญประจําปี
พ.ศ. -44: แต่ ละสมัยและกําหนดวันเริมต้ นประชุ มและจํานวนวันประชุ มของ
สมัยประชุ มประจําปี สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. -44&

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอเชิ ญเลขานุการสภาเทศบาลชีEแจงรายละเอียด

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- ชี0แจงข้ อกฎหมาย
1.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. -/&< และแก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 1(
พ.ศ. -44มาตรา -/ ในปี หนึ-งให้มีสมัยประชุมสามัญสี- สมัย สมัยประชุมสามัญครัEงแรก
และวันเริ- มประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด วรรคสี- ของ มาตรา
, สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ-ง ๆ ให้มีกาํ หนดไม่เกินสามสิ บวันแต่ถา้ จะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
/ระเบียบ…

-,1.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยข้ อบังคับการประชุ มสภาท้ องถิน พ.ศ.
-4/5 และแก้ ไขเพิมเติมฉบับที - พ.ศ. -44/
ข้ อ -% นอกจากการประชุมสภาท้องถิ-นครัEงแรกตามข้อ 1 แล้ว การประชุม
สภาท้องถิ-นมี ประเภทคือ ( ) การประชุมสามัญ
( ) การประชุมวิสามัญ
ข้ อ -1 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ- มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี ของแต่ละสมัยในปี นัEน วันเริ- มสมัยประชุม
สามัญประจําปี ของปี ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัย
แรกของปี ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ-นนําปรึ กษาในที-ประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาํ ความในข้อ มาใช้บงั คับอนุโลม เมื-อสภา
ท้องถิ-นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ-นทําเป็ นประกาศของสภาท้องถิ-นพร้อม
ทัEงปิ ดประกาศไว้ในที-เปิ ดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น ใน
กรณี ที-ไม่ได้กาํ หนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ไว้ หรื อไม่ได้กาํ หนดวันเริ- ม
ประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกในปี ถัดไปไว้ หรื อมีความจําเป็ นต้อง
เปลี-ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปี หรื อวันเริ- มสมัยประชุมสามัญประจําปี
ที-กาํ หนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ-นนําปรึ กษาในสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี อื-น หรื อในสมัยประชุมวิสามัญได้
ข้ อพิจารณา
. กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2558
- สมัยที- เริ- มตัEงแต่วนั ที-.... ...กุมภาพันธ์ ..3 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
- สมัยที- เริ- มตัEงแต่วนั ที-.... ... พฤษภาคม ..3 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
- สมัยที- & เริ- มตัEงแต่วนั ที-........สิ งหาคม ..3 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
- สมัยที- , เริ- มตัEงแต่วนั ที-........ พฤศจิกายน ..3 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
1.2 กําหนดวันเริ- มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ..5 ดังนีE
- สมัยที- เริ- มตัEงแต่วนั ที-………กุมภาพันธ์ ..3 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน

/นายสาธิ ต…

-.นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- แต่ละปี ได้สภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้กาํ หนดสมัยประชุมสามัญประจําปี
ไว้ , สมัย ซึ- งในปี พ. ศ ..2 ได้กาํ หนดสมัยประชุมสามัญ , สมัย คือ
สมัยที- เริ- มตัEงแต่วนั ที- กุมภาพันธ์ ..2 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
สมัยที- เริ- มตัEงแต่วนั ที- พฤษภาคม ..2 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
สมัยที- & เริ- มตัEงแต่วนั ที- สิ งหาคม ..2 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
สมัยที- , เริ- มตัEงแต่วนั ที- พฤศจิกายน ..2 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
กําหนดวันเริ- มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ..3
สมัยที- เริ- มตัEงแต่วนั ที- กุมภาพันธ์ ..3 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- ปี พ.ศ. ..3 ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ..3 ดังต่อไปนีE
สมัยที- เริ- มตัEงแต่วนั ที- กุมภาพันธ์ ..3 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
สมัยที- เริ- มตัEงแต่วนั ที- พฤษภาคม ..3 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
สมัยที- & เริ- มตัEงแต่วนั ที- สิ งหาคม ..3 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
สมัยที- , เริ- มตัEงแต่วนั ทีพฤศจิกายน ..3 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
กําหนดวันเริ- มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ..5
สมัยที- เริ- มตัEงแต่วนั ที- กุมภาพันธ์ ..5 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอความเห็นเป็ นอย่างอื-นอีกหรื อไม่
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ที-ประชุม

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาลในการกําหนดวันเริ- มต้นประชุมและจํานวนวัน
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ประชุมของสมัยประชุมสามัญประจําปี ..3 แต่ละสมัย และกําหนดวัน
เริ- มต้นประชุม และจํานวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก
ของปี ..5
/ที-ประชุมสภา…

-1ที-ประชุมสภาฯ

- มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์ในการกําหนดวันเริ- มต้นประชุมและจํานวนวันประชุม ของ
สมัยประชุมสามัญประจําปี ..3 แต่ละสมัยและกําหนดวันเริ- มต้นประชุมและ จํานวน
วันประชุมของสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปี ..5 ตามที-เลขานุ การสภาเทศบาล
เสนอ ดังนีE
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2558
- สมัยที- เริ- มตัEงแต่วนั ที- กุมภาพันธ์ ..3 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
- สมัยที- เริ- มตัEงแต่วนั ที- พฤษภาคม ..3 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
- สมัยที- & เริ- มตัEงแต่วนั ที- สิ งหาคม ..3 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
- สมัยที- , เริ- มตัEงแต่วนั ที- พฤศจิกายน ..3 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน
2 กําหนดวันเริ- มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ..5 ดังนีE
- สมัยที- เริ- มตัEงแต่วนั ที- กุมภาพันธ์ ..5 เป็ นต้นไป มีกาํ หนด &7 วัน

ระเบียบวาระที /

เรืองเพือพิจารณา
/.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. -44: ครั0งที /

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอเชิ ญนายกเทศมนตรี ชE ี แจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที-เกี-ยวข้องดังนีE
(ประธานสภาฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิ ต - ข้าพเจ้า นายทองคํา ยาปะโลหิ ต ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี ตาํ บลบ้านเหล่า
(นายกเทศมนตรี ฯ)
ขอชีEแจงข้อกฎหมาย และรายละเอียดการขออนุมตั ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ..3 ครัEงที- ,
ข้ อกฎหมาย
. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-นพ.ศ. ., หมวด , การโอนและแก้ไขเปลี-ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 1
การโอน งบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็ นอํานาจอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารท้องถิ-น
. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ,51 และแก้ไขเพิ-มเติม ฉบับที- & พ.ศ. .. ส่ วนที- .
การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล มาตรา 12 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 12 (3)
เงินอุดหนุน เทศบาลจะกระทําได้เมื-อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้ า่
ราชการจังหวัดอนุมตั ิแล้ว
/ เรื- องเดิม..

-2เรืองเดิม
จังหวัดเชียงราย ร่ วมกับสํานักงานการท่องเที-ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และกระทรวง
การท่องเที-ยวและกีฬาได้จดั ทําโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษาแห่งชาติ
ครัEงที- &1 ประจําปี ..3 “เชียงรายเกมส์” ระหว่างวันที- &-& มกราคม ..3 และโครงการ
จัดการแข่งขันกี ฬานักเรี ยนคนพิการแห่ งชาติ ครัE งที- 1 ประจําปี ..3 “เชี ยงรายเกมส์ ”
ระหว่าง
วันที- -2 มีนาคม ..3 ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครัEงนีE
จังหวัดเชียงรายเป็ นเจ้าภาพ เพื-อให้การดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ สํานักงานการท่องเที-ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ จากเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า โครงการละ 7,777.- บาท รวมเป็ นเงินจํานวน ,7,777.-บาท
ข้ อเท็จจริง
เพื-อเป็ นการส่ งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพ พลานามัยของประชาชน โดยใช้การกี ฬาเป็ นสื- อ
และมุ่งพัฒนาเป็ นลําดับขัEนตอน โดยเริ- มจากการพัฒนาการกี ฬาพืEนฐาน คือพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี-ยวกับการออกกําลัง
กายและเล่นกีฬา มีเจตคติที-ดีและมีทกั ษะพืEนฐานในการเล่นกีฬา สามารถเล่นกีฬาได้ ดูกีฬา
เป็ น มี คุณธรรม จริ ยธรรม ระเบี ยบวินัย และมี นE าํ ใจนักกี ฬา สามารถนําทักษะการออก
กําลังกายและเล่นกี ฬา ไปใช้ในชี วิตประจําวันเพื-อสุ ขภาพและห่ างไกลจากยาเสพติด เป็ น
พืEนฐานในการพัฒนาการออกกําลังกายและการแข่งขันกี ฬา โดยให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ- น พิจารณาตัEงงบประมาณอุดหนุ นให้แก่ สํานักงานการท่องเที-ยวและกี ฬาจังหวัด
เชียงราย จึงมีความจําเป็ นที-จะต้องโอนเงินอุดหนุนให้ สํานักงานการท่องเที-ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษาแห่งชาติ ครัEงที- &1 และ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรี ยนคนพิการแห่ งชาติ ครัEงที- 1 ประจําปี ..3 “เชี ยงราย
เกมส์” โดยเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สนับสนุ นงบประมาณ โครงการละ .,777.- บาท รวม
เป็ นเงินจํานวน 7,777.-บาท เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ดังกล่าว
ดังรายละเอียดดังต่อไปนีE

/แผนงานการศาสนา

-3แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
.โอนเพิมตั0งเป็ นรายการใหม่
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบเงินอุดหนุน หมวด
เงินอุดหนุ น ประเภทเงินอุดหนุ นส่ วนราชการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา
แห่งชาติ ครัEงที- &1 ประจําปี ..3 “เชียงรายเกมส์” เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษาแห่งชาติ ครัEงที- &1 ประจําปี ..3 “เชียงรายเกมส์” ตัEงจ่ายจาก
เงินรายได้
โอนเพิ-มตัEงเป็ นรายการใหม่ .,777.-บาท งบประมาณหลังโอนเพิ-ม .,777.-บาท
(แผนพัฒนาสามปี ..3- .17 หน้า .& ลําดับที- 3)
โอนลด
-แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว- ไปเกี-ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ประเภทเงิ นประจําตําแหน่ ง เพื- อจ่ ายเป็ นเงิ นประจําตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการ กองการศึ กษา จํานวน
จํานวน อัตรา ตัEงจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณตัEงไว้ , ,777.-บาท งบประมาณคงเหลื อ
ก่อนโอนลด &7,777.-บาท ขอโอนลด .,777.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด .,777.-บาท
.โอนเพิมตั0งเป็ นรายการใหม่
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบเงินอุดหนุน หมวด
เงินอุดหนุ น ประเภทเงินอุดหนุ นส่ วนราชการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรี ยนคนพิการ
แห่งชาติ ครัEงที- 1 ประจําปี ..3 “เชียงรายเกมส์” เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรี ยนคนพิการแห่งชาติ ครัEงที- 1 ประจําปี ..3 “เชียงรายเกมส์” ตัEงจ่าย
จากเงินรายได้ โอนเพิ-มตัEงเป็ นรายการใหม่ .,777.-บาท งบประมาณหลังโอนเพิ-ม .,777.-บาท
(แผนพัฒนาสามปี ..3- .17 หน้า .& ลําดับที- 3)
โอนลด
-แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว- ไปเกี-ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ประเภทเงิ นประจําตําแหน่ ง เพื- อจ่ ายเป็ นเงิ นประจําตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการ กองการศึ กษา จํานวน
จํานวน อัตรา ตัEงจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณตัEงไว้ , ,777.-บาท งบประมาณคงเหลื อ
ก่อนโอนลด .,777.-บาท ขอโอนลด .,777.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 7,777.-บาท

/ ข้ อพิจารณา...

-5ข้ อพิจารณา
. เห็นควรอนุมตั ิให้โอนงบประมาณ
. เห็นควรเสนอสภาเทศบาลเพื-อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุ น
นายทองคํา ยาปะโลหิ ต - ขอนําเสนอที-ต่อที-ประชุมสภาเทศบาล เพื-อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา
(นายกเทศมนตรี ฯ)
ประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- ขอให้ที-ประชุมพิจารณาการอนุมตั ิเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ..3 ครัEงที- ,

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย
(ประธานสภาฯ)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..3 ครัEงที- ,
ที-ประชุมสภาฯ

- มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ..3 ครัEงที- ,
4.2 ขออนุมัติจัดตั0งโรงเรียนเทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า
ข้ อกฎหมาย
) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัดตัEง รวม หรื อเลิกสถานศึกษาขัEนพืEนฐาน
พ.ศ. ..7
) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการขยายชัEนเรี ยนในสถานศึกษาขัEนพืEนฐาน
พ.ศ. ..&
/เรื- องเดิม....

- 7เรืองเดิม
ตามบันทึกข้อความ เรื- อง รายงานสรุ ปแบบสอบถามความต้องการของผูป้ กครองเกี- ยวกับ
การเปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับชัEนอนุ บาล ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้าน
เหล่า วันที- 3 กุมภาพันธ์ ..2 และวันที- 7 มกราคม ..3 สรุ ปได้ว่าผูป้ กครองร้ อยละ
53.12 และร้ อยละ 53.. มีความต้องการให้เทศบาลตําบลบ้านเหล่าเปิ ดการเรี ยนการสอน
ในระดับชัEนอนุบาล
ข้ อเท็จจริง
เทศบาลตํา บลบ้า นเหล่ า มี ค วามต้องการจัดตัEง โรงเรี ย น โดยเปิ ดการเรี ย นการสอนใน
ระดับชัEนอนุบาล ณ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชี ยงรุ ้ง
จ.เชียงราย เพื-อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการจัดการศึกษา จึงได้ถือปฏิบตั ิ
ตามแนวทางปฏิ บตั ิเกี- ยวกับการจัดตัEง การรวม หรื อเลิ กสถานศึกษาขัEนพืEนฐาน และการ
ขยายชัEนเรี ยนในสถานศึกษาขัEนพืEนฐานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น ตามหนังสื อกรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้องถิ- น ที- มท 735&.&/ว 32, ลงวันที- ตุ ล าคม ... โดยกรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื-อให้การปฏิบตั ิเกี-ยวกับเรื- องนีE เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้ อยและอยู่ในหลักเกณฑ์เดี ยวกันโดยให้สอดคล้องกับระบบบริ หารของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ- น จึงให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการ
จัดตัEง รวม หรื อเลิกสถานศึกษาขัEนพืEนฐาน พ.ศ. ..7 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่า
ด้วยการขยายชัEนเรี ย นในสถานศึ ก ษาขัEนพืE นฐาน พ.ศ. ..& โดยอนุ โลม ทัEง นีE องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ- น ควรมี สํ า นัก /กอง/ส่ วนการศึ ก ษาที- รั บ ผิด ชอบการบริ ห ารการจัด
การศึ ก ษาของสถานศึ กษาในสัง กัดโดยตรง โดยให้อาํ นาจของคณะกรรมการเขตพืEนทีการศึ กษาเป็ นอํานาจของสภาท้องถิ- น และอํานาจของสํานักงานเขตพืEนที- การศึ กษาเป็ น
อํานาจของสํานัก/กอง/ส่ วนการศึกษา และให้ปฏิบตั ิเพิ-มเติม ดังนีE
. หลังจากที-สภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นให้ความเห็ นชอบ เมื-อได้รับความเห็ นชอบ
การจัดตัEง การรวม หรื อเลิ กสถานศึกษาขัEนพืEนฐาน หรื อการขยายชัEนเรี ยนในสถานศึกษา
ขัEนพืEนฐานแล้วให้จดั ทําประกาศองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริ หารส่ วน
ตําบล เรื- องการจัดตัEง รวมหรื อการเลิกสถานศึกษาขัEนพืEนฐานแล้วแต่กรณี
. เมื-อได้ดาํ เนิ นการตามข้อ แล้ว ให้รายงานกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น ภายใน &7
วัน นับแต่วนั ประกาศจัดตัEง รวมหรื อการเลิกสถานศึกษาขัEนพืEนฐาน หรื อการขยายชัEนเรี ยน
ในสถานศึกษาขัEนพืEนฐาน พร้อมรายละเอียดดังนีE
/ . หลักการ...

-11. หลักการและเหตุผลในการจัดตัEง รวมหรื อเลิกสถานศึกษาขัEนพืEนฐาน และรายละเอียด
ประกอบอื-นๆ เช่น ความต้องการและแหล่งที-ตE งั ชุ มชน จํานวนเด็กที-คาดว่าจะเข้าโรงเรี ยน
จํานวนชัEนเรี ยน งบประมาณที-เทศบาลจัดสรรให้โรงเรี ยน ทรัพย์สินและบุคลากรในกรณี
การจัดตัEงโรงเรี ยน การดําเนิ นการเกี- ยวกับนักเรี ยนทรัพย์สิน บุคลากรและเอกสารสําคัญ
ของโรงเรี ยนในกรณี การรวมหรื อเลิกสถานศึกษาขัEนพืEนฐาน . ผังบริ เวณสถานศึกษาขัEนพืEนฐาน
.& การได้มาของที-ดินที-จดั ตัEงโรงเรี ยน เช่น การได้มาจากการให้หรื อการซืE อที-ดิน ภาระติด
พันต่างๆ (ถ้ามี) หรื อการใช้ประโยชน์ของที-ดินกรณี เลิกสถานศึกษาขัEนพืEนฐาน
., สําเนารายงานการประชุ มสภาท้องถิ- นที-เห็ นชอบกับการจัดตัEง การรวมหรื อการเลิ ก
สถานศึกษาขัEนพืEนฐาน หรื อการขยายชัEนเรี ยนในสถานศึกษาขัEนพืEนฐาน
.. สําเนาประกาศองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตําบล เรื- องการ
จัดตัEง รวมหรื อการเลิ กสถานศึกษาขัEนพืEนฐาน หรื อการขยายชัEนเรี ยนในสถานศึ กษาขัEน
พืEนฐาน
&. สําหรับกรณี การจัดการศึกษาประเภทอื-นๆ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นจะต้องผ่านการ
ประเมินความพร้อมเพื-อจัดการศึกษาต่อหน่วยงานที-เกี-ยวข้องตามที-กฎหมายกําหนด
ข้ อพิจารณา
จึงเรี ยนมาเพื-อให้สภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าพิจารณาอนุมตั ิจดั ตัEงโรงเรี ยนอนุ บาลเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า ต่อไป
ประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอให้ที-ประชุมพิจารณาการอนุมตั ิเห็นชอบจัดตัEงโรงเรี ยนเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
(ประธานสภาฯ )
นายสาธิ ต แก้วรากมุข - ขอเสนอให้ตE งั ชื- อโรงเรี ยน “ โรงเรี ยนเทศบาล ( (แม่เผื-อ)
(เลขานุการสภาฯ)
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุมสภาฯ

- ไม่มี
/นายประเสริ ฐ ...

- นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบจัดตัEงโรงเรี ยนเทศบาล
(ประธานสภาฯ)
ตําบลบ้านเหล่า โดยใช้ชื-อ “ โรงเรี ยนเทศบาล ( (แม่เผือ- )
ที-ประชุมสภาฯ

- มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิจดั ตัEงโรงเรี ยนเทศบาลตําบลตําบลบ้านเหล่า
ชื-อ โรงเรี ยนเทศบาล (แม่เผือ- )

ระเบียบวาระที 4

เรืองเสนอเพือทราบ
4.1 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. -44:--4<%) ของเทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า เพิมเติม
(ฉบับที 1 )

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- เทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีความจําเป็ นที-จะต้องจัดทําโครงการเพื-อดําเนินการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชนโดยส่ วนรวม แต่เนื- องจากโครงการที-จะดําเนิ นการ
ดังกล่าวไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล ดังนัEนเพื-อให้ถูกต้องและเป็ นไปตามระเบียบ
จึงได้จดั ทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ..3- .17) ของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เพิ-มเติม
(ฉบับที- ) นีEขE ึน จํานวน & โครงการคือ
- ยุทธศาสตร์ จงั หวัด ที- , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื-อให้
ประชาชนอยู่ เย็นเป็ นสุ ข
., ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที- , การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ และสังคม เพื-อให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื-อให้ประชาชนอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ข
., แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ การ
สร้างสวนสาธารณะ สวนสุ ขภาพ และสถานที-พกั ผ่อนหย่อนใจ
โครงการส่ งเสริ มการออกกําลังกายผูส้ ู งอายุ กลุ่มเยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาล (ปั- นจักรยาน,รําไม้พอง,เต้นแอโรบิก,ฮูลาฮูป, กีฬาฯลฯ
จํานวน .7,777 บาท
- ยุทธศาสตร์ จงั หวัด ที- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
การลงทุนการเป็ นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที-ยวและวิถีการผลิต
การเกษตรยัง- ยืนเชื-อมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ
GMS
/-ยุทธศาสตร์ ...

-13- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที- การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง
พืEนฐานอื-น ๆ ที-จาํ เป็ นในเขตองค์กรปกครองครองถิ-น เพื-อรับรองการเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน
.. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง สาธารณู ปโภค สาธารณูปการ
และระบบโครงสร้างพืEนฐานอื-น ๆ
.. แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ ง ทางระบายนํEา
สะพาน ที-จอด รถตลอดจนการจัดทําป้ ายเส้นทางและระบบโครงสร้างพืEนฐานทีจําเป็ นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างสวนนางทรวง ปั นตุย้ –สะพาน หมู่ที- ตําบล
ทุ่งก่อ ถนน คสล. กว้าง&..7 เมตร ยาว .3 เมตร หนา 7.7 เมตร จํานวน
5.,777 บาท
-ยุทธศาสตร์ จงั หวัด ที- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การ
ลงทุนการเป็ นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที-ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยัง- ยืน
เชื-อมโยงกับกลุ่มประเทศASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที- การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืEนฐานอื-น ๆ ที-จาํ เป็ น
ในเขตองค์กร ปกครองท้องถิ-น เพื-อรับรองการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
.. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง สาธารณู ปโภค สาธารณูปการ
และระบบโครงสร้างพืEนฐานอื-น ๆ ..& แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืEนฐานที-จาํ เป็ น ในเขตขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น โครงการขยายเขตระบบประปา ในเขตเทศบาลตําบล
บ้านเหล่า จํานวน ,777,777 บาท
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรื อมีขอ้ ซักถามหรื อไม่

ที-ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มีขอ้ สงสัย และรับทราบเรื- องที-เสนอ

/.. แจ้งคําสั-ง...

-1/4.- การจัดทําร่ างแผนการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ -44:
นายสาธิ ต แก้วรากมุข -การจัดทําร่ างแผนการดําเนิ นงานประจําปี งบประมาณ ..3 จัดทําขึEนตามระเบียบ
(เลขานุการฯ)
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น พ.ศ. .,3
โดยแผนการดําเนินงานเป็ นเอกสารที-แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมต่างๆ ที-จะดําเนิ นงานในพืEนที- ภายในปี งบประมาณ ..3 เพื-อใช้เป็ นแนวทางใน
การดําเนิ นงานทัEงทางด้านการจัดการ โครงสร้างพืEนฐาน ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและ
สังคม การเมืองการบริ หาร การศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ-น
ตลอดจนการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ- งแวดล้อม ภายใต้แนวทางการพัฒนาของ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า โดยจะให้ผชู ้ ่วยเลขานุการเป็ นผู ้
กล่าวถึงรายละเอียดการจัดทําร่ างแผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ ..3
-แผนการดําเนิ นงานแบ่งออกเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที 1 เป็ นบทนํา ซึ- งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนการดําเนิ นงาน,ขัEนตอน
การจัดทํา,ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที-ดาํ เนินการ
ในพืEนที-ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที-จะบรรจุ
ในแผนการดําเนิ นงานจะมีที-มาจาก
) งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น (รวมทัEงเงินอุดหนุนทีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นอุดหนุ นให้หน่วยงานอื-นดําเนินการ)
) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที-องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นดําเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
&) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค หรื อหน่วยงาน
อื-น ๆ ที-ดาํ เนินการในพืEนที-ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น โดยให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-นตรวจสอบจากแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของจังหวัดหรื ออาจสอบถามไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ที-เกี-ยวข้อง
,) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื-น ๆ ที-องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นพิจารณาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์ในการประสานการดําเนินงานในพืEนที-

/ส่ วนที- ...

- .-

นางกันนิกา เมืองมูล
(จนท.วิเคราะห์ฯ)

ส่ วนที - เป็ นบัญชี โครงการ/กิจกรรม แยกเป็ นยุทธศาสตร์ ส่ วนรายละเอียดตาม
ยุทธศาสตร์ ให้นางกันนิกา เมืองมูล เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็ นผูช้ E ีแจง ดังนีE
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางที 1 ส่ งเสริ มสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทัEงในระบบ นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน โครงการ งบประมาณ 3,419,227.-บาท
แนวทางที - สร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงการบริ การ
การศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ที-มีความหลากหลาย นําไปสู่ สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน โครงการ งบประมาณ ,7,777.-บาท
แนวทางที ( ส่ งเสริ มให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการติดต่อสื- อสาร
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน โครงการ งบประมาณ 7,777.-บาท
แนวทางที / ส่ งเสริ มให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน โครงการ งบประมาณ 7,777.-บาท
แนวทางที 4 สนับสนุนการเรี ยนรู ้คู่คุณธรรม ร่ วมกับสถาบันทางศาสนารวมทัEงส่ งเสริ ม
การศึกษาที-คาํ นึงถึง ภูมิปัญญาท้องถิ-นและวัฒนธรรมต่าง ๆ
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน โครงการ งบประมาณ .,777.- บาท
แนวทางที < พัฒนาสื- อการเรี ยนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยใหม่ เพื-อเปิ ด
โอกาสการเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวางและทัว- ถึง
ไม่มีโครงการดําเนินงาน
แนวทางที 2 ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนในสังคม มีส่วนร่ วมในการพัฒนาด้านการศึกษา
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน โครงการ งบประมาณ .,777.- บาท
รวมโครงการทีดําเนินงาน 15 โครงการ งบประมาณ 3,489,22%.-บาท
-. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านคุณภาพชี วติ
แนวทางที 1 ส่ งเสริ มงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ู งอายุ คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมและ
เสริ มสร้างเครื อข่าย ภาครัฐ เอกชนปละประชาสังคม
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน & โครงการ งบประมาณ 72,777.-บาท

/แนวทางที - ...

-16แนวทางที - ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความ ปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน และป้ องกันปั ญหายาเสพติดในชุมชน
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน 3 โครงการ งบประมาณ 57,777.-บาท
แนวทางที ( ส่ งเสริ มการบํารุ งรักษาศิลปะ ศาสนา จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ-น
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ-น
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน 3 โครงการ งบประมาณ . 2,777.-บาท
แนวทางที / ส่ งเสริ มสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการ การสร้างสวนสาธารณะ
สวนสุ ขภาพ และสถานที-พกั ผ่อนหย่อนใจ
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน 2 โครงการ งบประมาณ &,7,777.-บาท
แนวทางที 4 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการสาธารณสุ ข การอนามัย ครอบครัว
การรักษาพยาบาล การป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื-อบริ การ
ประชาชน
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน 5 โครงการ งบประมาณ &&7,777.-บาท
รวมโครงการทีดําเนินงาน /4 โครงการ งบประมาณ 1,/&/,%%%.-บาท
(. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการท่ องเทียว เศรษฐกิจ พาณิชย์ และอุตสาหกรรม
แนวทางที 1 ส่ งเสริ มแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ ในการดําเนินชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรี ย ์
เพื-อให้ประชาชนได้พ- ึงตนเองได้อย่างยังยืน
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน โครงการ งบประมาณ &,777.-บาท
แนวทางที พัฒนาระบบชลประทาน หรื อการพัฒนาแหล่งนํEา และระบบบริ หารจัดการนํEา
เพื-อสนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตรการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ไม่มีโครงการดําเนินงาน
แนวทางที ( ส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษาอบรมฝึ กอาชีพเพื-อสร้างอาชีพและรายได้
พร้อมทัEงสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน โครงการ งบประมาณ 7,777.-บาท
แนวทางที / พัฒนาแหล่งท่องเที-ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ วิถีชีวติ ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ทอ้ งถิ-นและสร้างเครื อข่ายการท่องเที-ยวในชุมชน
ไม่มีโครงการดําเนินงาน
แนวทางที . สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที-ยว เศรษฐกิจ พาณิ ชย์
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ไม่มีโครงการดําเนินงาน
/แนวทางที 1 ...

-17แนวทางที 1 ส่ งเสริ มการพัฒนาการค้าการลงทุน การสร้างความเข้มแข็ง ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม เพื-อเพิ-มมูลค่า
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน โครงการ งบประมาณ 17,777.-บาท
รวมโครงการทีดําเนินงาน 4 โครงการ งบประมาณ &(,%%%.-บาท
/. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
แนวทางที 1 ส่ งเสริ มการจัดการสิ- งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ- งปฏิกลู นํEาเสี ยในชุมชน มลพิษ
ทางอากาศ ตอลดจนการรักษา ความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของชุมชนและท้องถิ-น
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน , โครงการ งบประมาณ 7,777.-บาท
แนวทางที - เสริ มสร้างความร่ วมมือและสร้างจิตสํานึกให้กบั ประชาชน ในการ
ดําเนินการ อนุรักษ์ การคุม้ ครองดูแลรักษาป่ าไม้ แหล่งนํEาธรรมชาติ ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอื-น ๆ ให้เกิดผลสําเร็ จอย่างยัง- ยืน
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน โครงการ งบประมาณ .77,777.-บาท
แนวทางที ( พัฒนาองค์ความรู ้และเสริ มสร้างให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น
ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ- งแวดล้อม
ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทนเพื-อลด ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
ไม่มีโครงการดําเนินงาน
แนวทางที / ส่ งเสริ มสนับสนุนงานด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบบเตือนภัย
การรณรงค์ และการป้ องกันการเกิดภัย ธรรมชาติและภัยพิบตั ิในท้องถิ-น
ไม่มีโครงการดําเนินงาน
แนวทางที 4 ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดทําฝายต้นนํEา เพื-อชะลอการไหลของนํEา
และตะกอนเสริ มความสมบูรณ์ของป่ า
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน โครงการ งบประมาณ .37,777.-บาท
รวมโครงการทีดําเนินงาน < โครงการ งบประมาณ 1,(%%,%%%.-บาท
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน0 ฐาน
แนวทางที 1 พัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ ง ทางระบายนํEา สะพาน ที-จอดรถ
ตลอดจนการจัดทําป้ ายเส้นทางและระบบโครงสร้างพืEนฐานที-จาํ เป็ น
เพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน โครงการ งบประมาณ ., 3,777.-บาท
แนวทางที - พัฒนางานด้านการผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที-สาธารณะ
และงานควบคุมอาคาร

-18จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน & โครงการ งบประมาณ &77,777.-บาท
แนวทางที ( การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืEนฐานที-จาํ เป็ น
ในเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน โครงการ งบประมาณ 7,777.-บาท
รวมโครงการทีดําเนินงาน -4 โครงการ งบประมาณ 4,4/:,%%%.-บาท
<. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมืองและบริ หาร
แนวทางที 1 ส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค สิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
และการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ-น
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน 3 โครงการ งบประมาณ 1,.,777.-บาท
แนวทางที - เสริ มสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุ มชนและท้องถิ-น บนพืEนฐานของ
ความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่ วน
ไม่มีโครงการดําเนินงาน
แนวทางที ( พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่ วม เพื-อการแก้ไข
ปั ญหาและการบริ การที-มีประสิ ทธิ ภาพ
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน . โครงการ งบประมาณ .,,.1,177.-บาท
แนวทางที / พัฒนาปรับปรุ งเครื- องมือ เครื- องใช้ เทคโนโลยีและสถานที-ปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน 5 โครงการ งบประมาณ ,, 11,7.7.-บาท
แนวทางที 4 ส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรักษาความปลอดภัย
แก้ไขปั ญหาจราจรและการบริ หารจัดการ
ไม่มีโครงการดําเนินงาน
แนวทางที < ส่ งเสริ มสนับสนุนการให้ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
ให้กบั บุคลากรของท้องถิ-นและประชาชนในชุมชน
จํานวนโครงการที-ดาํ เนินงาน โครงการ งบประมาณ &.,777.-บาท
แนวทางที 5 บริ หารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
ตลอดจนการประสานเครื อข่ายในการพัฒนาท้องถิ-นให้เข้มแข็ง
เพื-อให้เกิดความร่ วมมือและการบูรณาการร่ วมกัน
ไม่มีโครงการดําเนินงาน
แนวทางที : พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาล
และความโปร่ งใสของข้าราชการ
ไม่มีโครงการดําเนินงาน
/รวมโครงการ…

-19รวมโครงการทีดําเนินงาน 4( โครงการ งบประมาณ (%,(%-,<4%.-บาท
รวมทั0งหมดจํานวนโครงการทีดําเนินการ 141 โครงการ
งบประมาณ /-,--<,:5%.-บาท
งบปกติ (&,4%%,%%%.-บาท
งบประปา -,5-<,<5%.-บาท
รวม /-,--<,:5%.-บาท
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ -มีท่านใดที-จะเสนอเกี-ยวกับ การจัดทําร่ างแผนการดําเนินงานประจําปี
(ประธานสภาฯ)
งบประมาณ ..3 หรื อไม่ครับ
ที-ประชุม

-ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมให้ความเห็นชอบร่ างแผนการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ ..3
(ประธานสภาฯ)
หรื อไม่
ที-ประชุมสภาเทศบาลฯ - ไม่มีขอ้ สงสัย และรับทราบเรื- องที-เสนอ
4.( การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้ านเหล่ าประจําปี
งบประมาณ -445
นายสาธิ ต แก้วรากมุข -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
(เลขานุการสภาฯ
ท้องถิ-น พ.ศ. .,3 ข้อ 5 กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ-น มีอาํ นาจหน้าที- กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ- งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ-น เพื-อให้
ผูบ้ ริ หารท้องถิ-นเสนอต่อสภาท้องถิ-น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ-นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ-นทราบโดยทัว- กัน อย่างน้อยปี ละ
ครัEง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทัEงนีE ให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่า &7
วัน และแต่งตัEงคณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางานเพื-อช่วยปฏิบตั ิงานตามที-เห็นสมควร
รายละเอียดขอให้นางกันนิกา เมืองมูล เจ้าหน้าที-วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็ นผูช้ E ีแจง
/นางกันนิกา …

- 7- เอกสารนีEจดั ทําตามแบบที-กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ-น ได้กาํ หนดและมีการ
เพิ-มเติมเพื-อให้เอกสารสมบูรณ์
-แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปี งบประมาณ 557 มี & แบบ
แบบที- การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น
แบบที- แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นรายไตรมาส
ส่ วนที- ข้อมูลทัว- ไป
ส่ วนที- ผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตามแผนพัฒนาสามปี
ส่ วนที- & ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
แบบที- & แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ส่ วนที- ข้อมูลทัว- ไป
ส่ วนที- ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี งบประมาณ ..2
ส่ วนที- & ผลการดําเนินงาน (การออกสํารวจข้อมูล)
ตอนที- ข้อมูลทัว- ไป
ตอนที- การดําเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ตอนที- & การดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ตอนที- , การบริ การในเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
-ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเหล่ารายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารดังนีE
ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า ตามแผนพัฒนา ( ปี
.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา & ปี
1.1 รายงานจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา & ปี (ครัEงแรก)

นางกันนิกา เมืองมูล
(เจ้าหน้าที-วเิ คราะห์ฯ

ปี ที- พ.ศ. ..2
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
2.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาด้านการ
เศรษฐกิจ การพาณิ ชย์

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปี ที- พ.ศ. ..3
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปี ที- & พ.ศ. ..5
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

รวม
จํานวน
โครงกา
ร

งบ
ประมาณ

21

3,225,777

32

5,767,777

23

3,245,777

76

11,537,777

48

7,479,777

77

9,539,777

61

11,769,777

179

28,717,777

9

412,777

5

92,777

14

3,762,777

28

3,566,777

การท่องเที-ยว การเกษตร
และอุตสาหกรรม
4.การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ- งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืEนฐาน
6.การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริ หาร
รวม

8

1,455,777

27 15,567,777

27

37,263,777

55

47,278,777

24

6,275,777

34 18,147,777

71

37,741,977

129

61,463,977

49

22,682,377

53 24,773,777

42

19,427,777

144

66,175,377

159

41,458,377

214 72,471,777

238 174,877,977

611 218,737,277

สรุ ปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ -445
1. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปี -445

ยุทธศาสตร์

. การพัฒนา
ด้านการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
. การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต
&. การพัฒนา
ด้านการ
ท่องเที-ยว การ
เศรษฐกิจ การ
พาณิ ชย์
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
,. การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

จํานวน
จํานวน
จํานวนโครงการ
โครงการ
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ โครงการอยู่
ทัEงหมด
ระหว่าง
ที-ยงั ไม่ได้
ที-ยกเลิก
ที-มีการเพิ-มเติม
ที-ดาํ เนินการเสร็ จ
ที-ได้รับอนุมตั ิ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
จํานวน ร้อย จํานวน ร้อย จํานวน ร้อย จํานวน ร้อย จํานวน ร้อย จํานวน ร้อยละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
12

.&

7

7

7

7

5

31

& .&

7

7

7

7

6

5

..7.

7

7

7

7

1

3..

.&

&.2

7

7

2

&. 5

7

7

&2

3.5

7

7

1

,.15

ชาติและ
สิ- งแวดล้อม
.. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พืEนฐาน
1. การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการบริ หาร
รวม

2

.7

1

.7

7

7

3

.

7

7

1

,.15

17

2. 3

7

7

7

7

2

2.,7

7

7

5

,.3.

33

& .&&

1

.7

7

7

5

&2.7&

7

7

,&

&&.17

177

77

2

77

7

7

1

77

7

7

3

77

-. การเบิกจ่ ายงบประมาณ ปี 2557 ตามระบบสารสนเทศกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิน
แผนการดําเนินการ
ทัEงหมด

ยุทธศาสตร์

อนุมตั ิงบประมาณ

ลงนามสัญญา

จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
จํานวน
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ

. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งบ
ประมาณ

เบิกจ่าย
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

&, .,777

17

4,282,587

12

3,296,436.73

12

3,296,436.73

. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

,3

2,,75,777

37

1,214,777

31

713,265.67

31

713,265.67

&. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที-ยว เศรษฐกิจ
พาณิ ชย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม

5

412,777

6

133,777

5

87,969.77

5

87,969.77

,. การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ- งแวดล้อม

3

1,455,777

6

627,777

3

476,735.77

2

48,735.77

.. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืEนฐาน

,

6,275,777

19

3,417,777

17

3,215,672.65

17

3,215,672.65

1. การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริ หาร

,5

22,682,377

43

26,329,877

34

26,241,297.78

34

26,739,894.67

.5

41,458,377

128

35,989,387

172

34,723,668.36

177

33,394,272.95

รวม

--(หมายเหตุ
รายรับ ประจําปี -445
งบตามเทศบัญญัติ (งบปกติ)
งบประมาณเฉพาะการประปา
รายจ่ าย
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี -445 (งบปกติ)
งบประมาณเฉพาะการประปา ประจําปี -445
รายรับสู งกว่ ารายจ่ าย

((,4-<,444.:/
-,(//,-14.&(1,1-%,5(1.1:
-,-5(,4/1.55

(4,:5%,551.5<

33,394,272.95
2,476,498.81

(. ผลการดําเนินงานตามโครงการทีได้ รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปี -445

โครงการ
. เบีEยยังชีพผูส้ ูงอายุ
. เบีEยยังชีพผูพ้ ิการ
&. ค่าตอบแทนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
(เงินเดือน เงินค่า พชค. ค่าประกันสังคม
ค่ารักษาพยาบาล)
,. ค่าวัสดุการศึกษา (ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก)
.. โครงการร้อยรวมคน & วัยฯ
(พัฒนาสังคม จ.เชียงราย)
1. โครงการครอบครัวเลีEยงเดียว
รวม

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยู่ระหว่ าง
ยังไม่
แล้ วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ
/
/
/

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ทีได้ รับ
ทีเบิกจ่ ายไป
/,:-/,<%%
/,:-/,<%%
</-,%%%
</-,%%%
4::,&1<
4:/,%4<

/
/

1-4,:%%
-%,%%%

11(,1%&
-%,%%%

/

-%,%%%

-%,%%%

<,--1,(1<

<,-%(,5<4

/ผลการดําเนินงาน...

--/ผลการดําเนินงาน (การออกสํ ารวจข้ อมูล)
สรุ ปผลการสํ ารวจความพึงพอใจ
การดําเนินงาน เทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า ประจําปี งบประมาณ -445
การดําเนิ นงาน ปี งบประมาณ ..2 ของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีจาํ นวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี
..2 จํานวน .5 โครงการ และได้รับอนุมตั ิงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จํานวน 3 โครงการ
สามารถดําเนินการแล้วเสร็ จจํานวน 77 โครงการ
จากการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง เพื-อตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน
เขตพืEนที-รับผิดชอบเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ดําเนินการโดยให้เยาวชนในหมู่บา้ น สุ่ มตัวอย่างเข้าร่ วมประชุม
ประจําเดือนของแต่ละหมู่บา้ น และแจกแบบสอบถามจากประชาชนเข้าร่ วมประชุมประจําเดือน ซึ- งมีค่าใช้จ่ายใน
การดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุ ดละ 4 บาท และบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเก็บข้ อมูลสถิติ
(SPSS) ชุ ดละ 4.- บาท รวม เป็ น 1%.-บาท จํานวน /<4 ครั วเรือน (จากทั0งสิ0น 1,4/- ครั วเรือน) คิดเป็ นร้ อยละ (%.1<
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดําเนิ นการโดยสุ่ มจากจํานวนครัวเรื อนของแต่ละหมู่บา้ น โดยให้สมาชิสภาเทศบาล
อาสาสมัครสาธารณะสุ ขชุมชน(อ.ส.ม.) คณะกรรมการหมู่บา้ น ผูน้ าํ ชุมชน ทําการสุ่ มตัวอย่าง เนื-องจากสมาชิสภา
เทศบาล อาสาสมัครสาธารณะสุ ขชุมชน(อ.ส.ม.) คณะกรรมการหมู่บา้ น ผูน้ าํ ชุมชน เป็ นผูด้ ูแลและใกล้ชิดกับ
ประชาชนในหมู่บา้ นอยูแ่ ล้ว ทําให้ได้ขอ้ มูลที-ชดั เจนมากขึEน โดยให้สาํ รวจครอบคลุมทุกอาชีพ (รับราชการ,เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ, ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว, รับจ้าง, นักเรี ยน/นักศึกษา, เกษตรกร)
จากการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง เพื-อตอบแบบประเมินความพึงพอใจทัEงสิE น ,1. ครัวเรื อน ได้รับการตอบกลับแบบ
ประเมินความพึงพอใจทัEงหมด ,1. ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 77
แบบประเมินความพึงพอใจที-ใช้ในการดําเนิ นการครัEงนีE ประกอบไปด้วย , ตอน ดังนีE
ตอนที 1 ข้อมูลทัว- ไป
ตอนที 2 การดําเนิ นงานของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ตอนที 3 การดําเนิ นงานของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ตอนที 4 การบริ การในเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
เกณฑ์ การประเมินผลความพึงพอใจ
การประเมินผลคะแนนความพึงพอใจดําเนิ นการโดยนําค่าเฉลี-ยความพึงพอใจที-ได้ มาแบ่งเป็ นช่วงคะแนน
ดังนีE
คะแนนเฉลี-ย .77 – .,5
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที-สุด
คะแนนเฉลี-ย ..7 – .,5
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี-ย ..7 – &.,5
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี-ย &..7 – ,.,5
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี-ย ,..7 – ..77
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที-สุด
/ตอนที 1…

--4ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไป
ผูต้ อบแบบประเมินความพึงพอใจประกอบด้วย
.เพศ
ชาย ร้อยละ ,1.77 และเพศหญิงร้อยละ 54.77
.อายุ
อายุต-าํ กว่า 7 ปี คิดเป็ นร้อยละ ,.57
อายุในช่วง 7-&7 คิดเป็ นร้อยละ 12.77
อายุในช่วง & -,7 ปี คิดเป็ นร้อยละ &.27
อายุในช่วง 41 – 57 ปี คิดเป็ นร้อยละ 3.37
อายุในช่วง . -17 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.57
อายุมากกว่า 17 ปี คิดเป็ นร้อยละ 8.47
&.การศึกษา
ประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ ,3.77
มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่าคิดเป็ นร้อยละ29.57
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 5.77
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 9.97
สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ .57
อื-น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 1.77
,.อาชีพหลัก
รับราชการ คิดเป็ นร้อยละ &.57
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 6.97
ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ &7. 7
รับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 25.67
นักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ ,.57
เกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 27.77
อื-นๆ คิดเป็ นร้อยละ 7.97
เพศหญิงร้อยละ .,.77 ส่ วนเพศชายร้อยละ ,1.77 อายุส่วนใหญ่ผตู ้ อบแบบประเมินความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับอายุ , -.7 ปี และระดับอายุ & -,7 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 28.87 และ 23.77 ตามลําดับ ด้าน
การศึกษาส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบประเมินความพึงพอใจมีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 48.77 และ 29.57 ตามลําดับ ด้านการประกอบอาชีพ ส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว และรองลงมา ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ &7. 7 และ
2.27 ตามลําดับ

/สรุ ปความ…

-26สรุ ปความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้ านเหล่ าในภาพรวม
ประเด็น
) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
&) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
,) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
.) ความโปร่ งใสในการดําเนิ นงาน/กิจกรรม
1) การดําเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที-กาํ หนด
2) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหา
3) การแก้ไขปั ญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
5) ประโยชน์ที-ประชาชนได้รับจากการดําเนิ นโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

สรุ ปผลการประเมิน
คะแนนเฉลีย ระดับความพึงพอใจ
3.33
ปานกลาง
3.25
ปานกลาง
3.21
ปานกลาง
3.11
3.%4
3.12
3.17
3.77
3.79
(.14

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางการสํารวจความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านเหล่าในภาพรวม พบว่า
ประชาชนส่ วนใหญ่ พึงพอใจผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านเหล่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และ
พบว่า
ประเด็นด้านการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนเฉลี-ยสู งที-สุด (&.&&)
ส่ วนประเด็นด้านความโปร่ งใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม มีคะแนนเฉลี-ยตํ-าที-สุด (&.7,)

/สรุ ปการ…

-27สรุ ปการสํ ารวจความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั0ง < ยุทธศาสตร์ ในภาพรวม
ของเทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
) การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
&) การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ การพาณิ ชย์ การท่องเที-ยว
การเกษตรและอุตสาหกรรม
,) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ- งแวดล้อม
.) การพัฒนาด้านโครงสร้างพืEนฐาน
1) การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
ภาพรวม

สรุ ปผลการประเมิน
คะแนนเฉลีย ระดับความพึงพอใจ
3.27
ปานกลาง
3.19
ปานกลาง
3.14
ปานกลาง
3.17
3.15
3.13
(.1/

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางการสํารวจความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ของเทศบาลตําบลบ้าน
เหล่าในภาพรวม พบว่ายุทธศาสตร์ การพัฒนาทัEง 1 ยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่ พึงพอใจผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านเหล่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และพบว่า
ประเด็นการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีคะแนนเฉลี-ยสู งที-สุด (&. 7) ส่ วนประเด็น
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ- งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี-ยตํ-าที-สุด (&. 7)

/ตอนที- 3…

-28ตอนที 3 การดําเนิ นงานของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ประจําปี งบประมาณ ..5
โครงการ/กิจกรรม
) เบีEยยังชีพผูส้ ู งอายุ เบีEยยังชีพผูป้ ่ วยโรคเอดส์ เบีEยยังชีพคนพิการ
) โครงการงานประเพณี ต่างๆ เช่นวันสงกรานต์ วันลอยกระทง ฯลฯ
& การบริ หารจัดการงานขยะมูลฝอย
,) การบริ หารจัดการงานโรงฆ่าสัตว์
.) การบริ การจัดการงานตลาดสดเทศบาล
6) โครงการเทศบาลเคลื-อนที-เพื-อเพิ-มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานฯ
2) โครงการฝึ กอบรม ทัศนศึกษาของคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา ผูน้ าํ
ชุมชน เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
3) โครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษางานของบุคลากร เทศบาลตําบล
บ้านเหล่า (จริ ยธรรมคุณธรรม ระเบียบวินยั เบืEองต้น ฯลฯ)
&) จัดซื0อรถยนต์ บรรทุกติดตั0งเครนไฮดรอลิค พร้ อมกระเช้ าซ่ อมไฟฟ้า
1%) โครงการขุดลอกห้ วยกั0ง หมู่ที 11 ต.ทุ่งก่ อ (นอกเขต)
11) โครงการขุดลอกห้ วยแม่ สัก หมู่ที <,11 ต.ทุ่งก่ อ
1-) โครงการติดตั0งระบบไฟฟ้าแสงสว่ างชุ มชน พลังงานแสงอาทิตย์
ภาพรวม

สรุ ปผลการประเมิน
คะแนนเฉลีย ระดับความพึงพอใจ
(.45
มาก
&.&.
ปานกลาง
&. .
ปานกลาง
&.
ปานกลาง
&. .
ปานกลาง
&. &
ปานกลาง
ปานกลาง
(.1&
(.1(

ปานกลาง

(.1/
(.14
(.14
(.14
(.-(

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางการสํารวจความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านเหล่าตามโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนา ด้านคุณภาพชีวติ พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ พึงพอใจผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต อยูใ่ นระดับปานกลาง และพบว่า
ประเด็นกิจกรรมด้านการจ่ายเบีEยยังชีพผูส้ ู งอายุ เบีEยยังชีพผูป้ ่ วยโรคเอดส์ เบีEยยังชีพคนพิการ มีคะแนน
เฉลี-ยสู งที-สุด (&..2) ส่ วนประเด็นโครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษางานของบุคลากร เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
(จริ ยธรรมคุณธรรม ระเบียบวินยั เบืEองต้น ฯลฯ) มีคะแนนเฉลี-ยตํ-าที-สุด (&. &)

/ตอนที- 4…

-29ตอนที 4 การบริการในเทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า
ผลการสํ ารวจความพึงพอใจผู้ใช้ บริการในเทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กี-ยวข้อง
ประเด็น
) ท่านมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสารและการให้
บริ การต่าง ๆ ต่อประชาชนในพืEนที- ทราบเพียงใด
) ท่านมีความพึงพอใจต่อกริ ยามารยาทของเจ้าหน้าที-เทศบาล
ตําบลบ้านเหล่าในการให้บริ การ เพียงใด
&) ท่านมีความพึงพอใจต่อการได้รับความสนใจเอาใจใส่ เมื-อท่านมาใช้
บริ การ เพียงใด
,) ท่านมีความพึงพอใจต่อการได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน และ
เรี ยงลําดับก่อน-หลัง เมื-อท่านมาใช้บริ การ เพียงใด
.) ท่านมีความพึงพอใจต่อการได้รับการแนะนํา ชีE แจงและอธิ บายจาก
เจ้าหน้าที- เกี-ยวกับข้อมูลและขัEนตอนการให้บริ การของเทศบาลฯ
เพียงใด
1) ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของเจ้าหน้าที-ในด้านของความ
เชี-ยวชาญและความรวดเร็ วของการให้บริ การ เพียงใด
2) ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิ ดโอกาสของเจ้าหน้าที-ในการตอบข้อ
สงสัย
การตัดสิ นใจเลือกการบริ การต่างๆ จากเทศบาลฯ เพียงใด
ภาพรวม

สรุ ปผลการประเมิน
คะแนนเฉลีย ระดับความพึงพอใจ
&. .
มาก
&. 5

ปานกลาง

&.

ปานกลาง

&. &

ปานกลาง

&. .

ปานกลาง

(.-(

ปานกลาง

&. 5

ปานกลาง

(.2%

ปานกลาง

จากตารางการสํารวจความพึงพอใจการบริ การในเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่พึง
พอใจการบริ การในเทศบาลตําบลบ้านเหล่าในระดับปานกลาง และพบว่า
ประเด็นท่านมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสารและการให้บริ การต่าง ๆ ต่อประชาชนใน
พืEนที- ทราบเพียงใดและประเด็นท่านมีความพึงพอใจต่อการได้รับการแนะนํา ชีEแจงและอธิ บายจาก
เจ้าหน้าทีเกี-ยวกับข้อมูลและขัEนตอนการให้บริ การของเทศบาลฯ เพียงใด มีคะแนนเฉลี-ยสู งที-สุด (&. .) เท่ากัน ส่ วนประเด็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อกริ ยามารยาทของเจ้าหน้าที-เทศบาลตําบลบ้านเหล่าในการให้บริ การ เพียงใด และประเด็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิ ดโอกาสของเจ้าหน้าที-ในการตอบข้อสงสัย การตัดสิ นใจเลือกการบริ การต่างๆ จาก
เทศบาลฯ เพียงใด มีคะแนนเฉลี-ยตํ-าที-สุด (&. 5) เท่ากัน

/ข้อคิดเห็น…

-30ข้ อคิดเห็น / ข้ อเสนอแนะอืน ๆ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านเหล่าได้ให้ขอ้ คิดเห็น / เสนอแนะ เพิ-มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนีE
1. ด้ านการศึกษา
1. ครู สอนเด็กนักเรี ยน ควรมีความรู ้ ความสามารถและควรมีการทดสอบในด้านการสอนด้วย
. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสกปรก ปรับปรุ งด้วย
&. ให้จดั ภูมิทศั น์ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ให้ดูสะอาด เรี ยบร้อย ทันสมัย สวยงามยิง- ขึEน
,. ควรดูแลเรื- องการศึกษาของเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
-. ด้ านคุณภาพชี วติ
1. ต้องการให้ดูแลผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมให้มากกว่านีE
2. อยากให้เพิ-มเงินเบีEยผูส้ ู งอายุ
&. อยากให้มีการจัดงานลอยกระทงหลายๆ วัน
,. อยากให้จดั งานกีฬา เพราะว่าเยาวชนจะได้ห่างไกลยาเสพติด
3. ด้ านการบริ หารงานของเทศบาลฯ
1. ตรวจสอบการทํางานที-ไม่โปร่ งใสของเจ้าหน้าที. ควรพัฒนาและกระตือรื อร้นต่อบทบาทและหน้าที-ของตนเองให้มากกว่านีE ในทุกๆ ด้าน
&. อยากให้ปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตเทศบาลให้สวยงามมากกว่านีE
,. อยากให้คณะผูบ้ ริ หารมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่านีE เช่น สมาชิกสภาไม่ค่อยทํางานเลย
.. ควรปรับปรุ งการให้บริ การประชาชนให้มากกว่านีE การบริ การช้าเกินไป
1. อยากให้สนับสนุนโครงการเกี-ยวกับกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผูส้ ู งอายุ ให้มีรายได้
7. งานในส่ วนขออนุ ญาตต่างๆ ล่าช้ามาก ต้องคอยติดตามทวงถาม
/. ด้ านโครงสร้ างพืน0 ฐาน
. พัฒนาทําร่ องนํEาหมู่ , ตําบลทุ่งก่อ โดยเฉพาะซอย 5
. ขยายเขตไฟฟ้ าให้เพียงพอ
&. การขุดลอกห้วยกัEงไม่เป็ นที-พอใจ งบประมาณกับงานที-ทาํ ออกมาไม่เหมาะสมกับเงินงบประมาณ การ
ทํางานไม่โปร่ งใส
,. การติดตัEงไฟฟ้ าบางครัEงหลอดไฟเสี ยไม่เคยมาดูและ บอกแล้ว ก็เดี-ยวก่อน
.. ไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์มนั ก็เสี ยไปตัEงนานแล้ว ช่างไม่เคยมาติดตามผลการดําเนินงานเลย แต่ถา้ เสี ยก็
โทษประชาชนไม่ดูแลรักษากัน
1. ถนนสายหลักควรเพิ-มหลอดไฟมากกว่านีE เพราะมืดมากในช่วงกลางคืนเกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครัEง
2. โครงการก่อสร้างต่างๆ ให้ดูเขตแดนให้ดี เพื-อไม่ให้เกิดปั ญหาในอนาคต
3. การก่อสร้าง การประมูลไม่เปิ ดเผย
/ไฟฟ้ าในเขตเทศบาลบ้านเหล่า…

-& 9. ไฟฟ้ าในเขตเทศบาลบ้านเหล่า โดยเฉพาะสี- แยกบ้านเหล่ายาวไปตลอดจนถึงโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ ้ง ไม่
สว่างเพียงพอ ให้เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครัEง ยิง- บ้านเหล่าเป็ นแหล่งชุมชนที-มีคนอยูห่ นาแน่น คึกคักไปจนเวลา .77 น. มี
ร้านค้า ร้านอาหาร อยูม่ ากมายในตอนกลางคืน แก่กลับมืดมากไฟฟ้ าดีเป็ นบางครัEง ส่ วนใหญ่จะเสี ยตลอด
4. ด้ านสาธารณะสุ ขฯ
1. การจัดการเกี-ยวกับตลาดยังไม่สะอาด ไม่เป็ นระเบียบ
. โครงการคัดแยกขยะยังทําไม่ทวั- ถึง ทําก็ทาํ แต่ตอนแรก ทําอะไรไม่ทาํ จริ งจัง ถังขยะบางถังแตกแทบใส่
ขยะไม่ได้เลย เวลาเอาขยะไว้ให้ดีเหมือนเดิม
3. สิ- งแวดล้อมไม่ดีเท่าไรในชุมชนให้แก้ไขปั ญหาด่วน
,. ควรจัดให้มีถงั ขยะให้มากกว่านีE ถังขยะน้อยเกินไป
.. อยากให้ปรับสถานที-ทิEงขยะให้ดีกว่านีE
1. จัดที-ขายของให้มากกว่านีE
2. มีถงั ขยะไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของชุมชน เนื- องจากมีการจัดเก็บขยะไม่เป็ นเวลา มาวันเว้นวัน ถ้า
วันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ขยะก็ลน้ ส่ งกลิ-นเน่าเหม็น สุ นขั จรจัดมาลืEอค้นระเนระนาด
3. ควรมีการจัดเก็บขยะทุกวัน จะดีมาก
5. ตลาดสดบ้านเหล่าห้องนํEาสกปรกมาก
7. อยากให้ลา้ งตลาดสดบ้านเหล่า อาทิตย์ละครัEง เพราะตามร่ องสกปรกมาก
<. ด้ านประปา
1. การติดต่องานกับเทศบาลล่าช้ามาก โดยเฉพาะการขอใช้นE าํ ประปาช้ามาก ขอใช้เป็ นเดือน การให้
คําแนะนําพูดไม่รู้เรื- องเลย ควรอธิ บายว่าขัEนตอนมีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไร
2. เจ้าหน้าที-ประปาละเลย ไม่สนใจประชาชน เวลามีปัญหาเกี-ยวกับนํEาแตกแจ้งแล้วมาล่าช้า ทํางานไม่
เรี ยบร้อย ไม่สนใจในการทํา
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ -มีท่านใดที-จะเสนอเกี-ยวกับ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
(ประธานสภาฯ)
ประจําปี งบประมาณ ..2 หรื อไม่
ที-ประชุม

-ไม่มี

ที-ประชุมสภาเทศบาลฯ - ไม่มีขอ้ สงสัย และรับทราบเรื- องที-เสนอ

/5.4 แจ้ งคําสั ง…

-325.4 แจ้ งคําสั งหัวหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ครั0งที 1/-445 การได้ มาซึงสมาชิ กสภา
ท้ องถินหรื อผู้บริ หารท้ องถินเป็ นการชั วคราว
นายสาธิ ต แก้วรากมุข - ตามที-มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที- 3./ ..2 เรื- องการได้มาซึ- งสมาชิกสภา
(เลขานุการสภาฯ)
ท้องถิ-นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ-นเป็ นการชัว- คราว ลงวันที- 7 กรกฎาคม พ.ศ. ..2
ให้งดการ การจัดให้มีการเลือกตัEงสมาชิกหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ-นที-ครบวาระหรื อพ้นจาก
ตําแหน่งตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นจนกว่าจะมีการ
ประกาศเปลี-ยนแปลง เพราะ สถานการณ์ยงั ไม่อาจจัดให้มีการเลือกตัEงสมาชิกสภา
ท้องถิ-นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ-นได้โดยเรี ยบร้อย โดยในระหว่างนีEให้ดาํ เนิ นการเดื-อให้ได้มา
ซึ- งสมาชิกสภาท้องถิ-นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ-นโดยวิธีตE งั คณะกรรมการสรรหาเพื-อคัดเลือก
บุคคลที-มีความรู ้และความสามารถในด้านต่าง ๆ เข้าทําหน้าที-สมาชิกสภาท้องถิ-นไป
พลางก่อน ส่ วนตําแหน่งผูบ้ ริ หารท้องถิ-นที-ครบวาระให้ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น
ปฏิบตั ิหน้าที-นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นตามที-กฎหมายกําหนด
ไว้แล้ว นัEน บัดนีE คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่าปั จจุบนั ประชาชนในท้องถิ-นและ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นได้ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการแห้ไขปั ญหาของ
ประเทศ สถานการณ์จึงได้คลี-คลาย ดังนัEน เพื-อให้เกิดความร่ วมมือในการปฏิรูป การ
ส่ วนเสริ มความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติให้มากยิง- ขึEน จึง
สมควรให้สมาชิกสภาท้องถิ-นหรื อผูบ้ ริ หารที-มาจากการเลือกตัEงของประชาชนแต่เดิมมีส่ วนรับผิดชอบในฐานะตัวแทนของประชาชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ-นอันจะ
เป็ นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ-นในสถานการณ์ที-ยงั ไม่อาจจัดให้
มีการเลือกตัEงได้ทE งั ยังเป็ นการสร้างสภาพแวดล้อมอันจําเป็ นเพื-อประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบประชาธิ ปไตยขัEนพืEนฐานซึ- งใกล้ชิดกับประชาชนที-สุด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ,, ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว- คราว) พุทธศักราช .,2 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบ
ของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ จึงมีคาํ สั-ง สรุ ปดังต่อไปนีE
1. กรณี สมาชิกสภาท้องถิ-นและผูบ้ ริ หารท้องถิ-นที-ครบวาระตามกฎหมายว่าด้
การจัดตัEงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น ตัEงแต่วนั ที- มกราคม ..3 เป็ นต้นไป ยังคงอยู่
ในตําแหน่งต่อไป จนกว่าคณะกรรมการการเลือกจะมีประกาศให้มีการเลือกตัEงตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตัEงสมาชิกสภาท้องถิ-นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ-น

/ . กรณี ผบู ้ ริ หาร...

33. กรณี ผบู ้ ริ หารหารท้องถิ-นชุดสุ ดท้ายที-พน้ จากการดํารงตําแหน่งเนื-องจากครบวาระ
ก่อนวันที- มกราคม ..3 และประสงค์จะกลับเข้าดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หารท้องถิ-นมารายงานตัว
ต่อประธานกรรมการสรรหาตามข้อ . ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที- 3./ ..2ฯ
ภายในวันที- มกราคม ..3 และให้กลับเข้าเข้าดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หารท้องถิ-นได้ นับแต่วนั ทีประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตัEงให้เป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ-น และให้ปลัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-นยุติการปฏิบตั ิหน้าที-ตE งั แต่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตัEงผูบ้ ริ หารดังกล่าววาระ
ของสมาชิกสภาท้องถิ-นและผูบ้ ริ หารท้องถิ-น ให้สมาชิกท้องถิ-นและผูบ้ ริ หารท้องถิ-น
ดํารงตําแหน่งจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตัEงจะประกาศให้มีการเลือกตัEง ในกรณี ทีคณะรักษาความสงบแห่งชาติยงั คงอยูใ่ นตําแหน่ง การประกาศให้มีการเลือกตัEงให้กระทําโดยความ
เห็นชอบร่ วมกันระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการการเลือกตัEง
2. การพ้นจากตําแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ-นและผูบ้ ริ หารท้องถิ-นด้วยเหตุอื-น
นอกจากครบวาระ ให้สมาชิ กสภาท้องถิ-นและผูบ้ ริ หารท้องถิ-นเข้าซึ- งเข้าปฏิบตั ิหน้าที-ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที- 3./ .,2ฯ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที- 31/ .,2ฯ และ
คําสั-งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนีE ปฏิบตั ิหน้าที-ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อ 1. กรณี กรุ งเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยที-กรุ งเทพมหานครและเมือง
พัทยาเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นรู ปแบบพิเศษซางมีระเบียบบริ หารราชการแตกต่างจากการ
ปกครองท้องถิ-นอื-น ๆ และจําเป็ นต้องประสานงานกับราชการส่ วนกลางทัEงในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ตลอดจนการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด จึงมิให้คาํ สั-งนีEมี
ผลบังคับกับกรุ งเทพมหานครและเมืองพัทยา และให้สมาชิกสภาท้องถิ-นหรื อผูบ้ ริ หารท้องใน
องค์กรปกรองส่ วนท้องถิ-นดังกล่าวที-ได้รับ การคัดเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที- 3./ .,2 เรื- องการได้มาซึ- งสมาชิกสภาท้องถิ-น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ-นเป็ นการ
ชัว- คราว ลงวันที- &7 กรกฎาคม พ.ศ. ..2 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที- 3./ .,2
เรื- อง การได้มาซึ- งสมาชิกสภากรุ งเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็ นการชัว- คราว ลงวันที- 7
กรกฎาคม .,2 ซึ- งยังปฏิบตั ิหน้าที-อยูใ่ นวันที-คาํ สั-งนีEใช้บงั คับยังคงดํารงตําแหน่งและปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป
ในกรณี ที-ตาํ แหน่งตามวรรคหนึ-งว่างลงให้ดาํ เนินการตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที- 3./ .,2 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที- 3./ .,2 ต่อไป
ข้อ กรณี สมาชิกสภาท้องถิ-นในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นอื-น ๆ ที-จะพ้นจาก
ตําแหน่งให้สมาชิกสภาท้องถิ-นในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นทุกแห่งที-ตอ้ งพ้นจากตําแหน่ง
เนื-องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัEงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น ตัEงแต่วนั ทีมกราคม พ.ศ. ..3 เป็ นต้นไป ยังคงอยูใ่ นตําแหน่งเพื-อปฏิบตั ิหน้าที-ต่อไป โดยให้มีจาํ นวนตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตัEงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นนัEน
/นายประเสริ ฐ …

-&,นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรื อมีขอ้ ซักถามหรื อไม่

ที-ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มีขอ้ สงสัย และรับทราบเรื- องที-เสนอ

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภา)

- มีท่านใดจะเสนอในที-ประชุมหรื อไม่

ที-ประชุม

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี ฯ คณะผูบ้ ริ หาร ปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ขอปิ ดการประชุมสภา
เทศบาล

เลิกประชุ มสภาเทศบาลฯ เวลา 11.44 น.
(ลงชื-อ)

(ลงชื-อ)

สาธิ ต แก้วรากมุข ผูบ้ นั ทึกการประชุมสภาเทศบาล
(นายสาธิ ต แก้วรากมุข )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
อําพา เงินสัจจา ผูพ้ ิมพ์
(นางอําพา เงินสัจจา)
เจ้าหน้าที-บริ หารงานทัว- ไป

-35คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนีE แล้ว
เมื-อวันที- 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ..3
(ลงชื-อ) สิ ทธิ ศกั ดิ/
สุ ขเกษม ประธานกรรมการ
(นายสิ ทธิ ศกั ดิ/ สุ ขเกษม)

(ลงชื-อ) ประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

(ลงชื-อ)

สุ คาํ มณี จนั สุ ข กรรมการ
(นายสุ คาํ มณี จนั สุ ข)

(ลงชื-อ)

สมบัติ มัน- กุง กรรมการ
(นายสมบัติ มัน- กุง)

