-สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2555
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
----------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
2. นายคํา
มณีจันสุข
3. นายบุญทา มั่นกุง
4. นายแสวง แสงเดือน
5. นายสมบัติ มั่นกุง
6. นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
7. นายอินทร์จันทร์ วันดี
8. นายสุคํา มณีจันสุข
9. นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
10. นางบัวเรียว คําแดงใส
11. นายอํานาจ ยอดปัญญา
12. นายเมืองอินทร์ บุญสม
เลขานุการสภาเทศบาล
1. นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์

ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ฯ
1. จ.ส.อ.ณัฐธีรวัฒน์ สิทธิขันแก้ว

ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายทองคํา ยาปะโลหิต
2. นายอํานวย เหล่ามะโฮง
3. นายชัยพัชร์ ทิพย์โยธิน
4. ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
5. นางสังวรณ์ ปัญโญ
6. นายธนโชติ
ธรรมจักร์
7. พ.จ.อ.อัฐพงษ์ อําไพพิศ
8. นายบุญส่ง ต๊ะวิโล
9. นางอัญชลี นัยติ๊บ
10. นางทานตะวัน วรรณรัตนโชติ
11. นางสาวพัชรินทร์ วันดี
12. นางสาวดุริยา ชูเชาวน์

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งก่อ
ตําแหน่ง บุคลากร
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
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ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

/13. นางสาวแคทติยา....

-213. นางสาวแคทติยา โทปุรินทร์
14. นางสาวจิรวรรณ บุญสุข

ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- เชิญร่วมการแข่งขันกีฬาท้องที่ – ท้องถิ่นสัมพันธ์ “เวียงเชียงรุ้งเกมส์” ครั้งที่ 7
ประจําปี 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งก่อ (ใจประชานุเคราะห์) วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 07.00 น. ตั้งขบวน ณ บริเวณหอประชุมบ้านป่าห้า หมู่ที่ 3

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ขอให้สมาชิกสภา ฯ
ทุกท่านได้ตรวจดูสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฯ ทุกหน้า
มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดเห็นควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคําในบันทึกรายงาน
การประชุมหรือไม่

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

ที่ประชุมสภา ฯ

- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554

มติที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554

ระเบียบวาระที่ 3

กําหนดวันเริ่มต้นประชุมและระยะเวลาวันประชุมของสมัยประชุมสามัญประจําปี
พ.ศ. 2555 แต่ละสมัยและกําหนดวันเริ่มต้นประชุมและระยะเวลาวันประชุมของ
สมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2556

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงรายละเอียด

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ)

- ชี้แจงข้อกฎหมาย
1.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13
พ.ศ. 2552
มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด วรรคสี่ของ มาตรา 24
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวันแต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
/1.2 ระเบียบกระทรวง......

-31.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว การประชุม
สภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ (1) การประชุมสามัญ
(2) การประชุมวิสามัญ
ข้อ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก
ของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ 11 มาใช้บังคับอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้กําหนด
สมัยประชุมสามัญประจําปีไว้ หรือไม่ได้กําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปีสมัย
แรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปี
หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีที่กําหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนํา
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญได้
ในส่วนของเลขานุการสภาเทศบาลขอเสนอการกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี 2555 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี 2556 เพื่อให้ที่ประชุมได้
พิจารณา ดังนี้
1.1 กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2555
- สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
- สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
- สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
- สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
1.2 กําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2556
- สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามหรือไม่

นายสมศักดิ์ อินทรพานิช

- ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอนั้นมีความเหมาะสมดีแล้ว

(สมาชิกสภาฯ)
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ในการ กําหนดวันเริ่มต้นประชุมและ
จํานวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญประจําปี 2555 แต่ละสมัยและกําหนดวัน
เริ่มต้นประชุมและจํานวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี 2556
/ ที่ประชุมสภาฯ…

-4ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการกําหนดวันเริ่มต้นประชุมและจํานวนวันประชุมของ
สมัยประชุมสามัญประจําปี 2555 แต่ละสมัยและกําหนดวันเริ่มต้นประชุมและ
จํานวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี 2556 ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลเสนอ ดังนี้
1.1 กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2555
- สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
- สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
- สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
- สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
1.2 กําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2556 ดังนี้
- สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปี 2554 ของนายกเทศมนตรี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรีฯ)

- ในวันนี้ วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นการประชุมสมัยสามัญ
สมัยแรก ข้าพเจ้าขอรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2554 ซึ่งมี
รายละเอียดตามนโยบาย ดังนี้
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
1.1 จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ก่อสร้าง บํารุงรักษา ถนน ทางเท้า ราง
ระบายน้ําเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน
1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความต้องการ
1.3 มีน้ําประปา และระบบน้ําที่ดีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
1.4 มีระบบ ไฟฟ้า ทุกหมู่บ้าน
1.5 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ําใช้ คลองส่งน้ําเพื่อให้มีน้ําเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค
โครงการที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สี่แยกป๊อกแลนด์-วัดดอยแสงธรรม)
หมู่ที่ 12 ตําบลทุ่งก่อ จํานวน 459,000.-บาท
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู (รอบวัดทุ่งก่อ) หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งก่อ
จํานวน 139,000.-บาท
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู (ซอย 3) หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งก่อ
จํานวน 199,000.-บาท
4. โครงการขยายเขตน้ําประปา (บ้านนางสวย-ฌาปนสถานวัดหลวงปู่ขาน)
จํานวน 35,000.-บาท
/5. โครงการก่อสร้าง…..

-55. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู (ซอยร้านไก่ยาง 5 ดาว) หมู่ 11
ตําบลทุ่งก่อ จํานวน 229,000.-บาท
6. โครงการขยายผิวถนน คสล.(หน้าวัดแม่เผื่อ-สระน้ําหัวดอย) (สองข้างทาง)
หมู่ 4 ตําบลดงมหาวัน จํานวน 329,000.-บาท
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่ายและไม่ได้ดําเนินการทําสัญญา ประจําปี
งบประมาณ 2554จํานวน 1 โครงการ (กันเงินงบประมาณไว้และรอการอนุมัติ
การก่อสร้างในพื้นที่ นสล.)
1.โครงการก่อสร้างหอประชุม หมู่ 6 ตําบลทุ่งก่อ จํานวน 600,000.-บาท
โครงการที่กําลังดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-20 กุมภาพันธ์ 2555)
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
(ก่อสร้างถังพักน้ําใสพร้อมโรงสูบน้ํา) จํานวน 6,697,000.-บาท
(ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล)
2. นโยบายด้านสาธารณสุข มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายของประชาชน
2.2 ส่งเสริมสนับสนุน การดูแลสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ คุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข(อุดหนุนให้
หมู่บ้าน) จํานวน 50,000.-บาท
2. โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล ตําบลบ้านเหล่า) จํานวน 81,700.-บาท
3. โครงการอนามัยแม่และเด็ก จํานวน 17,350.-บาท
4. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติและศูนย์
เรียนรู้ตามแนว พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนอําเภอเวียงเชียงรุ้ง)
จํานวน 50,000.-บาท
5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 17,825.-บาท
6. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000.-บาท
7. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 5,000.-บาท
8. โครงการทําความสะอาดรางระบายน้ํารูปตัวยู จํานวน 29,800.-บาท
9. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์เด็กอนุบาลและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล จํานวน 9,950 บาท
10. โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เวียงเชียงรุ้งเกมส์ 54 ครั้งที่ 6 จํานวน
70,000.-บาท
/11. โครงการจัดหาอุปกรณ์....

-611. โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านในเขตเทศบาล จํานวน
19,830.-บาท
โครงการที่กําลังดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 -20 กุมภาพันธ์ 2555)
1. การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ท้องที่-ท้องถิ่น
2. โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายของกลุ่มผู้สูงอายุ
3. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์เด็กอนุบาลและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล จํานวน 10,000.-บาท
3. นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
3.1ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและได้รับ
ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
3.2ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแนวร่วมในการป้องกันพฤติกรรมการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมทั้งประชาชนในเขตเทศบาล
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม โดยการร่วมคิด ร่วม
ทํา ร่วมตรวจสอบ และติดตามประเมินผล ตามหลักวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
โครงการที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 23,384.-บาท
2. โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 19,925.-บาท
3. โครงการติดตามและประเมินผลแผน จํานวน 11,257.-บาท
4. โครงการ การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 311,819.05 บาท
โครงการดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-20 กุมภาพันธ์ 2555)
1. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯและโครงการสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน
2. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
4. นโยบายด้านการรักษาความสงเรียบร้อยของประชาชน มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
-ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
-ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของ อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
ตํารวจบ้าน ลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
โครงการที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่
จํานวน 14,195.-บาท
/2. โครงการรณรงค์….

-72. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
จํานวน 14,000.-บาท
3. โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน
43,600.-บาท
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
(อุดหนุนอําเภอเวียงเชียงรุ้ง) จํานวน 5,000.-บาท
5. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. จํานวน 9,938.75 บาท
6. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จํานวน
10,710.-บาท
โครงการดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-20 กุมภาพันธ์ 2555)
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่
จํานวน 14,450.-บาท
5. นโยบายด้านการศึกษา มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
-ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
-สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ
เพื่อให้เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ในชุมชน
-ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจําเป็นในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
-สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา
-ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา
-ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน อาหารกลางวัน อาหารเสริม
ที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่
โครงการที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์ฯ)
จํานวน 193,609.-บาท
2. โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน
73,980.32 บาท
3. โครงการบัณฑิตน้อย จํานวน 20,704.-บาท
4. โครงการจัดบริการรถรับส่งเด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
จํานวน 98,054.64 บาท
5. โครงการจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายบ่งชี้ห้องต่าง ๆ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล จํานวน 18,500.-บาท
6. โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
จํานวน 8,070.-บาท
7. โครงการค่ายสัมพันธ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
จํานวน 2,500.-บาท
/8. อุดหนุนโรงเรียน….

-88. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง (อาหารกลางวัน เด็กนักเรียน)
จํานวน 1,583,400.-บาท
9. อาหารเสริม (นม)โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง จํานวน
436,476.10 บาท
10. โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ ฯลฯ ของเด็กอนุบาล จํานวน
5,235.-บาท
11. โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000.-บาท
โครงการดําเนินการในปีงบประมาณ 2555(1 ตุลาคม 2554-20 กุมภาพันธ์ 2555)
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 44,449.-บาท
2. โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
จํานวน 4,106.-บาท
6. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
-ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
-ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
-สร้างความปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานและความถูกต้องยุติธรรมและ
การยอมรับของทุกภาคส่วน
-พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน
-ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของ
ประชาชน
-พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน
เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม
ขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรโดยใช้ระบบคุณธรรม
-พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
อํานวยความสะดวก และการให้บริการให้แก่ประชาชน
โครงการที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 57,500.-บาท
2. โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีและกิ่งกาชาดอําเภอเวียงเชียงรุ้ง จํานวน
5,000.-บาท
3. โครงการวันเทศบาล จํานวน 21,750.-บาท
4. โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จํานวน 80,000.-บาท
5. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 25,000.-บาท
6. โครงการติดตั้งเครื่องเสียงหอประชุม จํานวน 79,750.-บาท
7. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000.-บาท
/7. นโยบาย....

-97. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
-ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
-ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ
-ส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์และป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โครงการที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการปรับสถานที่ทิ้งขยะและขุดบ่อฝังกลบ จํานวน 98,500.-บาท
2. โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังลําน้ําแม่สัก (บ้านนางตี้ -บ้านนายจันทร์ )
หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งก่อ จํานวน 193,000.-บาท
3. โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังลําน้ําแม่สัก (หลังบ้านนายอ้าย นันต๊ะรัตน์)
หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งก่อ จํานวน 175,000.-บาท
4. โครงการจัดซื้อถังขยะใหญ่มีฝาปิด จํานวน 79,800.-บาท
5. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จํานวน 20,000.-บาท
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล จํานวน 7,268.40 บาท
โครงการที่ได้รับการจัดสรรจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มี 2 โครงการ
1. โครงการขุดลอกลําน้ําแม่เผื่อ จํานวน 1,000,000.-บาท
2. โครงการขุดลอกห้วยกั้ง จํานวน 500,000.-บาท
8. นโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
-ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันปัญหายาเสพติดและการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
-ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเยาวชนให้มีบทบาททางสังคมที่ถูกต้อง และได้
เรียนรู้ คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น
-สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้วยการส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ชุมชน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศปส.เทศบาล)
จํานวน 55,078.-บาท
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศตส.อําเภอเวียงเชียงรุ้ง)
(อุดหนุนให้อําเภอเวียงเชียงรุ้ง) จํานวน 30,000.-บาท
9. นโยบายด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
-ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับประชาชน
-ส่งเสริมสนับสนุนสถานที่ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพต่างๆ
/- สนับสนุนการศึกษา…..

- 10 -สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
-ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
โครงการที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 .โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
จํานวน 12,501.40 บาท
2. โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 8,000.-บาท
3. โครงการซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า จํานวน 29,000.-บาท
4. โครงการจัดทําแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จํานวน 8,000.-บาท
โครงการดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-20 กุมภาพันธ์ 2555)
1. โครงการถนนคนเดิน (กาดเวียงเชียงรุ้งงาม)
10.นโยบายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
-ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
-ส่งเสริมการทะนุบํารุงศาสนา และจริยธรรม
-ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกของประชาชนให้เห็นคุณค่าทาง
จริยธรรม
โครงการที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการถวายเทียนพรรษา จํานวน 14,324.-บาท
2. โครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน (อุดหนุนอําเภอเวียงเชียงรุ้ง)
จํานวน 5,000.-บาท
3. โครงการจัดงานถวายสักการะเนื่องในวันครบรอบสวรรคตสมเด็จย่าและ
วันพระราชสมภพ จํานวน 5,000.-บาท
4. โครงการรดน้ําดําหัวและสรงน้ําพ่อขุนเม็งรายมหาราช จํานวน 10,000.-บาท
5. อุดหนุนให้อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
จํานวน 15,000.-บาท
-โครงการงานพ่อขุนเม็งรายและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย 50,000.-บาท
-โครงการจัดงานถวายสักการะเนื่องในวันครบรอบสวรรคตสมเด็จย่าและ
วันพระราชสมภพ จํานวน 5,000.-บาท
6. เทศบาลฯ ดําเนินการ
-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
จํานวน 11,000.-บาท
/- โครงการงานประเพณี….

- 11 - โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ (รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) จํานวน
62,750.-บาท
โครงการดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-20 กุมภาพันธ์ 2555)
1. อุดหนุนให้อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจํานวน
20,000.-บาท
-โครงการงานประเพณีลอยกระทง 200,000.-บาท
-โครงการงานถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช จํานวน 5,000.-บาท
-โครงการงานพ่อขุนเม็งรายและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย 50,000.-บาท
-โครงการจัดงานถวายสักการะเนื่องในวันครบรอบสวรรคตสมเด็จย่าและ
วันพระราชสมภพ จํานวน 5,000.-บาท
2. เทศบาลฯ ดําเนินการ
-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จํานวน
8,936.-บาท
-โครงการงานถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช จํานวน 1,000.-บาท
-โครงการงานประเพณีลอยกระทง 49,500.-บาท
การกําหนดนโยบาย การบริหารราชการเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ที่ได้กล่าว
ไปแล้วนั้น เป็นนโยบายที่กําหนดบนพื้นฐานจากความต้องการของประชาชน และ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่น
ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยทุกท่านให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประการสําคัญ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ระเบียบวาระที่ 5
นายบุญทา มั่นกุง
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

เรื่องอื่น ๆ
- สอบถามโครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ สามารถดําเนินการแยกจัดเป็นหมู่บ้านได้
หรือไม่

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ที่ผ่านมาหมู่บ้านก็ดําเนินการเองอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้หมู่บ้านดําเนินการโดยทาง
เทศบาลจัดเงินอุดหนุนได้หรือไม่

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาลฯ)

- สามารถทําได้ แต่บทบาทภารกิจที่เทศบาลจัดทําโครงการนั้นเป็นลักษณะที่
เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการเอง ถ้าหากหมู่บ้านต้องการที่จะดําเนินการก็ขอให้หมู่บ้าน
โดยกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้จัดทําโครงการและขอรับเงินอุดหนุนมา ถ้าหากจะเป็น
การจัดทําโดยหมู่บ้านนั้น น่าจะจัดทําในปีต่อไป

นายสุคํา มณีจันสุข
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

- เดิมที่เทศบาลดําเนินการดีอยู่แล้ว เนื่องจากผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านจะได้พบปะ
ปราศรัยกัน
/ นายบุญส่ง....

- 12 นายบุญส่ง ต๊ะวิโล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6

- ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมงานรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
ในแต่ละหมู่บ้านได้หรือไม่

นายอํานาจ ยอดปัญญา
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

- เห็นควรจัดประชุมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน เพื่อสอบถามความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ
ผู้สูงอายุ

นายอินทร์จันทร์ วันดี
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

- สอบถามไฟฟ้ากิ่งไม่ค่อยสว่าง สามารถเพิ่มหลอดไฟฟ้าได้อีกหรือไม่

นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

- ขอให้เพิ่มหลอดไฟฟ้าอีก 2 ดวง เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ลดอุบัติเหตุบริเวณสี่แยก
ตลาดสดเทศบาลได้หรือไม่

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
(ปลัดเทศบาล ฯ)

- เกรงว่าหากเพิ่มหลอดไฟฟ้าอีก จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ
ร้อยละ 10 โดย ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 เห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ให้มีการปรับฐาน
การให้สิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป ดังนี้
(1) การปรับฐานการคํานวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นร้อยละ 10 ของ
หน่วยการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยรวมกับหน่วยการใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการ
ขนาดเล็กทุกราย รายละ 250 หน่วย
(2) เห็นชอบการปรับคํานิยามของการใช้ไฟฟ้าสาธารณะอื่น ๆ (ส่วนควบ)
สําหรับเทศบาลที่มีข้อตกลงในการรับโอนกิจการ 66 แห่ง เป็น “กระแสไฟฟ้าที่
กฟภ. ได้จ่ายให้ภายในอาคารของเทศบาลเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล หรือ
เพื่อสาธารณะตลอดจนภายในบริเวณที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานเทศบาล (ไม่รวม
บ้านพัก) สถานีอนามัย โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง โรงเรียนเทศบาล ไฟฟ้า แสง
สว่างภายในสวนสาธารณะ และส้วมสาธารณะเท่านั้น”
ให้เทศบาลมีหน้าที่จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะโดยติดตั้ง ปรับปรุง และบํารุง
รักษาด้วย ค่าใช้จ่ายของเทศบาล ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

นายทองคํา ยาปะโลหิต)
(นายกเทศมนตรี)

- ถนนบริเวณสี่แยกตลาดสด ควรติดป้ายบอกทาง เนื่องจากนักท่องเที่ยวมักเลี้ยว
รถผิดทางบ่อยครั้ง หรือสามารถติดไฟแดง หรือทําลูกคลื่นชะลอความเร็วได้หรือไม่

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ - การทําป้ายบอกทาง/ตีเส้นชะลอความเร็ว/ไฟจราจร ต้องยื่นขออนุญาตผ่านหมวด
(ปลัดเทศบาล)
การทาง หรือ แขวงการทาง พร้อมเอกสารหลักฐาน โดยจะต้องกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มการขออนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้คําแนะนําในการกรอกแบบฟอร์มและ
แบบแปลนก่อสร้าง ในการกรอกแบบแปลนนี้จําเป็นจะต้องรู้ถึงตําแหน่งที่แน่นอน ใน
หน่วยเป็นเมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องออกไปตรวจสอบในสนามพร้อมกับเจ้าของ
ที่ดิน จึงควรกําหนดนัดหมายกันให้เรียบร้อย และอาศัยอํานาจตาม มาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งใดในเขตทางหลวง หรือรุกล้ํา
เข้าไปในเขตทางหลวง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวง
/เนื่องจากสถานที่…..

- 13 เนื่องจากสถานที่ราชการและสถานที่เอกชนที่มีประชาชนเดินทางมาติดต่อจํานวน
มาก แต่มิใช่การเดินทางมาเป็นประจํา ซึ่งผู้ใช้ทางอาจหลงทางหรือเข้าออกบริเวณนั้น
ไม่คล่องตัว อันเป็นสาเหตุทําให้เกิดการจราจรติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุ กรมทางหลวง
อนุญาตให้ติดตั้งป้ายแนะนําสถานที่ราชการและเอกชน ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
1.1 สถานที่ราชการ
1.2 สถานที่เอกชน
(1) สนามกีฬา
(2) ศูนย์การค้า , ตลาดนัด , สถานที่จัดจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(3) แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักแรม ที่พักผ่อนหย่อนใจ
(4) สถานศึกษา
(5) โรงพยาบาล
(6) ศาสนสถานทุกศาสนา
(7) นิคมอุตสาหกรรม
(8) มูลนิธิและองค์กรการกุศล
(9) หมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม
(10) สํานักงานพรรคการเมือง
ดังนั้น เห็นควรเชิญประชาชนในบริเวณสองข้างทาง มาร่วมประชาคมร่วมกับเทศบาล
หมวดการทาง และเจ้าพนักงานจราจรก่อน
ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข
(เลขานุการนายกเทศมนตรี)

- สืบเนื่องจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปี 2554 ในโครงการก่อสร้าง
หอประชุม หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ ซึ่งเป็นที่ น.ส.ล.นั้น ได้ประสานท่านปลัดณรงค์
ซาวคําเขตต์ จะให้คําตอบในวันพรุ่งนี้

นายสุคํา มณีจันสุข
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- ขณะนี้รถตักหน้า-ขุดหลัง ซ่อมแซมหรือยัง หากซ่อมแซมแล้วขอให้ดําเนินการขุดดิน
บ้านทุ่งก่อ ม.4 เพื่อขุดลอกลําน้ําข้างบ้านนายเมือง เพื่อป้องกันน้ําท่วมบ้านชาวบ้าน

นายทองคํา ยาปะโลหิต
(นายกเทศมนตรี)

- มอบให้ นายอํานวย เหล่ามะโฮง รองนายกเทศมนตรี รับเรื่องไปดําเนินการ

นายแสวง แสงเดือน
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- ขอให้ช่างไฟฟ้าไปดําเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณหน้าบ้านข้าพเจ้า
เนื่องจากดับมาหลายวันแล้ว ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ว่าเป็นเพราะเหตุขัดข้องทาง
ไฟฟ้าหรือการถูกกลั่นแกล้งจากพนักงานขับรถบรรทุกต้นไม้ยามค่ําคืน

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หน้าบ้านช่างรินทร์ ดับมานานแล้ว ขอให้แจ้งช่างไปซ่อม
แซมด้วย

นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- ได้ประสานช่างรินทร์แล้ว ว่าช่างไฟฟ้าได้ดําเนินการแก้ไขแล้ว

/ นายสมศักดิ์….

- 14 นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- โครงการซ่อมแซม/โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ ทําไมจึงยังไม่มีการดําเนินการ
ใด ๆ และโครงการขุดลอกลําน้ําแม่เผื่อ โครงการขุดลอกห้วยกั้ง สามารถดําเนินการ
ได้หรือไม่

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
- โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ใช้เงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่ง
(ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า) ขณะนี้ ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม ฯ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในไตร
มาสแรกของปีงบประมาณ ทําให้มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะสามารถดําเนินการได้
และรัฐบาลกําลังเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ หากผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว คง
จัดสรรให้ท้องถิ่นต่อไป สําหรับโครงการขุดลอกทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สามารถดําเนินการตามระเบียบ
พัสดุต่อไป
นายอินทร์จันทร์ วันดี
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- บ่อนไก่ ม.6 เสียภาษีโรงเรือนหรือยัง แล้วขยะจากแหล่งดังกล่าวจะจัดการอย่างไร

นางนงคราญ ยอดปัญญา
(นักวิชาการการคลัง)

- ในปีนี้ยังไม่ได้มาเสียภาษี เนื่องจากเดิมการขออนุญาตเปิดบ่อนไก่ไม่ถูกต้องจึงยัง
ไม่เคยได้เรียกเก็บภาษีจาก นายปริญญา แจ่มกระจ่าง

นายอินทร์จันทร์ วันดี
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- โครงการคัดแยกขยะในหมู่ที่ 12 ต.ทุ่งก่อ การดําเนินการยังไม่ต่อเนื่อง
แล้วถุงพลาสติกเอาไปทิ้งไหน เพราะตอนนี้ถุงพลาสติกเยอะมาก

พ.จ.อ.อัฐพงษ์ อําไพพิศ
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ)

-เทศบาลไม่มีอํานาจที่จะบังคับให้ทําเพียงแต่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการการจัดการขยะมูลฝอย และเกิดจิตสํานึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาล ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
- ถุงพลาสติกให้กองสาธารณสุขดําเนินการจัดเก็บ
(ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า)
นายอินทร์จันทร์ วันดี
(สมาชิกสภาเทศบาล)

- เมื่อใดจะมีการซ่อมแซมถนนบริเวณสี่แยกร้านก๋วยเตี๋ยวยกล้อ กับบริเวณหน้า
วัดวชิรทรงธรรม (วัดป่าบ้านเหล่า)

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
- ตอนนี้กองช่างได้เสนอเรื่องดําเนินการมาแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุในการ
(ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า) ซ่อมแซม
นายธนโชติ ธรรมจักร์
(ผู้อํานวยการกองช่าง)

- การซ่อมแซมถนนขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุ (ยางมะตอย) ส่วนโครงการ
ขุดลอกลําน้ําแม่เผื่อ ได้ดําเนินการออกสํารวจและวัดระดับแล้ว อยู่ระหว่างการทํา
ประมาณการ เขียนแบบ ทั้งนี้การซ่อมแซมไฟฟ้า ต้องขอนําเรียนว่าทางกองช่าง
มีบุคลากรที่มีความชํานาญด้านไฟฟ้า เพียงคนเดียว ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน ในการนี้เพื่อความรวดเร็วในการจัดลําดับในการออกปฏิบัติงาน ขอให้ยื่น
แบบคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษร หากต้องการสอบถาม/แจ้งเหตุซ่อมไฟฟ้า ในเวลา
ราชการติดต่อได้ที่ 0-5395-3118 ต่อ 26
/นอกเวลาราชการ….

- 15 นอกเวลาราชการต่อติด นายรุ้งธรรม จําปา โดยตรงที่เบอร์โทร 08-4222-2486
และการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าแต่ละครั้งต้องใช้รถหกล้อเพื่อเป็นฐานรองบันไดขึ้น
ทํางาน ซึ่งบางครั้งรถคันดังกล่าวก็ออกปฏิบัติงานอื่น ทําให้เกิดความล่าช้า ดังนั้นจึง
ขอเสนอให้ทางสภาเทศบาลช่วยพิจารณาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วย
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ถ้าไม่มีกระผมก็ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุมสภาเทศบาล

เลิกประชุมสภาเทศบาลฯ เวลา 12.15 น.
(ลงชื่อ) เลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ ผู้บันทึกการประชุมสภาเทศบาล
(นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์)
เลขานุการสภาเทศบาล
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล้ว
เมื่อวันที่
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประเสริฐ นันต๊ะรัตน์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

สิทธิศักดิ์
สุขเกษม ประธานกรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม)

(ลงชื่อ)

สุคํา มณีจันสุข กรรมการ
(นายสุคํา มณีจันสุข)

(ลงชื่อ)

สมบัติ มั่นกุง กรรมการ
(นายสมบัติ มั่นกุง)

