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เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าครั้งแรก
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาเทศบาลฯ) – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจดูสําเนา
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฯ ทุก ๆ หน้า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะ
เสนอให้แก้ไขถ้อยคําหรือเพิ่มเติมถ้อยคําหรือไม่
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาเทศบาลฯ) - ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าครั้งแรก
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาเทศบาลฯ)
กล่าวเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (เลขานุการสภาเทศบาล ฯ) ชี้แจงข้อกฎหมาย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มี
การลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
กรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือ
สภาเทศบาลถูกยุบตามาตรา 24 หากมีกรณีที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้
เนิ่นนานไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของราชการหรือราษฏร นายกเทศมนตรี
จะดําเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จําเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธาน
สภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี
การเลือกประธานสภาเทศบาล
/ การประชุม ...

-3การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทําโดยเปิดเผย โดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนที่มาประชุมด้วย
หากนายกเทศมนตรีไม่อาจแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
ภายในเจ็ดวันโดยให้นําวิธีการแจ้งคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณี
เช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว
ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี
คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลด้วย
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554
หมวดที่ 10 การแถลงนโยบาย
ข้อ 123 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน
เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ดําเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอธิบายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอธิปรายเป็นประเด็นๆ ไป
ข้อ 124 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอธิบายทั้งในทางสนับสนุนและ
คัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารของ
ทางราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สําเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้
สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอธิบายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ ที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ตาม
ข้อ 125 ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอธิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้าน
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่ซักถามหรือคัดค้านทีละคนเป็นลําดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคน
ก็ได้
ข้อ 126 ในการอธิปรายนั้น นอกจากที่กําหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้นําความใน
หมวด 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา
/ นายทองคํา …

-4นายทองคํา ยาปะโลหิต (นายกเทศมนตรีฯ) ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า และสมาชิกสภา
เทศบาลตํ าบลบ้า นเหล่ า เมื่อวัน อาทิ ตย์ ที่ 20 มีน าคม 2554 และผลการเลือกตั้ ง
กระผม นายทองคํา ยาปะโลหิต เป็ นผู้ที่ได้รับเลื อกตั้ง จากประชาชนในพื้ นที่เขต
เทศบาลตํ า บลบ้ า นเหล่ า ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ง นายกเทศมนตรี ตํ า บลบ้ า นเหล่ า เป็ น
ระยะเวลา 4 ปี และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 34/2554 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา
บัด นี้ กระผมได้ กํา หนดนโยบายการบริ หารราชการของเทศบาลตํา บลบ้ านเหล่ า
เรียบร้อยแล้ว โดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล และการบริการเพื่อประชาชน จึงขอ
แถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมร่วมกันของสภาเทศบาล ตําบลบ้านเหล่า เพื่อให้
ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้าน
เหล่า ในการแก้ไขปั ญ หา และสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงเจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุข
ของราษฎรในเขตเทศบาลตําบลบ้านเหล่าทุกคน
กระผมได้ประกาศนโยบายในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลบ้านเหล่า และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2554 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2554 ว่า ในระยะเวลาสี่ปีข้างหน้านี้ คือตั้งแต่วันที่ 20
มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านเหล่าชุดนี้
จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปพัฒนาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลบ้านเหล่าทั้ง
5 หมู่บ้าน อย่างเต็มกําลัง จะบริหารบ้านเมืองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องที่
เขตเทศบาลตําบลบ้านเหล่า โดยยึดถือเอาประชาชนเป็นหลัก จะบริหารบ้านเมือง
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการช่วยกันพัฒนา
ท้องถิ่น ในลักษณะร่วมกันคิด ร่วมกันทํา แบบบูรณาการ เพื่อจะช่วยนําพาให้
ท้องถิ่นของเรามีความเจริญรุ่งเรือง วัฒนาถาวร มั่งคง และยั่งยืน
กระผมต้ อ ง ขอขอบพระคุ ณ ประชาชนในเขตเทศบาลตํ า บลบ้ า นเหล่ า ทั้ ง 5
หมู่ บ้ า นที่ ได้ ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจให้ ก ระผม และคณะผู้ บ ริ ห ารชุ ด นี้ ไ ด้ เ ข้ า มาบริ ห าร
เทศบาลตําบลบ้านเหล่าในครั้งนี้ สําหรับบุคลากรของคณะผู้บริหารชุดนี้มีหลายท่าน
ซึ่งเป็ นบุคคลที่ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนา ทําให้พอที่จะเชื่อได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะช่วยกัน
บริหารงาน นําพาให้เทศบาลตําบลบ้านเหล่าของเรา มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าได้
อย่างแน่นอน
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-5ในระยะเวลาที่ผ่านมา การดําเนินนโยบายของคณะผู้บริหารชุดที่แล้ว ได้มุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหา และการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งก็ได้ประสบความสําเร็จไปในระดับหนึ่ง
แต่ ก็ ยั ง มี ปั ญ หาอี ก หลายอย่ า งที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การแก้ ไ ขอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง คณะ
ผู้บริหารชุดของกระผมนี้ จะยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลน
แหล่ ง น้ํ า อุ ป โภคบริ โ ภค ปั ญ หาภั ย แล้ ง ปั ญ หาการขาดแคลนแหล่ ง น้ํ า เพื่ อ ใช้ ใ น
การเกษตรกรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
อนึ่ง กระผม ตระหนักดีว่าการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ้านเหล่าของเรานี้
จําเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์และการวางแผนที่ดี ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ การ
มีตัวบทกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบ หรือเทศบัญญัติต่างๆ ที่เพียงพอ เป็นธรรม
และทันสมัย และความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการปฏิบัติราชการ
ทุกระดับ ทุกแผนก ทุกกอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่จะเป็นพลังใน
การขับเคลื่อนเทศบาลของเรา
สี่ปีข้างหน้าต่อไปนี้ จะเป็นการปรับปรุงแก้ไขการบริหารราชการของเทศบาลตําบล
บ้ า นเหล่ า ของเราไปสู่ ทิ ศ ทางที่ ดี ที่ ถูก ที่ ค วร โดยจะมุ่ ง เน้ น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่
ประชาชนประสบอยู่ และสนองความต้องการที่จําเป็นตามหลักโครงสร้างพื้นฐานของ
ประชาชน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง ร่วมคิด ร่วมทํา ในทุกๆด้านโดยผ่านการประชาคม เพื่อจะนําเทศบาลของเรา
ไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยจะดําเนินนโยบาย 10 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จะพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โดยเน้นให้มีแหล่งน้ํา
อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ จากการที่ได้พบปะประชาชนในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา ได้ทราบถึงปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนที่ต้องการมากที่สุด ก็คือ น้ํา
ในสภาพการณ์ปัจจุบันน้ําเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญต่อการใช้ชีวิตประจําวัน ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังขาดแคลนแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ําอุปโภค
เมื่ อ ถึ ง ฤดู แ ล้ ง ทํ า ให้ ไ ม่ มี น้ํ า ที่ จ ะใช้ อุ ป โภคและบริ โ ภคอย่ า งเพี ย งพอ กระผมจะ
ดําเนินการแก้ไขโดยจะจัดหาพื้นที่ที่มีน้ําซึมซับตลอดปี ซึ่งขณะนี้ก็ได้ออกสํารวจพื้นที่
เพื่ อเป็ น การเตรี ย มการในขั้ น ต้ น แล้ ว และได้ พบว่ า มีแ หล่ ง น้ํ า ที่ น่ า จะมี ความอุ ด ม
สมบูรณ์เหมาะสม จํานวน 4 แห่ง ซึ่งจะทําให้การกักเก็บน้ําไว้ใช้สําหรับอุปโภคและ
บริโภคได้ในระดับหนึ่ง นี่คือนโยบายที่ผมให้ความสําคัญเป็นลําดับที่ 1
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-62. นโยบายด้านสาธารณสุข
จะส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ออกกําลังกาย และมีการส่งเสริมให้
มีการตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม่ําเสมอ โดยจะจัดให้มีศูนย์ออกกําลังกายประจํา
หมู่บ้าน จะทําให้เกิดความปลอดภัย ประหยัดเวลา ซึ่งจะ ส่งผลให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เมื่อร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ก็จะทําให้
การใช้ชีวิตประจําวันเป็นไปอย่างปกติสุข และเป็นการสนองคําว่า “ ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข” ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตคอรับชั่น
การบริ หารงานเทศบาลตํ าบลบ้า นเหล่า จะยึด หลั กความซื่อสั ตย์ ซื่อตรง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม กระผมจะไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการรับเหมาโครงการต่างๆ ที่จะดําเนินการ ของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
จะคํานึงถึ งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเพื่ อจะให้ผลงานที่ดําเนินการไปมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี มาตรฐาน ถู กต้ อง ถู กแบบ และจะให้ ความเป็ น ธรรมกั บ ทุ กฝ่ า ย
กระผมตระหนักดีว่า ท้องถิ่นใดก็แล้วแต่หากมีการทุจริต คอรับชั่นเกิดขึ้น ก็จะทําให้
เป็ น การบั่ น ทอน และไม่ มี เ สถี ย รภาพ ในการพั ฒ นา ถึ ง แม้ มี การพั ฒ นา ก็ ดี ได้ ไ ม่
เท่าที่ควร
4. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
นโยบายในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น จะดําเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ,ตํารวจบ้าน,ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน (ชรบ.),ไทยอาสา
ป้องกันชาติ (ทสปช.),ลูกเสือชาวบ้าน อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดให้มีการฝึกอบรม
ให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะช่วยเหลือในยามที่ท้องถิ่นเผชิญกับสถานการณ์
ไม่ปกติสุข
5. นโยบายด้านการศึกษา
จะส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรม สําหรับ
นโยบายด้ า นการศึ ก ษา จากการที่ รั ฐ บาลได้ มี น โยบายให้ เ รี ย นฟรี 12 ปี ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ซึ่งทําให้เด็กและเยาวชนมี
โอกาสที่จะสามารถได้รับการศึกษาตามมาตรฐานอย่างถ้วนหน้าอยู่แล้ว สําหรับ
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-7นโยบายของกระผมนั้ น จะมุ่ ง เน้น ส่ ง เสริมให้ ทุ นการศึ กษาให้ กับเยาวชนที่ เ ข้ า รั บ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อเป็นการให้โอกาสสําหรับผู้ที่เรียนดีแต่มีฐานะ
ยากจน
6. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6.1 จะส่งเสริมการกีฬา ดนตรี และอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้น
อนุ บ าลถึ ง ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ทุ ก คน เพื่ อ ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ไปใช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน จะทําให้มีสุขภาพร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับสารอาหารตาม
หลักสุขอนามัย และเป็นกําลังของชาติที่มีคุณภาพในอนาคต
6.2 จะส่งเสริมให้คนชรา และคนพิการ ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง และเป็น
ธรรม จะให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการออกสํารวจ
ข้อมูลบุคคลเหล่านี้ในเขตเทศบาลตําบลบ้านเหล่าอย่างสม่ําเสมอและทั่วถึง
6.3 โครงการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นทุ ก หมู่ บ้ า นในเขตเทศบาลจะต้ อ งผ่ า นการ
ประชาคมทุกโครงการ โดยให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ซึ่งจะทํา
ให้ผลที่ออกมาตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จริง
จะส่งเสริมให้มีความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชน แบบ
บูรณาการโดยการยึดหลักพึ่งพาอาศัยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเป็น
ตัวกลางในการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1 จะปรั บปรุ ง ภู มิทั ศน์ใ นเขตเทศบาลให้ ส วยงาม ปลอดภัย และน่ า อยู่
โดยการปรับปรุงแก้ไขบูรณะสถานที่หรือพื้นที่สาธารณะ ให้ดูสวยงาม เป็นธรรมชาติ
ตลอดจนจัดให้มีการระวังป้องกันมิให้มีการบุกรุกทําลาย หรือทําให้เสียหาย
7.2 จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ โดยจะให้การอบรม ให้ความรู้ ให้รู้คุณค่าและ
ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ปลูกจิตสํานึกให้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยั ด และให้ มี การทดแทน ตลอดจนให้ ป ระชาชน มี ค วามรู้ สึ กหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
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-88. นโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยาเสพติ ด ก็ เ ป็ น ปั ญ หาสํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การแก้ ไ ข
ควบคู่ไปพร้อมๆ กับการพัฒนา ในท้องถิ่นใดๆก็ตาม หากมีผู้ที่ติดยาเสพติดมีจํานวน
มากแล้ว จะทําให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า จะส่งผลให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นใน
ท้องถิ่น เช่น อาจจะเกิดอาชญากรรมขึ้น ลักเล็กขโมยน้อย จี้ชิง วิ่งราว เป็นต้น ดังนั้น
กระผมจึ ง ได้ ต ระหนั ก ในการที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นยาเสพติ ด เป็ น เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ
อีกประการหนึ่ง กิจกรรมที่จะต้องดําเนินการ อาทิ จัดกิจกรรมอบรมให้รู้ถึงโทษของ
ยาเสพติด จะดําเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ให้เด็ก
และเยาวชนหันมาสนใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ จะดําเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บ้านเมืองในการป้องปราม และปราบ ยาเสพติด เพื่อให้หมดสิ้นไปจากท้องถิ่น อย่าง
เป็นรูปธรรม
9. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
9.1 จะส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการเสริมรายได้
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลสําหรับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน
ในท้องถิ่นนั้น จะส่ ง เสริ มให้กลุ่ มอาชี พต่ างๆ ให้ เ ข้ า รับ การฝึ กอบรมเพื่ อให้ เ กิ ด
ความรู้ความชํานาญ ที่จะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นการพัฒนา ตนเองเพิ่ม
วิทยฐานะ เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค เสาะหาตลาดที่มั่นคงที่จะทําให้
ผู้ผลิตนําสิน ค้าไปจําหน่ ายได้อย่างต่อเนื่อง และทําการประชาสัมพัน ธ์ให้ผู้บริโภค
ทราบ
9.2 จะส่งเสริมกิจกรรมให้มีถนนคนเดินบริเวณตลาดสดเทศบาลตําบลบ้าน
เหล่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทําให้มีเงินสะพัดเข้ามาในท้องถิ่นมากขึ้น
เป็นการหารายได้เสริมให้กับประชาชนในชุมชน อีกทั้งจะเป็นลักษณะเข้าข่าย เป็น
แหล่งท่องเทียวอีกทางหนึ่งของท้องถิ่น จะทําให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
10. นโยบายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น
จะส่ ง เสริ มและอนุ รั กษ์ ไว้ ซึ่ ง วั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม จารี ต ประเพณี
ภู มิ ปั ญ ญา ของท้ อ งถิ่ น โดยให้ มี ก ารสื บ สานไว้ ไม่ ใ ห้ สู ญ หายไป จะจั ด ให้ มี ก าร
ฝึกอบรม ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนคนรุ่นหลัง ได้สํานึกถึงความเป็นไทยโดยเฉพาะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นเรา ไว้ให้ชั่วลูก
ชั่ว หลาน อาทิ ประเพณีวั น สงกรานต์ ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี ร ดน้ํา ดํ า หั ว
ผู้สูงอายุ ฟ้อนรํา แห่ ซะล้อ ซอ ซึง ฆ้องวง โปงลาง ค่าวจ้อยค่าวซอ และการละเล่น
พื้นบ้านของคนไทยเมืองเหนือ คนไทยอีสาน หรือชนเผ่าอื่นๆ ในท้องถิ่น โดยจะทํา
การสืบสานไว้ตลอดไป
/ การกําหนดนโยบาย ...
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กระผมตามที่กล่าวมามา ได้วางอยู่บน พื้นฐานข้อมูลความเป็นจริงของท้องถิ่น ซึ่ง
คิดว่าเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
เหล่า และเมื่อการแถลงนโยบายนี้เสร็จสิ้นแล้ว กระผมจะได้เร่งดําเนินการให้เป็น
รูปธรรม โดยจัดทําแผนปฏิบัติของเทศบาล ประกอบด้วย แผนนิติบัญญัติ แผนการ
บริหารราชการเทศบาล และแผนปฏิบัติราชการของกองต่าง ๆ ไว้เป็นคู่มือและ
แนวทางการทํางานต่อไป
กระผม นายทองคํา ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหล่า ขอให้
ความเชื่อมั่นให้กับสภาอันเป็นองค์กร ที่มีอํานาจหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการ
ของเทศบาลว่า จะบริหารราชการเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกระผมมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ของเรา ให้มีความเจริญ รุ่งเรือง ก้าวหน้า วัฒนาถาวร ทัดเทียมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ๆ ให้จงได้ ทั้งนี้ โดยยึดหลักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น
เป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาเทศบาลฯ) มีข้อซักถามเกี่ยวกับคําแถลงของนายกเทศมนตรีฯ หรือไม่
นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม (สมาชิกสภาฯ) นโยบายที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงไปนั้น เป็นสิ่งที่ดีครอบคลุมทุกด้าน
แต่ยังคงไม่ชัดเจนในบางเรื่อง จึงขอซักถามและเสนอความเห็นในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ในพื้นที่การทําเกษตรกรรมของ
ราษฎรในเขตเทศบาล ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะอยู่นอกเขตเทศบาลจะแก้ไข
อย่างไร
2. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนที่ชํารุด คอสะพานที่ทรุดจะแก้ไขอย่างไร
3. ปัญหาการทําประชาคม เนื่องจากปัญหาเร่งด่วนบางอย่างไม่ได้รับการแก้ไข
เพราะความต้องการนั้นเป็นเสียงส่วนน้อย ไม่ได้รับการจัดลําดับให้อยู่ในลําดับต้นจะ
แก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพราะการจัดลําดับโดยวิธีการยกมือคะแนนจากเสียงส่วนใหญ่
อยู่ในลําดับแรก ๆ
นายทองคํา ยาปะโลหิต (นายกเทศมนตรี) ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ ดังนี้
1. ปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค จะแก้ไขโดย
1.1 จัดหาแหล่งน้ําดิบ ขณะนี้ได้สํารวจแหล่งน้ํา ซึ่งมีประมาณ 4 แห่ง
1.2 เสนอสภาเทศบาล ฯ จัดทําโครงการขุดลอกแหล่งน้ํา ตามหุบเขาบริเวณ
เทศบาล 3 หุบเขา
1.3 ใช้น้ําจากสระหลวงปู่ขานไปก่อน แล้วจะดําเนินการเปลี่ยนท่อใหม่
2. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะดําเนินการให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกสํารวจ
แล้วดําเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
/ นายชัยพัชร์ …
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ประกอบ พร้อมความจําเป็นเร่งด่วน
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาล ฯ) ที่ผ่านมา การทําประชาคมของเทศบาลใช้วิธีให้ชาวบ้านยกมือ
ในการจัดลําดับความสําคัญ แต่ในปีนี้เสนอให้ประชาชนเสนอโครงการที่ต้องการ
ทั้งหมด และโครงการที่บรรจุไว้ในแผน 3 ปี พ.ศ. 2554-2556 แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
นํามาจัดลําดับโดยให้ประชาคมเมืองเป็นผู้จัดลําดับความสําคัญ คาดว่าในเดือนหน้านี้
จะดําเนินการจัดประชุมประชาคมเมือง เพื่อจัดลําดับโครงการตามปัญหา/ความ
ต้องการของประชาชนที่เร่งด่วน
ร.ต.เมืองอินทร์ มณีจันสุข (เลขานุการนายกเทศมนตรี) ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือ
ผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลง
ข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ปัญหาการประชาคม จะได้รับการแก้ไขตามแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
ข้อ 6. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6.3 โครงการพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลจะต้องผ่าน
การประชาคมทุกโครงการ โดยให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา
ซึ่งจะทําให้ผลที่ออกมาตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน
อย่างแท้จริง
นายบุญทา มั่นกุง (สมาชิกสภาเทศบาล) ขอให้นายกเทศมนตรีดูแลไฟฟ้าในเขตเทศบาลให้สว่างทั่วถึง การทําความ
สะอาดถนนในชุมชนเทศบาล และการขยายเขตเทศบาล
นายทองคํา ยาปะโลหิต (นายกเทศมนตรี) ขอศึกษาข้อมูล และขอความร่วมมือจากทุกคนในโอกาสต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
(1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(2) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาเทศบาลฯ) กล่าวเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (เลขานุการสภาเทศบาล ฯ) ชี้แจงข้อกฎหมาย ดังนี้
ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
หมวดที่ 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
/ ข้อ 103 คณะกรรมการ...
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(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่
ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอซึ่งผู้
เป็ น หรื อ มิ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาล เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลแต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีหน้าที่เลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ ตามความจําเป็นต่อกิจการให้เจ้าหน้าที่สภาท้องถิ่น ดังนี้
(1) คณะกรรมการสามัญประจําองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
ถ้ า มี ค วามจํ า เป็ น คณะกรรมการแต่ ล ะคณะอาจตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่ งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้ ว
แสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บ ริหารท้ องถิ่ นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่ นหรื อชื่ อบุคคลที่ไม่ ได้ เป็ น
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น แล้ ว แต่ ก รณี ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภาท้ องถิ่ น เป็ น ผู้ เ สนอต้ อ งมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และ
ให้นําวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อพิจารณา
(1) เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาเทศบาลฯ) เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
ที่ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1
/ นายบุญทา ...

-12นายบุญทา มั่นกุง (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

เสนอ นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาเทศบาลฯ) ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายคํา มณีจันสุข และ นายแสวง แสงเดือน

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาเทศบาลฯ) เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2
นายอินทร์จันทร์ วันดี (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ) เสนอ นายสุคํา มณีจันทร์สุข
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาเทศบาลฯ) ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายสมบัติ มั่นกุง และนายเมืองอินทร์ บุญสม

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาเทศบาลฯ) เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3
นายสุคํา มณีจันสุข (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ) - เสนอ นายสมบัติ มั่นกุง
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาเทศบาลฯ) - ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

-

สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายบัวเรียว คําแดงใส
และนายสมศักดิ์ อินทรพานิช

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ (ประธานสภาเทศบาลฯ) - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
ที่ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม อีกหรือไม่
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นั น ต๊ ะรั ต น์ (ประธานสภาเทศบาลฯ)- ที่ ป ระชุ มสภาเทศบาลได้ เ สนอชื่ อผู้ ที่ มีความเหมาะสมเป็ น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 3 คน คือ 1. นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
2. นายสุคํา มณีจัน สุข 3. นายสมบัติ มั่ นกุง ถือว่าทั้ง 3 คน ได้รั บเลือกเป็ น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
- จักได้ดําเนินการแต่งตั้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- รับทราบ
(2) เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
/ นายประเสริฐ …

-13นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1
นางบัวเรียว คําแดงใส (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ) - เสนอ นายอํานาจ ยอดปัญญา
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายสมศักดิ์ อินทรพานิช และนายสุคํา มณีจันสุข
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2
นายบุญทา มั่นกุง (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

- เสนอ นายสมศักดิ์ อินทรพานิช

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายสมบัติ มั่นกุง และ นายอินทร์จันทร์ วันดี
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3
นายสมบัติ มั่นกุง (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

- เสนอ นายคํา มณีจันสุข

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม และ
นายสมศักดิ์ อินทรพานิช

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ อีกหรือไม่
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

-

ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) -ที่ประชุมสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการ
แปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ จํ า นวน 3 คน คื อ 1.นายอํ า นาจ ยอดปั ญ ญา
2.นายสมศั ก ดิ์ อิ น ทรพานิ ช และ 3.นายคํ า มณี จั น สุ ข ได้ รั บ เลื อ กเป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
- จักได้ดําเนินการแต่งตั้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- รับทราบ
/ นายเลิศพงศ์ …

-14นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (เลขานุการสภาเทศบาล ฯ) แจ้งกรรมการตรวจรายงานการประชุมและคณะกรรมการ
แปรญัตติ ทั้งสองคณะ เพื่อนัดประชุมคัดเลือกประธานกรรมการกันเอง เป็นวันใดนั้น
จะมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) พักการประชุม 10 นาที
เริ่มประชุมต่อเวลา 10.45 น.
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล จํานวน 3 คน
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เรื่องการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน 3 คน เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจง
ข้อกฎหมาย
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (เลขานุการสภาเทศบาลฯ ) - ชี้แจงข้อกฎหมาย ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา
ข้อ 7 องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกสามคน
กรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกสามคน
กรรมการ
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน
กรรมการ
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
กรรมการ
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อพิจารณา เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนสามคนเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) -เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาทตําบลบ้านเหล่า คนที่ 1
/ นายสุคํา ...

-15นายสุคํา มณีจันสุข (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

- เสนอ นายเมืองอินทร์ บุญสม

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายสมบัติ มั่นกุง
และนางบัวเรียว คําแดงใส

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาทตําบลบ้านเหล่า คนที่ 2
นายบุญทา มั่นกุง (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

- เสนอ นายอินทร์จันทร์ วันดี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายอํานาจ ยอดปัญญา
และ นายเมืองอินทร์ บุญสม

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาทตําบลบ้านเหล่า คนที่ 3
นายอินทร์จันทร์ วันดี (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ) - เสนอ นางบัวเรียว คําแดงใส
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายคํา มณีจันสุข และ นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าอีก
หรือไม่
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) -ที่ประชุมสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า จํานวน 3 คน คือ 1. นายเมืองอินทร์ บุญสม
2.นายอินทร์จันทร์ วันดี และ3.นางบัวเรียว คําแดงใส ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
- จักได้ดําเนินการแต่งตั้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- รับทราบ
/ 5.2 เรื่อง การพิจารณา …

-165.2 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 3 คน
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 3 คน เชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (เลขานุการสภาเทศบาลฯ) - ชี้แจงข้อกฎหมาย ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 หมวดที่ 6
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกเป็นจํานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ
และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้
ข้อพิจารณา
(1) เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนสามคนเป็นคณะกรรมการติดตามแล
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ดังนี้
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็น สมควรให้ดํ ารงตํา แหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า คนที่ 1
นายคํา มณีจันสุข (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

- เสนอ นายบุญทา มั่นกุง

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายอินทร์จันทร์ วันดีและนายแสวง แสงเดือน

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็น สมควรให้ดํ ารงตํา แหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า คนที่ 2
นางบัวเรียว คําแดงใส (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ) - เสนอ นายแสวง แสงเดือน
/ นายประเสริฐ …

-17นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
และ นายสุคํา มณีจันสุข

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็น สมควรให้ดํ ารงตํา แหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า คนที่ 3
นายอินทร์จันทร์ วันดี (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ) - เสนอ นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายเมืองอินทร์ บุญสม
และ นายสุคํา มณีจันสุข

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า อีกหรือไม่
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) -ที่ประชุมสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า จํานวน 3 คน คือ 1. นายบุญทา มั่นกุง 2.นายแสวง
แสงเดือน 3.นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
- จักได้ดําเนินการแต่งตั้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ
ระเบียบวาระที่ 6

- รับทราบ

เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประชาคมเมือง
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า จํานวน 2 คน
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (เลขานุการสภาเทศบาลฯ) - เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประชาคมเมืองเทศบาลตําบลบ้านเหล่า จํานวน 2 คน รูปแบบ
ประชาคมตามแนวทางของโครงการเศรษฐกิจระดับชุมชน ภายใต้แผนงานด้าน
ชุมชน ประชาคมเมืองเทศบาล ประกอบด้วย
ตัวแทนฝ่ายบริหาร
 นายกเทศมนตรี
 สมาชิกสภาเทศบาล / สมาชิกคัดเลือก 2 คน
/ ตัวแทนฝ่ายประชาชน…

-18ตัวแทนฝ่ายประชาชน
 ผู้แทนกรรมการกองทุนชุมชนเมืองชุมชนละ 2 คน (หากไม่มีให้ใช้
กรรมการหมู่บ้าน และถ้าไม่มีกรรมการหมู่บ้านให้ใช้กรรมการชุมชน)
 กรรมการชุมชนๆ ละ 2 คน (กรณีมีกรรมการกองทุนตามข้อ 1 ให้ใช้
ผู้แทนหมู่บ้านที่ประชาชนเลือกแทนในข้อ 2)
 ผู้นําทางศาสนาที่ชาวบ้านศรัทธา
 ผู้ทรงคุณวุฒิ (ครู ปราชญ์ ชาวบ้าน)
 ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
 ผู้แทนกลุ่มอาชีพต่างๆ
 ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน
 ผู้แทน อสม.
 เครือข่ายองค์กรชุมชน
 ผู้แทนประชารัฐ
 ผู้แทนเครือข่ายการเงินของชุมชน (ถ้ามี) ฯลฯ
ข้อพิจารณา เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนสองคนเป็นคณะกรรมการประชาคมเมือง
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประชาคมเมือง คนที่ 1
นายสมศักดิ์ อินทรพานิช (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

- เสนอ นายคํา มณีจันสุข

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายแสวง แสงเดือน และนายอินทร์จันทร์ วันดี
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประชาคมเมือง คนที่ 2
นายสุคํา มณีจันสุข (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ)

- เสนอ นายสมศักดิ์ อินทรพานิช

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ขอสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้รับรอง 2 คน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง 2 คน คือ นายสมบัติ มั่นกุง และ นางบัวเรียว คําแดงใส

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประชาคมเมือง อีกหรือไม่
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) -ที่ประชุมสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการ
ประชาคมเมือง จํานวน 2 คน คือ 1. นายคํา มณีจันสุข 2.นายสมศักดิ์ อินทรพานิช
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการประชาคมเมือง
/ -จักได้ดําเนินการ…

-19- จักได้ดําเนินการแต่งตั้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องการขอความยินยอมทํากิจการนอกเขต (ของเทศบาล)
7.1 การขอความยินยอมในการทํากิจการนอกเขต โครงการขุดลอกลําน้ําแม่เผื่อ
หมู่ 4 ตําบลดงมหาวัน
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เรื่องการขอความยินยอมในการทํากิจการนอกเขต โครงการ
ขุดลอกลําน้ําแม่เผื่อ หมู่ 4 ตําบลทุ่งก่อ เชิญนายกเทศมนตรีได้นําเสนอรายละเอียด
ต่อสภาเทศบาล
นายทองคํา ยาปะโลหิต (นายกเทศมนตรี) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ขอให้ปลัดเทศบาลได้ชี้แจง
รายละเอียดแทน
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาล ฯ) ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
ตามที่อําเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงราย ว่ากรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้กําหนดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในแผนการจัดสรร
งบประมาณรายการก่อสร้างโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท และเทศบาลตําบลบ้านเหล่าได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ตามหนังสืออําเภอเวียงเชียงรุ้ง ด่วนที่สุด ที่ ชร 0037.23/ว 523
ลงวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 นั้น ดังนี้
โครงการขุดลอกลําแม่เผื่อ ขนาดกว้าง 20.00-30.00เมตร ลึกเฉลี่ย1.50
เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000 ลูกบาศก์เมตร บ้าน
แม่เผื่อ หมู่ 4 ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ
1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 หน้า 70
ลําดับที่ 18) ตามประกาศเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
(2554-2556) ลงวันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลบ้านเหล่าบางส่วน องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันบางส่วนและ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งก่อบางส่วน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จะ
ดําเนินการโครงการดังกล่าวได้ ต้องได้รับความยินยอมจากองค์การบริหารส่วนตําบล
ดงมหาวัน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งก่อและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยอํานาจตาม
1. พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ ไขเพิ่ มเติ มฉบับ ที่ 12 พ.ศ. 2546
มาตรา 57 ทวิ* เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขตเมื่อ
/ (1) การนั้นจําเป็นต้อง…

-20(1) การนั้นจําเป็นต้องทําและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตาม
อํานาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน
(2) ได้รั บความยิ นยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุ ขาภิบ าล สภา
จังหวัดหรือสภาตําบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ
(3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 961/2534 เรื่องมอบอํานาจในการอนุมัติให้เทศบาล
และสุขาภิบาลทํากิจการนอกเขตแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.
2534
จึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าพิจารณาการทํากิจการ
นอกเขต โครงการขุดลอกลําแม่เผื่อ บ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
นายบุญทา มั่นกุง (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ) - ขณะนี้เทศบาลมีงบประมาณที่จะดําเนินการแล้วหรือไม่
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาลฯ) - งบประมาณที่จะนํามาดําเนินการในโครงการนี้มาจาก งบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน
สําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2554 ซึ่ง
องค์กรปกครอง อยู่ในแผนการจัดสรรงบประมาณรายการก่อสร้างโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้าน
บาท ได้แก่ เทศบาลตําบลบ้านเหล่า จํานวน 2 โครงการ
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอื่นที่จะซักถามหรือไม่
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) -ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาการทํากิจการนอกเขต
โครงการขุดลอกลําน้ําแม่เผื่อ บ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- มีมติเป็นเอกฉันท์ ยินยอมให้ทํากิจการนอกเขต โครงการขุดลอกลําน้ําแม่เผื่อ บ้าน
แม่เผื่อ หมู่ 4 ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

2. การขอความยินยอมในการทํากิจการนอกเขต โครงการขุดลอกลําน้ําห้วยกั้ง
หมู่ 11 ต.ทุ่งก่อ งบประมาณ 500,000 บาท
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เรื่องการการขอความยินยอมในการทํากิจการนอกเขต โครงการ
ขุดลอกลําน้ําแม่เผื่อ หมู่ 11 ตําบลทุ่งก่อ เชิญนายกเทศมนตรีได้นําเสนอ
รายละเอียดต่อสภาเทศบาล
/ นายเลิศพงศ์ ...

-21นายทองคํา ยาปะโลหิต (นายกเทศมนตรี) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ขอให้ปลัดเทศบาลได้ชี้แจง
รายละเอียดแทน
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาล ฯ) ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ ตามที่อําเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับแจ้งจาก
จังหวัดเชียงราย ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กําหนดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ตามพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อยู่ในแผนการจัดสรรงบประมาณรายการก่อสร้างโครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท และ
เทศบาลตําบลบ้านเหล่าได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามหนังสืออําเภอเวียงเชียงรุ้ง
ด่วนที่สุด ที่ ชร 0037.23/ว 523 ลงวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 คือ
โครงการขุดลอกห้วยกั้ง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00เมตร ยาว
1,700 เมตร บ้ า นเหล่ า เจริ ญ ราษฎร์ หมู่ 11 ตํ า บลทุ่ ง ก่ อ อํ า เภอเวี ย งเชี ย งรุ้ ง
จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 500,000-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (แผนพัฒนาสามปี
2554-2556 หน้ า 2 ลํ า ดั บ ที่ 1) ตามประกาศเทศบาลตํ า บลบ้ า นเหล่ า เรื่ อ ง
ประกาศใช้แ ผนพัฒ นาสามปี (2554-2556) เพิ่ มเติมฉบับ ที่ 1 ลงวัน ที่ 20 เดื อน
ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งก่อ
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จะดําเนินการโครงการดังกล่าวได้ ต้องได้รับ
ความยินยอมจากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งก่อและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546
มาตรา 57 ทวิ* เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขตเมื่อ
(1) การนั้นจําเป็นต้องทําและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตาม
อํานาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน
(2) ได้รั บความยิ นยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุ ขาภิบ าล สภา
จังหวัดหรือสภาตําบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ
(3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 961/2534 เรื่องมอบอํานาจในการอนุมัติให้เทศบาล
และสุขาภิบาลทํากิจการนอกเขตแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.
2534
จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลบ้ า นเหล่ า พิ จ ารณาการทํ า กิ จ การนอกเขต
โครงการขุดลอกห้วยกั้ง บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอื่นที่จะซักถามหรือไม่
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี
/ นายประเสริฐ …

-22นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาการทํากิจการนอกเขต
โครงการขุดลอกห้วยกั้ง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,700
เมตร บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย งบประมาณ 500,000 บาท
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- มีมติเป็นเอกฉันท์ ยินยอมให้ทํากิจการนอกเขต โครงการขุดลอกห้วยกั้ง ขนาดกว้าง
8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11
ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 500,000 บาท

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาล ฯ) จะได้ทําหนังสือขอความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ดงมหาวัน สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งก่อ เพื่อทํากิจการนอกเขต โครงการ
ขุดลอกลําน้ําแม่เผื่อ บ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย และขอความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งก่อ โครงการ
ขุดลอกห้วยกั้ง บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องการขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขต (ของ อบต.ทุ่งก่อ)
8.1 การขอความเห็นชอบในการทํากิจการนอกเขต โครงการขุดลอกลําเหมืองร่องห้า
หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) เชิญนายกเทศมนตรีได้นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
สภาเทศบาล
นายทองคํา ยาปะโลหิต (นายกเทศมนตรี) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ขอให้ปลัดเทศบาลได้ชี้แจง
รายละเอียดแทน
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาล ฯ) ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งก่อ ได้รับงบประมาณเพื่อดําเนินการขุดลอก
ลําเหมืองร่องห้า หมู่ 4 ตําบลทุ่งก่อ จํานวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
โดยพื้นที่โครงการขุดลอกลําเหมืองร่องห้า สภาพเดิม 8 เมตร ยาว 1,150 บาท
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.44 เมตร และจะดําเนินการขุดลึกเพิ่มจากเดิมเฉลี่ย 2 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,616 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งพื้นที่โครงการดังกล่าวอยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งก่อ ระยะ 700 เมตร อยู่ในเขตเทศบาลตําบล
บ้านเหล่า ระยะ 750 เมตร โดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งก่อได้มีมติ
เห็นชอบดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งก่อ จึงขอเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ในการทํากิจการนอกเขต โครงการขุดลอกลําเหมือง
ร่องห้า หมู่ 4 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
นายสุคํา มณีจันสุข (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ) ขณะนี้ นพค.35 ได้เข้าไปดําเนินการ การพิจารณาให้ อบต.ทุ่งก่อ
ดําเนินการจะเป็นการซ้ําซ้อนหรือไม่
/ นายธนโชติ …

-23นายธนโชติ ธรรมจักร (หัวหน้ากองช่าง) ชี้แจงความเป็นมาของโครงการดังกล่าวว่า เดิมเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
จะดําเนินการโครงการขุลอกลําเหมืองร่องห้า ในปี 2553 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มี
งบประมาณดําเนินการ เทศบาล ฯ จึงได้ขอรับการสนับสนุนจาก นพค.35 และช่วง
ต้นปี 2554 ทาง นพค.35 ได้ประสานมายังข้าพเจ้าว่าจะเข้าดําเนินการขุดลอกลํา
เหมืองร่องห้า ตามที่เทศบาล ฯ ของบประมาณสนับสนุนไว้ และเมื่อเดือนเมษายน
2554 ที่ผ่านมา นพค.35 ได้ดําเนินการขุดลอกลําเหมืองดังกล่าว ซึ่งพื้นที่ขุดลอกเป็น
พื้นที่ที่ อบต.ทุ่งก่อ ได้ขอทํากิจการนอกเขต จึงไม่มีพื้นที่ให้ อบต.ทุ่งก่อดําเนินการ
ตามที่เสนอมา
นายทองคํา ยาปะโลหิต (นายกเทศมนตรี) เมื่อ นพค.35 เข้าไปดําเนินการ คงไม่เหลือพื้นที่ให้ อบต. ทุ่งก่อ
ดําเนินการ
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาล ฯ) เห็นควรทําหนังสือแจ้ง อบต. ทุ่งก่อ ว่าเทศบาลไม่มีพื้นที่ให้ดําเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวแล้ว
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอื่นที่จะซักถามหรือไม่
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) -ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาการทํากิจการนอกเขต
โครงการขุดลอกลําเหมืองร่องห้า หมู่ 4 ตําบลทุ่งก่อ จํานวน 500,000 บาท ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่
11 อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 500,000 บาท สภาพเดิม 8
เมตร ยาว 1,150 บาท ลึกเดิมเฉลี่ย 1.44 เมตร และจะดําเนินการขุดลึกเพิ่มจากเดิม
เฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,616 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งพื้นที่
โครงการดังกล่าวอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งก่อ ระยะ 700 เมตร
อยู่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ระยะ 750 เมตร
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

-

มีมติเห็นชอบให้เทศบาล ฯ ทําหนังสือแจ้งไปยัง อบต. ทุ่งก่อ ว่าไม่มีพื้นที่ให้
อบต.ทุ่งก่อดําเนินการแล้ว

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านเหล่า จํานวน 2 คน
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) กล่าวเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดของการพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (เลขานุการสภาเทศบาล ฯ) ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
ด้วย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ มีคําสั่งสํานักงาน
/ หลักประกัน…

-24หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ 453/2552 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือสภาเทศบาลที่สภามอบหมายจํานวน 2 คน คือ
นายจํานงค์ มณีจันทร์สุข และ นางอุษา คําฮอม ซึ่งสมาชิกสภาทั้งสองคนได้
หมดวาระการดํารงตําแหน่งไป
ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2552
ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแต่ละท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ประกอบด้วย
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือนายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จํานวน 2 คน
เป็นรองประธานกรรมการ
(3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสภาเทศบาล
ที่สภามอบหมายจํานวน 2 คน
เป็นกรรมการ
(4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่
เป็นกรรมการ
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่ที่คัดเลือก
กันเอง จํานวน 2 คน
เป็นกรรมการ
(6) ผู้แทนหมู่บ้านหรืออชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไม่เกิน 5 คน
เป็นกรรมการ
(7) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ หน่วยละ 1 คน(ถ้ามี) เป็นกรรมการ
(8) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรือปลัดเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่
อื่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือนายกเทศมนตรีมอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
การคัดเลือกกรรมการตาม (5) และ (6) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล
จัดประชุมเพื่อให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเอง ด้วยวิธีการที่
เห็นสมควร เพื่อให้ได้กรรมการตามจํานวนที่กําหนดไว้
การคัดเลือกกรรมการตาม (2) ให้กรรมการตาม (1) และ (3)-(8) ประชุม
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีผู้เคารพนับถือเป็นที่
ยอมรับของพื้นที่จํานวน 2 คน โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็ น กรรมการ ให้ สํ า นั กงานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ออกคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการต่อไป
/ จึงขอให้ที่ประชุม…

-25จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนสองคนเป็น คณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบ้านเหล่า จํานวน 2 คน ต่อไป
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านเหล่า คนที่ 1
นายสมศักดิ์ อินทรพานิช (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ) เสนอ นายคํา มณีจันสุข
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านเหล่า คนที่ 2
นายอินทร์จันทร์ วันดี (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ) เสนอ นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่
ตนเห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านเหล่า อีกหรือไม่
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) -สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาลได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล
เป็น คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า จํานวน 2 คน คือ 1. นายคํา มณีจันสุข 2.นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10
เรื่องอื่น ๆ
นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ (ปลัดเทศบาล ฯ) - แจ้งการจัดทําบัตรประจําตัวของนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า โดยขอให้ทุกท่านเตรียมเอกสาร
ดังนี้
1. รูปถ่าย(ชุดปกติขาว)ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 3 รูป
2. สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองความถูกต้อง
จํานวน 2 ชุด ส่วนของรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ขอศึกษาระเบียบก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
/ แจ้งการยื่นบัญชีรายรับ...

-26- แจ้งการยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายของผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล ซึ่งตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๕ ประกอบมาตรา ๑๑๗ ประกอบกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔
เห็นชอบให้มีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า โดยกําหนดให้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกคน ต้อง
ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงรายด้วยตนเอง ซึ่งรับรองความถูกต้อง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้ ว นตามความเป็ น จริ ง นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ ถึ ง วั น ที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๕๔ หากผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายภายในกําหนดเวลา หรือยื่นไม่
ถูกต้องจะถูกดําเนินคดีทางอาญา
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่
นางบัวเรียว

คําแดงใส (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ) - ขอให้ดูแลเรื่องไฟฟ้าสาธารณะที่มีไม่ทั่วถึง และไม่ค่อยสว่าง
บริเวณหน้าบ้าน นายรุ่งเรือง ใจกาสอน และ นางแต๋ว คันธนู

นายทองคํา ยาปะโลหิต (นายกเทศมนตรีฯ) - จะได้แจ้งให้ทางแผนกผู้ช่วยช่างไฟฟ้าไปตรวจสอบ จุดไหนที่ไม่สว่างก็
จะแก้ไขต่อไป
- ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน สอดส่องดูแล แล้วนํามาบอกกล่าว แนะนํา อันไหนที่
ขาด และอยากให้แก้ไข ก็ให้นํามาเสนอ จะได้ให้ข้าราชการประจําได้เข้าไปดูแล และ
แก้ไข ซ่อมแซมต่อไป
นายแสวง แสงเดือน (สมาชิกสภาเทศบาล ฯ) - ขอให้ฝ่ายบริหารดูแลเรื่องถนนเส้นทุ่งก่อ-แม่เผื่อขอขยายไหล่ทางหรือ
นําดินลูกรังไปถมได้หรือไม่ ชาวบ้านเดือดร้อนมาก
นายทองคํา ยาปะโลหิต (นายกเทศมนตรีฯ) - เรื่องการขยายไหล่ทางถนนสาย ทุ่งก่อ-แม่เผื่อ และต้องสอบถามไป
ยังเจ้าของที่นาที่ติดถนนด้วยว่ายินยอมให้ขยายหรือเปล่า จะได้ให้เจ้าหน้าที่กองช่าง
คํานวณค่าใช้จ่าย และดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
ร.อ. เมืองอินทร์ มณีจันสุข (เลขานุการนายกเทศมนตรี) -ประชาสัมพันธ์เรื่องวิทยุชุมชน ของเทศบาลจะจัดรายการ
ทุกวันอังคาร ให้ประชาชนเปิดรับฟัง กระแสการตอบรับจากประชาชนดีมาก
นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) -ขณะนี้เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก
หรือไม่
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

- ไม่มี
/ นายประเสริฐ …

-27นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ถ้าไม่มีกระผมก็ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุม
สภาเทศบาล
เลิกประชุมสภาเทศบาลฯ เวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ) เลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ ผู้บันทึกการประชุมสภาเทศบาล
(นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์)
เลขานุการสภาเทศบาล
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล้ว
เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
(ประเสริฐ นันต๊ะรัตน์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

สิทธิศักดิ์
สุขเกษม ประธานกรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม)

(ลงชื่อ)

สุคํา มณีจันสุข กรรมการ
(นายสุคํา มณีจันสุข)

(ลงชื่อ)

สมบัติ มั่นกุง กรรมการ
(นายสมบัติ มั่นกุง)

