บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๘
วันศุกร์ ที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ชั้น ๓
---------------------

๑. นายณรงค์
๒. นายบุญช่วย
๓. นายเชิด
๔. นายพีระพงษ์
๕. นางจันทร์ทา
๖. นางเพ็ญจันทร์
๗. นายเอนก
๘. นายนิกร
๙. นายยุทธจักร
๑๐. นายประวุฒิ
๑๑. นายจีรพงษ์
๑๒. นายอาดิษฐ์

เขื่อนคา
สิทธิผล
พงษ์คา
เจริญพันธ์
สังข์ศริ ิ
ชื่นใจ
งุนคา
มหายศ
โอบอ้อม
ศึกษา
สุธัมมา
อินทจักร์

๑. นายกิตพิ ัฒน์
สุนทรพันธุ์
๒. นายประยูร
วรรณราช
๓. นางพวงพยอม
เทพกัญญา
๔. นางสาวณิรุชา
บัวเจตธรรม
๕. นายเมธี
ทักษิณ
๖. สิบเอกจีรเวศน์
หล้าปาวงศ์
๗. นางสาวสุกัญญา มูลถี
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้มาประชุม
ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
รองประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพร้าว
ปลัดเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
ผูอ้ านวยการกองคลัง
พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ๖
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ฯ ๕
เจ้าพนักงานธุรการ ๓

เลขานุการสภาแจ้งในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตาแหน่ง ๑๑ คน มาประชุม ๑๑ คน
ถือว่าครบองค์ประชุม
นายณรงค์ เขื่อนค า ประธานสภาเทศบาลตาบลเวีย งพร้ าว เปิดการประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
- ท่ า นสมาชิก สภาเทศบาลและผู้เ ข้ า ร่ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น วั น นี้ เ ป็ น การประชุม สภาฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกาหนดการในการประชุม
ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘)
/ ที่ประชุม.....

-๒ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่อ งรับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลเวีย งพร้า วครั้ง แรก ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
ประธานสภาฯ
- ขอเชิญเลขานุการสภาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เลขานุการสภาฯ
- เรียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลฯทุกท่าน เนื่องจากในการประชุมสภา
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์) เทศบาลตาบลเวียงพร้าวครั้งแรกที่ผ่านมานั้น ยังไม่ได้ดาเนินการเลือกคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม การประชุมในครั้งนี้ ถือว่า สมาชิกทุกท่านเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานประชุม
ประธานสภาฯ
- สมาชิกท่านใดได้ตรวจสอบแล้วพบมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ขอมติในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวครั้งแรก
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ที่ประชุม
- รับรอง ๑๐ เสียง
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพร้าว
ประธานสภาฯ
- เชิญท่านนายกฯ ครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
นายกเทศมนตรี
- กราบเรียนท่านประธานสภา เรียนสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้เข้าร่วมประชุม
(นายกิ ติ พั ฒน์ สุ นทรพั นธุ์ ) ทุ ก ท่า น อาศัย อ านาจตามความในข้อ ๗ วรรค ๒ ของค าสั่ง หั วหน้าคณะรั ก ษา
ความสงบแห่งชาติที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งให้
กระผมเข้ า ด ารงต าแหน่ ง เป็ น นายกเทศมนตรี ต าบลเวี ย งพร้ า ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระผมได้เสนอญัตติต่อประธานสภา
แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงขอแถลงนโยบายดังนี้

สภาพปัญหาของพื้นที่เทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ถนน ซอย คับแคบ มีไม่ทั่วถึงครอบคลุมโดยเฉพาะตาบลทุ่งหลวง
๑.๒ ระบบระบายน้า รางระบายน้า ท่อระบายน้า ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุม ที่มีอยู่
บางแห่งไม่สามารถใช้งานได้ บางแห่งไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
ในฤดูฝน
๑.๓ ระบบการส่งน้าทางการเกษตรมีไม่เพียงพอ ไม่ได้มาตรฐาน
๑.๔ ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึงเพียงพอ
๑.๕ สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ไม่ทั่วถึงเพียงพอ
/ ๒. ด้านเศรษฐกิจ

-๓๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ รายได้ตอ่ หัวของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่า
๒.๒ ปัญหาคนว่างงานมีจานวนมากขึ้น
๒.๓ ขาดความรู้ การแนะนา การอมรม การแนะแนว ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในเรื่องกลุ่มอาชีพ การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร การใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่ในพืน้ ที่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓. ด้านสังคม
๓.๑ ขาดความสามัคคีปรองดอง เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ เข้าใจซึ่งกันและกัน
๓.๒ ขาด ระเบียบวินัย ความเคารพ ในกฎจราจร
๓.๓ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ในส่วนของเทศบาลมีนอ้ ย
๓.๔ ปัญหาสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาเยาวชน ไม่มมี าตรการควบคุม ป้องกันที่ดพี อ
๓.๕ การส่งเสริม ให้มีการสร้างเสริมสุขภาพ การออกกาลังกาย การจัดการแข่งขัน
กีฬาในทุกระดับ อยู่ในระดับต่า
๓.๖ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและความร่วมมือระหว่างประชาชนกับเทศบาล
ในเรื่องการบริหารงานเทศบาลในทุก ๆ ด้าน อยู่ในระดับต่า
๔. ด้านการเมืองการบริหาร
๔.๑ ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และการบริหารงานของเทศบาล
๔.๒ ความซ้าซ้อนของการจัดการงาน ของหน่วยงานในเขตเทศบาล
๔.๓ ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ของกานัน ผูใ้ หญ่บ้าน ในการพัฒนา แก้ไขปัญหา
ของเทศบาล อยู่ในระดับต่า
๔.๔ ขาดการบูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครอง
พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมตลอดถึงประชาชนในเขตเทศบาล
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ปัญหามลภาวะ กลิ่น เสียง ควันไฟ ฝุ่นละออง อันเกิดจากการประกอบ
กิจการ การเลีย้ งสัตว์ รวมทั้งมลภาวะกลิ่นเนื่องจากระบบรางระบายน้าของ
เทศบาลเอง
๕.๒ ปัญหาขยะมูลฝอย
๕.๓ ปัญหาการพังของตลิ่งเขตน้าแม่สะรวม น้าแม่งัด น้าแม่โก๋น
๕.๔ ปัญหาภัยธรรมชาติ
๕.๕ ปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้าเพื่อการเกษตรพร้อมทั้งระบบ
ส่งน้าเพื่อการเกษตร
๕.๖ ขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย การรักษาความปลอดภัย
/ นโยบาย.....

-๔-

นโยบายการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ จัดให้มโี ครงสร้างพื้นฐาน ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตตาบลทุ่งหลวง
เช่น จัดสร้างถนน ทางเท้า ขยายถนน เพิ่มผิวจราจร พนังกั้นน้า ฝายน้าล้น
รางระบายน้า ท่อระบายน้า ระบบส่งน้าทางการเกษตร
๑.๒ ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้า ท่อระบายน้า พนัง ฝายน้าล้น
ระบบส่งน้าทางการเกษตรให้ดมี ีมาตรฐานมากขึ้น
๑.๓ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ให้ครอบคลุมมากขึน้
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการขยายพื้นที่การให้บริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า
น้าประปา ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึน้
๑.๕ จัดให้มีน้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงเพียงพอ
๑.๖ จัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง เพียงพอ
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง ในการ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอาชีพ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ระยะยาว ให้ความรูค้ วามเข้าใจกลุ่มอาชีพสร้างเครือข่ายให้มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
๒.๓ ประสาน ติดต่อ จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ หรือผลิตภัณฑ์
ชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร
๒.๔ จัดให้มีสถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ (สินค้า OTOP) ของเทศบาล
๒.๕ จัดให้มีสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลเวียงพร้าว เพื่อแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบ
ปัญหาดอกเบีย้ เงินกู้ไม่เป็นธรรม เพื่อบริการแก่ประชาชนผูม้ ีรายได้น้อย
๓. ด้านสังคม - การศึกษา - สาธารณสุข
๓.๑ รณรงค์ ส่งเสริมให้ความรูเ้ รื่องกฎจราจร ระเบียบวินัยจราจร
๓.๒ จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีในทุกระดับ
๓.๓ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดศิลปะ
ท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ที่ดีงามไว้
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังจิตสานึกให้รัก เชิดชู และเทิดทูนในสถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล เอาใจใส่ ผูด้ ้อยโอกาส ให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
/ ๓.๖ ส่งเสริม
.....

-๕๓.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระบบ และทุกระดับ ให้โอกาสทางการศึกษา
มากขึ้น พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึน้
๓.๗ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรูค้ วามเข้าใจ บทบาท หน้าที่การบริหารงานของ
เทศบาล ตามหลักการกระจายอานาจ
๓.๘ ประสานการทางานของหน่วยงานในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๙ รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อ โรค
ระบาด ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีของทุกวัย ทุกกลุ่มเสี่ยง
๓.๑๐ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการจัดให้มีศูนย์สุขภาพชุมชน
ลานกีฬา สวนสาธารณะ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสในการออกกาลังกาย โดยการเล่น
กีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย
๓.๑๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารแข่งขันกีฬาทุกระดับ แก่ประชาชน ทุกเพศทุกวัย
ให้รจู้ ักความรัก ความสามัคคี มีน้าใจเป็นนักกีฬา รูแ้ พ้ รู้ชนะ รูอ้ ภัย
ส่งเสริ
ม/
๓.๑๒ จัดให้มเี ครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๓.๑๑
และระบบรั
กษา
ความปลอดภัยที่ดมี ีมาตรฐาน
๓.๑๓ ส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร สถานีวิทยุชุมชนของเทศบาล
เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ให้ชุมชนได้รับทราบ
๓.๑๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน ได้มีกิจกรรม การแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๓.๑๕ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาการมอมเมาเยาวชน ประชาชนทุกรูปแบบ
๓.๑๖ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการอบรม ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนผูส้ นใจในเรื่องการใช้
คอมพิวเตอร์สาหรับโลกยุคปัจจุบัน เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความเป็นไป
ของบ้านเมือง และของโลก
๔. ด้านการเมืองการบริหาร
๔.๑ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค รวมทั้งสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีชาวบ้าน โดยใช้เวทีประชาคม เพื่อตรวจสอบ
ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานของเทศบาล ตามหลักการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง กลุ่มองค์กรเพื่อสาธารณะ
และประชาชนมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาเทศบาล เพื่อให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชน
ส่วนใหญ่
/ ๔.๔ จัด.....

-๖๔.๔ จัด ปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อสามารถบริการจัดเก็บ
รายได้อย่างทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม
๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรม ฝ่ายปกครองท้องที่ ส่วนราชการ กลุ่มองค์กร
เพื่อสาธารณะและประชาชน เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดทัศนคติ และการมีส่วนร่วมที่ดี เพื่อประสิทธิภาพของการ
บริหารงานของเทศบาล
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ จัดหาสถานที่ จัดระบบกาจัดขยะมูลฝอยให้มมี าตรฐาน
๕.๒ ส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อความร่วมมือที่ดใี นการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยร่วมกัน
๕.๓ ดาเนินการ กวดขัน ควบคุม การเลีย้ งสัตว์ การเผาเศษพืช เศษกิ่งไม้
การประกอบกิจการที่อาจให้เกิดมลภาวะทั้งกลิ่น เสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ ฯลฯ
๕.๔ จัดสร้างพนังกันการกัดเซาะตลิ่งทั้งแม่น้าสะรวม แม่น้างัด แม่น้าโก๋น
๕.๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์พืน้ ที่ในเขตเทศบาลให้สะอาด ร่มรื่นให้เป็นเมืองน่าอยู่
๕.๖ ขุดลอกลาเหมือง ลาน้า แม่น้า เพื่อให้การระบายน้าสะดวกรวดเร็วในฤดูฝน
๕.๗ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้งด หรือ ลด การใช้สารเคมี ส่งเสริม สนับสนุน
งานเกษตรอินทรีย์ และการใช้สารอินทรีย์ อีเอ็ม ในครัวเรือน ในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ
๕.๘ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้มกี ารปลูกไม้ยนื ต้นตลอด
แนวถนน ซอยหรือพืน้ ที่ว่างเปล่า จัดให้มสี วนสาธารณะเพิ่มขึน้
๖. ด้านบริการประชาชน
๖.๑ มุ่งเน้นการบริการแบบ รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึงเป็นธรรม และโปร่งใส
๖.๒ ให้มีศูนย์ขอ้ มูล สารสนเทศบริการ ให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อได้รู้
ข่าวสารความเป็นไปของโลกยุคปัจจุบัน
๖.๓ จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกาลังกาย สวนสาธารณะ อย่างเพียงพอ
เพื่อรองรับการสนับสนุน ส่งเสริม งานสร้างเสริมสุขภาพในเขตเทศบาล
การบริ หารจั ดการเทศบาล ภายใต้ ความรั บผิ ดชอบของผู้ บริ หารชุ ดนี้ ขอยื น ยั น ว่ า จะ
ดาเนินการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แหล่ งงบประมาณ
ในการดาเนินการตามนโยบายของเทศบาล ไม่รอแต่เฉพาะงบจากเทศบาลซึ่งมีอยู่จากัดเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับ
ภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบดูแลเท่านั้น เทศบาลโดยผู้บริหารจะดาเนินการ ติดต่อ ประสานงาน เพื่อขอรับการ
อุดหนุน สนับสนุน ช่วยเหลือไม่ว่าจะโดยวิธีการใดๆ จากท้อ งถิ่นอื่นๆ จากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วย
ราชการอื่นใด เพื่อให้ภารกิจของเทศบาลภายใต้การบริ หารของคณะผู้บริหารชุดนี้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทั้งนี้
การบริหารจัดการจะยึดหลักประชาธิปไตย ใช้เสียงข้างมากเป็นหลัก เคารพในเสีย งส่วนน้อยและยึดหลัก เหตุผล
/ การทางาน.....

-๗การทางาน พัฒ นา แก้ไ ขปัญ หา อยู่ภ ายใต้ห ลัก การ “ทั่วถึง จาเป็น เร่งด่วน ถูกต้อง เป็นธรรมและ
โปร่งใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนส่วนใหญ่ ”
ประธานสภาเทศบาล - มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะขออภิ ป รายหรื อ ไม่ หากไม่ มี ถื อ ว่ า ท่ า นนายกเทศมนตรี ต าบล
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เวียงพร้าว ได้แถลงนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาเทศบาล - เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เลขานุการสภาฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์) หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓(๑), ๑๐๕(๒) ที่กาหนดให้คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิ ก
สภาท้องถิ่ น มีจานวนไม่น้ อยกว่า ๓ คนแต่ไ ม่ เ กิ น ๗ คน นั้น ทั้ง นี้สมาชิก ท้องถิ่น มี
อานาจเลือกสมาชิกหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้ อ งถิ่ น ชุ ด ต่ า งๆ ตามความจ าเป็ น แก่ กิ จ การในหน้ า ที่ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ได้ โดยใช้
วิธีการเลือกคณะกรรมการฯ เช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาฯ โดยให้มีการกาหนด
จานวนคณะกรรมการด้วยที่ประชุมว่าเห็นควรให้มีกี่ท่าน
ประธานสภาฯ
- ขอที่ประชุมได้พิจารณากาหนดจานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เทศบาลตาบลเวียงพร้าว ประจาปี ๒๕๕๘ ด้วยครับ
นายเชิด พงษ์คา
- ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจานวน ๕ ท่าน ครับ
ประธานสภาฯ
- ขอสมาชิกจานวน ๒ ท่านรับรองการเสนอชื่อ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ผูร้ ับรองท่านแรก นายจีรพงษ์ สุธัมมา
ผูร้ ับรองท่านที่ ๒ นายนิกร มหายศ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอในการกาหนดจานวนคณะกรรมการตรวจรายงานเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการกาหนดคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม จานวน ๕ ท่าน
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ
- ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้งหมด ๕
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ท่าน เชิญสมาชิกได้เสนอชื่อตามลาดับครับ
นายประวุฒิ ศึกษา - ขอเสนอคุณเอนก งุนคา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนแรกครับ
ประธานสภาฯ
- ขอสมาชิกจานวน ๒ ท่านรับรองการเสนอชื่อ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ผูร้ ับรองท่านแรก นายบุญช่วย สิทธิผล
ผูร้ บั รองท่านที่ ๒ นายจีรพงษ์ สุธัมมา
/ คณะกรรมการ.....

นายเอนก งุนคา
ประธานสภาฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

นายนิกร มหายศ
ประธานสภาฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

นายเอนก งุนคา
ประธานสภาฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

นายนิกร มหายศ
ประธานสภาฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

-๘คณะกรรมการฯท่านแรก มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือมติ
ในที่ประชุมให้ นายเอนก งุนคา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คนที่ ๑ และขอสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการฯ ท่านที่ ๒ ในที่ประชุมต่อไป
- ขอเสนอคุณนิกร มหายศ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๒ ครับ
- ขอสมาชิกจานวน ๒ ท่านรับรองการเสนอชื่อ
ผูร้ ับรองท่านแรก นายเชิด
พงษ์คา
ผูร้ ับรองท่านที่ ๒ นายพีระพงษ์ เจริญพันธ์
คณะกรรมการท่านที่ ๒ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือมติที่
ประชุมให้ นายนิกร มหายศ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๒ และขอสมาชิกได้
เสนอชื่อคณะกรรมการฯ ท่านที่ ๓ ในที่ประชุมต่อไป
- ขอเสนอคุณประวุฒิ ศึกษา เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๓ ครับ
- ขอสมาชิกจานวน ๒ ท่านรับรองการเสนอชื่อ
ผูร้ ับรองท่านแรก นายบุญช่วย สิทธิผล
ผูร้ ับรองท่านที่ ๒ นายเอนก
งุนคา
คณะกรรมการท่านที่ ๓ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถอื มติ
ทีป่ ระชุมให้ นายประวุฒิ ศึกษา เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๓ และขอสมาชิกได้
เสนอชื่อคณะกรรมการฯ ท่านที่ ๔ ในที่ประชุมต่อไป
- ขอเสนอคุณจันทร์ทา สังข์ศริ ิ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๔ ครับ
- ขอสมาชิกจานวน ๒ ท่านรับรองการเสนอชื่อ
ผูร้ ับรองท่านแรก นายนิกร
มหายศ
ผูร้ ับรองท่านที่ ๒ นายประวุฒิ ศึกษา
คณะกรรมการท่านที่ ๒ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือมติที่
ประชุมให้ นางจันทร์ทา สังข์ศิริ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๔ และขอสมาชิกได้
เสนอชื่อคณะกรรมการฯ ท่านที่ ๕ ในที่ประชุมต่อไป
- ขอเสนอคุณจีรพงษ์ สุธัมมา เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๕ ครับ
- ขอสมาชิกจานวน ๒ ท่านรับรองการเสนอชื่อ
ผูร้ ับรองท่านแรก นางจันทร์ทา สังข์ศริ ิ
ผูร้ ับรองท่านที่ ๒ นายเชิด
พงษ์คา
คณะกรรมการท่านที่ ๒ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือมติที่
ประชุมให้ นายจีรพงษ์ สุธัมมา เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๕

/บัดนีไ้ ด้คัดเลือก.....

-๙บัดนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครบจานวน ๕ ท่านแล้ว คือ
1. นายเอนก
งุนคา
2. นายนิกร
มหายศ
3. นายประวุฒิ
ศึกษา
4. นางจันทร์ทา
สังข์ศริ ิ
5. นายจีรพงษ์
สุธัมมา
เลขานุการสภาฯ
- คณะกรรมการทั้ง ๕ ท่านจะต้องประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการเพื่อนัดพิจารณาใน
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์) การตรวจสอบรายงานการประชุมในครั้งต่อไป ทั้ งนี้จะมีค่าตอบแทนในการตรวจ
รายงานการประชุมท่าน ๒๕๐ บาท/ครั้ง
ที่ประชุมฯ
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประธานสภาเทศบาล - เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ให้รายละเอียดด้วยครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
นายอาดิษฐ์ อินทจักร์ - ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ ก าหนดให้มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งมาจากสมาชิก
สภาเทศบาล โดยที่สภาเทศบาลเป็นผู้คัดเลือก ตามความในข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน
๓ ท่าน
ประธานสภาฯ
- ต่ อ ไปเป็ น การเสนอชื่ อ ผู้ ที่ จ ะเป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จ านวน ๓ ท่ า น
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เชิญสมาชิกได้เสนอชื่อตามลาดับครับ
นายนิกร มหายศ
- ขอเสนอคุณบุญช่วย สิทธิผล เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนแรกครับ
ประธานสภาฯ
- ขอสมาชิกจานวน ๒ ท่านรับรองการเสนอชื่อ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ผูร้ ับรองท่านแรก นายพีระพงษ์ เจริญพันธ์
ผูร้ ับรองท่านที่ ๒ นายประวุฒิ ศึกษา
คณะกรรมการฯท่านแรก มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือมติ
ในที่ ป ระชุ ม ให้ นายบุ ญ ช่ ว ย สิ ท ธิ ผ ล เป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น คนที่ ๑
และขอสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการฯ ท่านที่ ๒ ในที่ประชุมต่อไป
นายประวุฒิ ศึกษา - ขอเสนอคุณเอนก งุนคา เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๒ ครับ
ประธานสภาฯ
- ขอสมาชิกจานวน ๒ ท่านรับรองการเสนอชื่อ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ผูร้ ับรองท่านแรก นายบุญช่วย สิทธิผล
ผูร้ ับรองท่านที่ ๒ นายนิกร
มหายศ
/ คณะกรรมการ.....

-๑๐คณะกรรมการฯท่านที่ ๒ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือมติ
ในที่ ป ระชุ ม ให้ นายเอนก งุ น ค า เป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น คนที่ ๒
และขอสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการฯ ท่านที่ ๓ ในที่ประชุมต่อไป
นายนิกร มหายศ
- ขอเสนอคุณเพ็ญจันทร์ ชื่นใจ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๓ ครับ
ประธานสภาฯ
- ขอสมาชิกจานวน ๒ ท่านรับรองการเสนอชื่อ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ผูร้ ับรองท่านแรก นายเอนก
งุนคา
ผูร้ ับรองท่านที่ ๒ นายเชิด
พงษ์คา
คณะกรรมการฯท่านที่ ๓ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือมติ
ในที่ประชุมให้ นางเพ็ญจันทร์ ชื่นใจ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๓
บัดนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นครบจานวน ๓ ท่านแล้ว คือ
1. นายบุญช่วย
สิทธิผล
2. นายเอนก
งุนคา
3. นางเพ็ญจันทร์ ชื่นใจ
ที่ประชุมฯ
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประธานสภาเทศบาล - เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ให้รายละเอียดด้วยครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
นายอาดิษฐ์ อินทจักร์ - ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ ก าหนดให้มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งมาจากสมาชิก
สภาเทศบาล โดยที่ สภาเทศบาลเป็น ผู้ คัด เลือ ก ตามความในข้อ ๒๘ ให้ผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน ๓
ท่าน
ประธานสภาฯ
- ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผูท้ ี่จะเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
จานวน ๓ ท่าน เชิญสมาชิกได้เสนอชื่อตามลาดับครับ
นายนิกร มหายศ
- ขอเสนอคุณ ณรงค์ เขื่อนคา เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คนแรกครับ
ประธานสภาฯ
- ขอสมาชิกจานวน ๒ ท่านรับรองการเสนอชื่อ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ผูร้ ับรองท่านแรก นายบุญช่วย สิทธิผล
ผูร้ ับรองท่านที่ ๒ นายเชิด
พงษ์คา
คณะกรรมการฯท่านแรก มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือมติ
ในที่ประชุมให้กระผม เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คนที่ ๑ และขอสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการฯ ท่านที่ ๒ ในที่ประชุมต่อไป
/ นายนิกร.....

-๑๑นายนิกร มหายศ
- ขอเสนอคุณพีระพงษ์ เจริญพันธ์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คนที่ ๒ ครับ
ประธานสภาฯ
- ขอสมาชิกจานวน ๒ ท่านรับรองการเสนอชื่อ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ผูร้ ับรองท่านแรก นายเชิด
พงษ์คา
ผูร้ ับรองท่านที่ ๒ นายประวุฒิ ศึกษา
คณะกรรมการฯท่านที่ ๒ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือมติ
ในที่ป ระชุมให้ นายพีระพงษ์ เจริญพัน ธ์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒนาท้ อ งถิ่ น คนที่ ๒ และขอสมาชิ ก ได้ เ สนอชื่ อ คณะกรรมการฯ ท่ า นที่ ๓
ในที่ประชุมต่อไป
นายเชิด พงษ์คา
- ขอเสนอคุณจันทร์ทา สังข์ศิริ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนา
ท้องถิ่น คนที่ ๓ ครับ
ประธานสภาฯ
- ขอสมาชิกจานวน ๒ ท่านรับรองการเสนอชื่อ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ผูร้ ับรองท่านแรก นายนิกร
มหายศ
ผูร้ ับรองท่านที่ ๒ นายพีระพงษ์ เจริญพันธ์
คณะกรรมการฯท่านที่ ๓ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือมติ
ในที่ประชุมให้ นางจันทร์ทา สังข์ศิริ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๓
บัดนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบจานวน
๓ ท่านแล้ว คือ
1. นายณรงค์
เขื่อนคา
2. นายพีระพงษ์ เจริญพันธ์
3. นางจันทร์ทา สังข์ศริ ิ
ที่ประชุมฯ
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องการเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
ประธานสภาเทศบาล - เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ให้รายละเอียดด้วยครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
นายอาดิษฐ์ อินทจักร์ - ตามที่มบี ันทึกจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
ได้ แจ้ ง การครบวาระของคณะกรรมการกองทุน หลัก ประกั นสุ ข ภาพเทศบาลตาบล
เวีย งพร้าว เมื่อวันที่ ๖ เดือน กุ มภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ มีความจาเป็นต้องคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จากหน่ว ยงานต่ า งๆ โดยต้ อ งคั ด เลื อ กมาจากสภาเทศบาลตำบล
เวียงพร้าว จานวน ๒ ท่าน เพื่อทาหน้าที่ตอ่ ไป
ประธานสภาฯ
- ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบล
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เวียงพร้าว จานวน ๒ ท่าน เชิญสมาชิกได้เสนอชื่อตามลาดับครับ
/ นายประวุฒิ.....

-๑๒นายประวุฒิ ศึกษา - ขอเสนอคุณณรงค์ เขื่อนคา เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบลเวียงพร้าวคนแรกครับ
ประธานสภาฯ
- ขอสมาชิกจานวน ๒ ท่านรับรองการเสนอชื่อ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ผูร้ ับรองท่านแรก นายเอนก
งุนคา
ผูร้ บั รองท่านที่ ๒ นายเชิด
พงษ์คา
คณะกรรมการฯท่านแรก มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือมติ
ในที่ประชุมให้กระผม นายณรงค์ เขื่อนคา เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตาบลเวียงพร้าวคนที่ ๑ และขอสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการฯ
ท่านที่ ๒ ในที่ประชุมต่อไป
นายเชิด พงษ์คา
- ขอเสนอคุณบุญช่วย สิทธิผล เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบลเวียงพร้าว คนที่ ๒ ครับ
ประธานสภาฯ
- ขอสมาชิกจานวน ๒ ท่านรับรองการเสนอชื่อ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ผูร้ ับรองท่านแรก นายเชิด
พงษ์คา
ผูร้ ับรองท่านที่ ๒ นายประวุฒิ ศึกษา
คณะกรรมการฯท่านที่ ๒ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือมติ
ในที่ป ระชุมให้ นายบุญ ช่วย สิทธิผล เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตาบลเวียงพร้าว คนที่ ๒
บัดนี้ได้คัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบล
เวียงพร้าว ครบจานวน ๒ ท่านแล้ว คือ
1. นายณรงค์
เขื่อนคา
2. นายบุญช่วย
สิทธิผล
ที่ประชุมฯ
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการสภาฯ/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)

/ คณะกรรมการ.....

-๑๓คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว

(ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเอนก งุนคา)

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร มหายศ)

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประวุฒิ ศึกษา)

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจีรพงษ์ สุธัมมา)

(ลงชื่อ).................................................... เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางจันทร์ทา สังข์ศริ ิ)
รับรองรายงานการประชุม ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

