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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สมัยสามัญ สมัยที 1 ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.๒๕๕5
วันที 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5 เวลา 14.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้

ลําดับที

ชือ – สกุล

ตําแหน่ง

ผู้มาประชุ ม
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายบุญทา
ตันตรา
นายมานพ
ทาสีคาํ
นายทรงศักดิ
สุภา
นายเจษฎา
อุตแจ่ม
นายรุ่ งฤทธิ
กองยศสืบ
นายรัตน์
ไชยวงค์ษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม
นางพจนีย ์
รัตพนัส
นายสงกรานต์
พรหมพนัส
นายทองดี
ปัญญาเจริ ญ
นายกันณพงศ์ จันทร์นาํ
นายจรัล
ศิริหิรัญรัชตะ
ผู้ไม่มาประชุ ม
ไม่มี

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
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2.ผู้เข้าร่ วมประชุม...
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ลําดับที

ชือ – สกุล
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5
6
7
8
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๑0
๑1
12
๑3
๑4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายคํามูล พรหมพนัส
นายชนะ
บุตรนุชิต
จ่าเอกชูพงศ์ ธนพรหมาวิวฒั น์
นายพชร
หลวงไผ่พล
นายสาคร สุขประสงค์
นางสาวราตรี วงศ์โสมะ
นายถวิล
มณี ขตั ิย ์
นางสาวจินตนา แสนสิ งห์ชยั
นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง
นายนพดล
เตียวตระกูล
นายสายัณห์ มณี วรรณ
นางอนงค์ลกั ษณ์ ธีระศักดิ
นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน
ด.ต.พิพฒั น์ ท้าวอุ่นเรื อน
นายอินสอน มีแจ้
นายเหวียน ขําเกือ
นายบรรดา เขียวทะวงศ์
นายอนันต์ บํารุ งแจ่ม
นายทองใบ ถาพยอม
นายสุ เทพ ธนะกุล
นายประเสริ ฐ อุตตระพะยอม
นายคณิ ตพงษ์ นาคกระแสร์
นายเสมา
ธิมายอม
นายไพบูลย์ ปาระมีแจ้
นายถาวร สายอินทร์

ตําแหน่ง

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุข
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
นักพัฒนาชุมชน 5
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ ายแบบแผนฯ
เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานธุรการ ๖ ว
สายตรวจตําบลมะเขือแจ้
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที 7
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที 8
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านฮ่องกอม่วง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดเหมืองกวัก
ประชาชน
ประชาชน
กํานันตําบลมะเขือแจ้
เจ้าหน้าทีส่งเสริ มการท่องเทียว
ประชาชน
กรรมการหมู่บา้ น
ประชาชน

4
27
28
29
30
31
ลําดับที

นายสมคิด
นางทองพูน
นายปรี ดา
นายประสงค์
นายสุวิทย์

ปัญญาแก้ว
อนุชยั
เตโช
ติ บแจ่ม
ทิวทองอยู่

ชือ – สกุล

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดสันคะยอม
ประธานแม่บา้ นตําบลมะเขือแจ้
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที 9
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที 12
ประธาน อสม. หมู่ที 8
ตําแหน่ง

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านสันป่ าเหียง
32
นายสกล
สิทธิวีระพัฒน์
33
นายบุญฤทธิ บุญสวัสดิ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านมะเขือแจ้
34
นายสมบูรณ์ พรมกลาง
ประธานสภาวัฒนธรรม
35
นายคําปัน
ลังกาพะยอม
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
36
นายธนชาติ เตจ๊ะยวง
หัวหน้าฝ่ ายปกครอง
37
นายกําพล สมดังใจ
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที 11
38
นายพิภพ
เตโช
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที 3
39
นายสมเดช จันทร์นาํ
ประชาชน
40
นายเสรี
ไชยวรรณ
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที 17
41
นายชัญวุฒิ คําเหล็ก
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที 13
42
นางสาวธนัฐพร พงษ์ไพร
ผูช้ ่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
เริ มประชุมเวลา 14.0๐ น. เมื อถึ ง เวลาประชุ ม นายพชร หลวงไผ่พ ล รองปลัด เทศบาล รั ก ษาราชการแทน
ปลัด เทศบาล ได้นับองค์ประชุ ม เห็ น ว่ าสมาชิ ก สภาเข้า ประชุ ม จํา นวน ๑2 คน
เป็ นอันว่าครบองค์ประชุมแล้ว ได้กล่าวเชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล
เป็ นประธานเปิ ดการประชุมสภาเทศบาล และ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เรี ยน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน สําหรับวันนี
เป็ นการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญสมัยที 1 ครังที 2 ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕5 ตรงกับวันที 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 บัดนี ได้เวลาอันสมควรแล้ว
ขอเปิ ดการประชุมสภาเทศบาล
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นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล
ทีประชุม

ระเบียบวาระที ๑ เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
เรื อง นายทวน สุขสําราญ เลขานุการสภาเทศบาล ลาประชุม เนืองจากติดราชการ
รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที ๒ เรื องเลือกเลขานุการสภาเทศบาล ในกรณี มีเลขานุการแต่ไม่อยู่
โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ.
2547
(แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2554 หมวด 1 ข้อ 19 วรรคสอง ความว่า “ในการ
ประชุมสภาท้องถิ นใด ถ้าไม่มเี ลขานุการสภาท้องถิ นหรื อมีแต่ไม่อยู่ หรื ออยูแ่ ต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ หรื อไม่ยอมปฏิบตั ิหน้าที ให้สภาท้องถิ นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ นหรื อข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นนันคนหนึงเป็ นผู้
ปฏิบตั ิหน้าที
เลขานุการสภา...
เลขานุการสภาท้องถิ นเฉพาะในการประชุมคราวนัน โดยให้นาํ ความในข้อ 13 และข้อ
26 วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการ
ยกมือ จึงให้สภาเทศบาลพิจารณาเลือกบุคคลทีจะทําหน้าทีเลขานุการสภาเทศบาล
ดังกล่าว

นายทองดี ปัญญาเจริ ญ:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอนางสาว
เสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม เป็ นเลขานุการสภาเทศบาล

นายกันณพงศ์ จันทร์นาํ :
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นายทรงศักดิ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นายบุญทา ตันตรา
ประธานสภาเทศบาล

กล่ า วว่ า มี ผูเ้ สนอผูส้ มควรเป็ นเลขานุ ก ารอี ก หรื อไม่ (ไม่ มี ) เป็ นอัน ว่ า นางสาว
เสาวลัก ษณ์ ริ บแจ่ ม ได้รั บ เลือกเป็ นเลขานุ ก ารสภาเทศบาลในครั งนี และขอเชิ ญ
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เลขานุการสภาเทศบาล นังประจําตําแหน่งด้วย
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที 3 เรื อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ตาํ บลมะเขือแจ้ต่อสภา
เทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรี กล่าวแถลงนโยบาย
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ก่อนทีจะแถลงนโยบาย
ขอเล่าประวัติส่วนตัวให้สภาเทศบาลพอสังเขปและได้แถลงนโยบายดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี (ตามเอกสารทีแจก)

ท่ านประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ทเคารพ
ี
ตามทีคณะกรรมการการเลือกตัง ได้ประกาศผลการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี ตาํ บลมะเขือแจ้ ตังแต่วนั อาทิตย์ที ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ แล้วนัน
บัด นี ข้า พเจ้า นายวัฒ นา จัน ทนุ ปาน นายกเทศมนตรี ต าํ บลมะเขื อแจ้ ขอแถลงนโยบายการ
บริ หารงานต่อสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ว่าผมจะดําเนินงานตามอํานาจหน้าทีของเทศบาล ตามทีกฎหมายกําหนดไว้
และรับผิดชอบต่อการบริ หารงานเทศบาล ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบายทีกําหนด
ขึน โดยยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วม ให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของจังหวัดลําพูน โดยมีเจตนารมณ์ที จะบริ หารงานท้องถิ นให้มี
เสถียรภาพเกิ ด ความมันคง ทังในด้า นเศรษฐกิ จ สังคม และการเมืองการปกครอง ตามหน้าที ซึ งกําหนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖...
พ.ศ.๒๔๙๖ และฉบับแก้ไขเพิ มเติมทุกฉบับ ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามกฎหมายอืนทีเกียวข้อง ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยการบริ หารกิจ การ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทังนีในการบริ หารงานจะดําเนินการเพือประโยชน์สูงสุ ดของประชาชนและชาวเทศบาล
ตําบลมะเขือแจ้ และประเทศชาติ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซือจัดจ้าง ให้มีการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รวมทังจะทํางานโดยเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนอย่างทัวถึง เพือให้การบริ หารงานของเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย รวดเร็ว
โปรงใส ซือตรง เป็ นธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสมรรถนะสูงในการบริ การของเทศบาลไปสู่ประชาชน
สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามภารกิจและเป็ นไปตามเป้ าหมาย จึงได้กาํ หนดนโยบายการบริ หารงานเทศบาลตําบล
มะเขือแจ้ ไว้ดงั นี
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๑. นโยบายด้ านการบริการประชาชน
(๑) การพัฒนาและส่ งเสริมในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนอย่างรวดเร็ว โดยใช้การจัดบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในการ
บริ การด้านงานทะเบียนราษฎร การบริ การด้านการยืนข้อร้องเรี ยน และการรับ/ส่งหนังสือราชการ
(๒) การพัฒนาทักษะของบุคลากร ผูใ้ ห้บริ การให้อยูใ่ นมาตรฐานการบริ การทีดี
(๓) เน้ น หนัก เรื องการบริ ก ารประชาชน ด้ว ยความถูก ต้อง รวดเร็ ว เป็ นธรรม และมี
ประสิ ทธิ ภ าพก่ อให้เกิด ความพึงพอใจกับประชาชนผูม้ ารั บบริ การ โดยใช้หลัก การปรั บระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานให้กระชับ และสันลง เพือบริ การประชาชนให้รวดเร็ วกว่าปกติในด้านการทะเบียนราษฎร การ
จัดเก็บภาษี การสาธารณสุข การขออนุญาตก่อสร้างและงานอืน ๆ
(๔) จัดให้ มีศูนย์ บริการข้ อ มูล ข่ าวสารของทางราชการ
เพือบริ ก ารประชาชนที
ประสงค์จะขอทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการทีสามารถเปิ ดเผยได้ จัดให้มีตูร้ ับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน จัดระบบให้กบั ประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของเทศบาล และกระดานร้องทุกข์ในเว็บ
ไซค์ ของเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
(๕) ให้บริการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของเทศบาล และหน่วยงานที
เกียวข้องอืนให้กบั ประชาชนรับทราบ ในรู ปแบบเอกสาร แผ่นพับ วารสาร เอกสาร ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย/ไร้สาย ป้ ายไฟวิ งอัตโนมัติ การประชาสัมพันธ์เคลือนที และสถานีวิทยุชุมชน
(๖) พัฒนาระบบการบริหารงานของเทศบาล ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) โดย
สร้างระบบการบริ หารจัดการทีดี ได้แก่ พัฒนาบุคลากร พัฒนาฐานข้อมูล สถานที เครื องมือเครื องใช้
เทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทนั สมัยมีประสิทธิภาพด้วยระบบแผนทีภาษี
(๗) จัดบริการสวัสดิการความจําเป็ นขันพืนฐาน ของประชาชนใน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
เครื องมือ เครื องใช้ต่าง ๆ
๒. นโยบายด้านการพัฒนาและส่ งเสริมคุณภาพชีวติ ทางสังคมของประชาชน
โดยจะเสริ มสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจให้กบั ชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียง
และ
ส่งเสริ มความเข้มแข็งแก่ชุมชน ซึงมีแนวทาง ดังนี
(๑) ส่ งเสริมและสนับสนุนการรวมตัว การรวมกลุ่มของชุมชน ตามหลักการปกครองท้องที
แบ่งแยกตามหมู่บา้ นทีอยูใ่ นเขตเทศบาล ให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพทีมีใน
รู ปแบบคณะกรรมการ...
รู ปแบบคณะกรรมการกลางพัฒนาหมู่บา้ น
(๒) ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา เสนอแนะ รับฟังปัญหาใน
การพัฒนาท้องถิ นทุกระดับ
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(๓) ส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ กบั ประชาชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะการส่งเสริ มการ
ผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพือเพิ มมูลค่า และรายได้ให้แก่ประชาชน
(๔) จัดให้ มกี ารถ่ ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ การจัดการ การตลาด
ให้ประชาชนในท้องถิ นในรู ปแบบการฝึ กอบรม การสัมมนา การจัด ทัศนศึก ษาดูงานด้านการอาชีพทัง
โดยตรงจากบุคคลากรนักวิชาการผูม้ ีความรู้และประสบการณ์
(๕) ส่ งเสริมและดําเนินการด้ านสังคมสงเคราะห์ เพือพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน
ผูส้ ูงอายุและผูด้ อ้ ยโอกาส โดยรับผิดชอบการบริ หารงานด้านสวัสดิการชุมชนให้กบั ประชาชน เช่น เบียยัง
ชีพผูส้ ูงอายุ เบียผูด้ อ้ ยโอกาส เบียยังชีพคนพิการ เบียยังชีพผูป้ ่ วยโรคเอดส์ ฯลฯ
(๖) ส่ งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพมีรายได้ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย (ถนน
คนเดิน) ส่งเสริ มการท่องเทียวในท้องถิ น
(๗) ส่ งเสริมสนับสนุนกิจการในรู ปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุ มชน และกองทุนสวัสดิการ
ต่างๆ ในชุ มชน
๓. นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา
(๑) การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพือเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขัน
พืนฐาน โดยการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยนของเทศบาล เพือให้เด็กระดับปฐมวัยได้รับการศึกษา
เตรี ยมความพร้อมเพิ มขึนอย่างทัวถึง และไม่เสียค่าใช้จ่าย
(๒) การบริ หารและจัด การศึ กษาของท้ องถินในอนาคต ให้สอดคล้องกับระบบการจัด
การศึกษาของชาติ โดยการศึกษาข้อมูลเตรี ยมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐและ
ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างทัวถึงและมีประสิทธิภาพ
(๓) สนับสนุน ส่ งเสริม ขยายการศึกษาจากระดับประถมวัย ชันอนุบาลต่อไปจนถึง
ระดับชันประถมศึกษาปี ที ๑ – ๖
(๔) สนับสนุนงบประมาณเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการให้ กับโรงเรียนในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย ในกลุ่มเป้ าหมายตามนโยบายแผนพัฒนาการศึก ษา โดยให้อิสระในการบริ หาร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา
(๕) ส่ งเสริมสนับสนุนให้ บุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรชุ มชน เอกชน
องค์ กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมอืน ๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของท้องถินในอนาคต
ในรู ปของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
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(๖) ส่ งเสริมสนับสนุ นให้ ความรู้ กับประชาชน ในเรื องการใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษา
เพือให้ความรู้และทักษะเพียงพอทีจะใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษา แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื อง
ตลอดชีวิต ในรู ปแบบการอบรมใช้คอมพิวเตอร์เบืองต้นแก่ประชาชนทัวไป ฯลฯ
(๗) สนับสนุนให้ประชาชนทีพ้นวัยเรียนได้ รับการศึกษานอกระบบ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และศักยภาพของท้องถิ น
(๘) ส่ งเสริมให้นกั เรียน…
(๘) ส่ งเสริมให้ นักเรียน เยาชน ประชาชน ได้ รับการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ดา้ น
วิชาการ และอาชีพต่าง ๆ จากบุคลากร นักวิชาการ ผูม้ ีความรู้และประสบการณ์โดยตรง และทางด้านสือต่าง ๆ
เช่น หนังสือเรี ยน ตําราเรี ยน ทางเคเบิ ลทีวีเพือการศึกษา ทีวีสาธารณะ ฯลฯ
(๙) จัดตังและสนับสนุนให้ มศี ูนย์เยาวชน ลานกีฬา สถานทีออกกําลังกาย สร้างสนามกีฬา
มาตรฐาน ในสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
(๑๐) จัดและส่ งเสริมการแข่งขันกีฬาพืนบ้ านและกีฬาสากล
(๑๑) จัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุนด้ านการจัดการ เพือส่งเสริ มการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆ ให้มากขึน
(๑๒) ส่ งเสริ ม ให้ มีก ารรวมกลุ่ ม และจัด ตังชมรม สมาคม สโมสร เกี ยวกับ กี ฬ าและ
นันทนาการ
(๑๓) จัด ให้ มีก ารรณรงค์ แ ละการเผยแพร่ ความรู้ เพื อสร้ า งจิ ต สํา นึ ก ให้เ ด็ก เยาวชน
ประชาชนรักการกีฬา การออกกําลังกาย และการนันทนาการอย่างต่อเนือง
(๑๔) ส่ งเสริมให้ เกิดความร่ วมมือในการพัฒนาระหว่างบ้ าน สถานศึกษา ชุ มชน หน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
๔. นโยบายด้านการสาธารณสุ ขและสิงแวดล้อม
จะพัฒนาตําบลมะเขือแจ้ให้เป็ นตําบลน่าอยู่ โดยพัฒนาสิ งแวดล้อมทีมีคุณภาพ จัดระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย ระบบบําบัดนําเสีย ตลอดจน
(๑) การจัดเก็บขยะมูลฝอย ปราศจากเหตุรําคาญ เพือคุณภาพชีวิตทีดีของประชาชนใน
ท้องถิ นให้มีประสิทธิภาพยิงขึน
(๒) ให้การสนับสนุนส่ งเสริมสุ ขภาพอนามัย (อสม.) พร้อมทังรณรงค์ส่งเสริ มสุขภาพ
อนามัย การรักษาพยาบาล การเฝ้ าระวัง และควบคุมโรคต่างๆ ทีสามารถป้ องกันได้ และสามารถดําเนินการได้
อย่างรวดเร็ว ควบคุมสถานการณ์ของโรคได้ในเบืองต้น
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(๓) มีการส่ งเสริมแก่ประชาชนในเขตเทศบาลให้ มีคุณภาพชีวิตทีดี สามารถเข้าถึงสถาน
บริ การสาธารณสุขขันพืนฐานของรัฐได้ดี ให้การดูแลเป็ นพิเศษสําหรับผูส้ ูงอายุ
(๔) สนับสนุนการฟื นฟูสุขภาพของประชาชนหลังการเจ็บป่ วย ให้มีคุณภาพชีวิตทีดี โดย
จะส่งผลต่อความยังยืนของคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(๕) ส่ งเสริมและปรับปรุงด้านการสุ ขาภิบาลอาหาร สําหรับผูป้ ระกอบการทุกระดับในเขต
เทศบาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพือประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคในท้องถิน
(๖) ก่อสร้ างสวนสาธารณะเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เพือเป็ นสวนสาธารณะทีรื นรมย์ พร้อม
ทังเพิ มพืนทีสี เขียวเพือลดปั ญหาภาวะโลกร้อน ให้เป็ นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ และใกล้เคียง
(๗) ส่ งเสริ ม การสร้ างจิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก แก่ ป ระชาชน ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อม และการจัดการแก้ไขปัญหาสิ งแวดล้อม
(๘) อนุ รัก ษ์ ฟื นฟู สภาพแวดล้ อ ม และจัด การทรั พยากรธรรมชาติสิ งแวดล้ อ ม ของ
ดอยขะม้อ อ่างแม่ตีบ และแม่นาํ กวง ให้เป็ นสถานทีท่องเทียวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทัวไป
(๙) ควบคุมและลดปริมาณมลพิษทางนํา ให้อยูใ่ นระดับทีไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ และ
อนามัยของประชาชน โดยการจัดสร้างระบบบ่อบําบัดนําเสียของเมืองในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาลที
ต้อง
สนับสนุนทังด้านวิชาการ...
สนับสนุนทังด้านวิชาการ และงบประมาณในอนาคต
(๑๐) ส่ งเสริมให้ มกี ารปลูกต้นไม้ในเขตเทศบาล เพือเป็ นการรักษาดุลทางธรรมชาติ
๕. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
(๑) ด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้
ให้ทนั สมัย และเพียงพอพร้อมใช้งานป้ องกันภัยได้ตลอดเวลา
(๒) พัฒนาความรู้ความสามารถให้ กบั พนักงานดับเพลิง และผู้ทีเกียวข้ อง ให้มีความรู้ ฝึ ก
การปฏิบตั ิจริ งกับวัสดุ อุปกรณ์ทีทันสมัยเป็ นประจํา ทังรายสัปดาห์ ตามแผนโครงการทีกําหนดเพือ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ ว ให้มีประสิทธิภาพมากทีสุด
(๓) จัดทําแผนป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือนของเทศบาลเป็ นประจําทุกปี ให้สอดคล้องกับความ
เจริ ญของท้องถิ นเทศบาล และเหมาะสมกับสถานการณ์ทีจะเกิดขึน อีกทังยังสามารถประสานการสนับสนุ น
จากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(๔) ในอนาคตจะจัดวางระบบป้องกันและติดตังสัญญาณเตือนภัยเพลิงไหม้ อัตโนมัติทีมี
ประสิทธิภาพในเขตชุมชนทีสามารถตามกําลังความสามารถด้านการคลัง และงบประมาณของเทศบาล
(๕) จัดตังและอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือนของเทศบาล (อปพร) ตามระเบียบ
เยาวชนอาสาสมัครป้ องกันภัย ระงับอัคคีภยั รวมทังจัดตังเวรยามท้องถิ น ตํารวจเทศกิจ (ถ้าทําได้หากมีความ
จําเป็ นตามระเบียบ งบประมาณของเทศบาล)
(๖) จัดให้ มกี ารฝึ กซ้ อมแผนป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน แผนป้ องกันอัคคีภยั และแผนอืนๆ ที
มีความจําเป็ นตามความเหมาะสม ตามกําลังความสามารถด้านงบประมาณเป็ นประจําทุกปี
๖. นโยบายด้ านการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืนฐานของเมืองและระบบผังเมือง
(๑) ปรับปรุ งระบบโครงสร้ างพืนฐานสาธารณูปโภค ไฟฟ้ า ถนน ทางสาธารณะ แม่นาํ ลํา
คลอง เหมืองฝาย สาธารณูปการในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพ ประสิ ทธิภาพได้มาตรฐาน เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน และความเจริ ญเติบโตของเมือง
(๒) จัดให้ มกี ารจัดการทางด้ านกายภาพของเมืองทีดี เป็ นระเบียบสวยงาม
มี
สุนทรี ยภาพ โดยการจัดทําผังเมืองของเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
(๓) จัดให้ มสี ถานทีพักผ่อนหย่อนใจ และสถานทีออกกําลังกายแก่ประชาชน
(๔) ปรับปรุ งระบบนําประปาให้ ได้ มาตรฐานและมีคุณภาพ นําประปาใสสะอาด มี
กําลังการผลิตอย่างพอเพียงกับผูใ้ ช้บริ การของแต่ละหมู่บา้ น หรื อเชือมต่ อกับการประปาส่ วนภูมิภาคใน
อนาคต
(๕) จัดให้ ระบบการระบายนําทีมีอยู่เดิมให้ ดียงขึ
ิ น เพือแก้ไขปัญหานําท่วมขัง และระบาย
นําได้ดียงขึ
ิ น
๗. นโยบายด้ านการส่ งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิน
(๑) สนับสนุนส่ งเสริม และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทีมีคุณค่าของท้องถิ น โดย
การจัดกิจกรรมการส่ งเสริ มวัฒนธรรม การละเล่น ประเพณี อนั ดีงามของท้องถิ นให้คงอยู่ ให้แพร่ หลาย
กลายเป็ นทียอมรับแก่บุคคลทัวไปอย่างทัวถึง
(๒) ส่ งเสริมการดําเนินการของสภาวัฒนธรรมในท้ องถิน
ซึงมีหน้าทีเกียวกับการ
สนับสนุน...
สนับสนุน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ นให้แพร่ หลาย ให้คงอยูเ่ ป็ นมรดกสืบทอดไปสู่คนรุ่ น
หลัง ในรู ปแบบการสนับสนุนด้านการดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐ
หรื อเอกชน
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(๓) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจัด กิจ กรรมเกียวกับ ภู มิปั ญ ญาไทยของท้ อ งถิน ให้
แพร่ หลายในเด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป ในรู ปแบบการจัดกิจกรรม นิทรรศการ ภูมิปัญญาไทยท้องถิ น
จากผูท้ รงคุณวุฒิภูมิปัญญาไทย หรื อจากศิลปิ นแห่งชาติซึงเป็ นทียอมรับ
๘. นโยบายด้ านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิน
(๑) ส่ งเสริมและปลูกฝังอุดมการณ์ให้ แก่ ประชาชนในท้ องถินเทศบาล มีความรู้ ความ
เข้าใจในรู ปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
(๒) ดําเนินการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว โดยเฉพาะเรื อง
เศรษฐกิจพอเพียง รู้รักสามัคคี
(๓) ส่ ง เสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารงานเทศบาลให้ มากทีสุ ด ใน
รู ปแบบการรับรู้ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น หรื อร่ วมทํางานกับเทศบาลในกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ อันจะ
เกิดความเข้าใจ และสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนคิดว่าเทศบาลเป็ นองค์กรของตนเอง
(๔) ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจ รักษา
สิทธิ หน้าทีของตนเอง และปฏิบตั ิตนให้ถกู ต้อง ตามความคาดหวังของราชการ โดยการจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบให้มากทีสุด
(๕) ปรับปรุ งการบริหารงานของเทศบาล โดยการนําหลักธรรมาภิบาล และเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการบริ หารทุกรู ปแบบทุกหน่วยงาน เพืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ และสนองตอบความต้องการของประชาชนให้มากทีสุด
(๖) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
จัดเก็บภาษีให้ทวถึ
ั ง ถูกต้อง รัดกุม ให้เป็ นธรรมมากทีสุด ในรู ปแบบการปรับปรุ งแหล่งรายได้ วิธีการหา
รายได้ หรื อวิธีการจัดเก็บรายได้ โดยใช้แผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเป็ นหลัก
(๗) ปรับปรุ งและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้ มคี วามรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะด้าน
วิทยาการและเทคนิ คใหม่ ๆ เพือให้สามารถนําความรู้ มาปฏิบัติงานในหน้าที ความรั บผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน
(๘) ปรับปรุ งและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ และสถานทีปฏิบัตงิ าน โดยการ จัดซือจัดหา
ก่อสร้างให้เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสม เพือให้การปฏิบตั ิงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก
ทีสุด ตามกําลังความสามารถด้านงบประมาณของเทศบาล
(๙) ส่ งเสริมและสนับสนุนการท่ องเทียว โดยการปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ของตําบล ถนน
ไฟฟ้ า สถานทีท่องเทียวในเขตเทศบาลให้สวยงาม ดึงดูดใจนักท่องเทียวทีใช้เส้นทางให้มากทีสุด สร้างความ
เจริ ญ ความภูมิใจ และสร้างความพึงพอใจให้กบั ประชาชนผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตเทศบาลเองด้วยอีกทางหนึง
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ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทีเคารพรัก ตลอดจนพีน้องประชาชนชาวเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ที
รักทุกท่าน นโยบายของผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลในวันนี ก็เพือให้สมาชิกสภาเทศบาลและพีน้องประชาชน
ทุก
ท่าน ได้มคี วามมันใจ…
ท่าน ได้มีความมันใจว่าผมจะบริ หารงานเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
และทีสําคัญคือ งบประมาณเทศบาลทุกบาท ทุกสตางค์ตอ้ งผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ก่อนเสมอ
และจะบริ หารงาน ด้วยสโลแกนทีว่า “ เข้าใจ เข้าถึง “
สุดท้ายนีขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล...ผูน้ าํ ชุมชน...หัวหน้าส่วน...เจ้าหน้าทีทุกฝ่ าย....
ตลอดจนตัวแทนจากภาคประชาชนทุกท่าน... ทีได้รับฟังการแถลงนโยบายของกระผม ขอขอบคุณครับ
จากนันได้แนะนําตัวทีมงานผูช้ ่วยกลุ่มรักษ์ดอยขะม้อ จํานวน 10 คน ได้แก่
1.นายกําพล ติ บเหล็ก
ผูช้ ่วยผูด้ าํ เนินงานนายกเทศมนตรี หมู่ที 1
2. จ.ส.อ.จรัญ ใจสะแล่ง
ผูช้ ่วยผูด้ าํ เนินงานนายกเทศมนตรี หมู่ที 2
3. นางจารุ ณี สิทธิตนั
ช่วยผูด้ าํ เนินงานนายกเทศมนตรี หมู่ที 3
4. นายชํานาญ คําจิตแจ่ม ผูช้ ่วยผูด้ าํ เนินงานนายกเทศมนตรี หมู่ที 4
5. นายสุเทพ มาผาบ
ผูช้ ่วยผูด้ าํ เนินงานนายกเทศมนตรี หมู่ที 5
6. นายไพบูลย์ ปาระมีแจ้
ผูช้ ่วยผูด้ าํ เนินงานนายกเทศมนตรี หมู่ที 6
7. นายถาวร สายอินทร์
ผูช้ ่วยผูด้ าํ เนินงานนายกเทศมนตรี หมู่ที 6
8. นายสมชาย ดอนปัน
ผูช้ ่วยผูด้ าํ เนินงานนายกเทศมนตรี หมู่ที 11
9. นายอนันต์ อินต๊ะเหล็กผูช้ ่วยผูด้ าํ เนินงานนายกเทศมนตรี หมู่ที 13
10. นายเสมา ธิมายอม
ผูช้ ่วยผูด้ าํ เนินงานนายกเทศมนตรี หมู่ที 19
1. หัวหน้าคณะทํางานด้านเศรษฐกิจ
นายสุเทพ ธนะกุล
นักการตลาดเครื อข่ายล้านนา ภาคเหนือ
2. หัวหน้าคณะทํางานด้านการศึกษา/วัฒนธรรม/ศาสนา
นายไพบูลย์ ปาระมีแจ้
ข้าราชการบํานาญ
3. หัวหน้าคณะทํางานด้านสิ งแวดล้อม/การท่องเทียว/กีฬา/นันทนาการ
นายมานพ บุญยาสัย
ข้าราชการบํานาญ
4. หัวหน้าคณะทํางานด้านการเกษตรกรรม/ส่งเสริ มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ฯ
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นายเมตร สุยะเหล็ก
5. หัวหน้าคณะทํางานด้านกฎหมาย/สังคม/การเมือง
นายวิเชียร เทพวรรณ
6. หัวหน้าคณะทํางานด้านสิ งแวดล้อม/สาธารณสุข
นายสมจิตต์ เค้ามูล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น( อ.ส.ม.)
และมีผปู้ ระสานงานในหมู่บา้ นทีไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอาศัยอยู่ ได้แก่
1.นางสาวสุเบล คําภิชยั
ผูป้ ระสานงานประจําชุมชน หมู่ที 10
2.นายจรู ญ อาก๊ะ
ผูป้ ระสานงานประจําชุมชน หมู่ที 12
3.นายบุญทัน ถาพยอม
ผูป้ ระสานงานประจําชุมชน หมู่ที 14
4.นายวิวฒั น์ ดวงจันทร์
ผูป้ ระสานงานประจําชุมชน หมู่ที 15
5.นายโสภณ สมบูรณ์ชยั
ผูป้ ระสานงานประจําชุมชน หมู่ที 16
6.นายสมเดช จันทร์นาํ
ผูป้ ระสานงานประจําชุมชน หมู่ที 18
จึงนําเสนอทีประชุม
จึงนําเสนอทีประชุมสภาเทศบาลเพือทราบ
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

สอบถามว่าตามทีนายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายมาตังแต่ตน้ สมาชิกท่านใดมีขอ้
ซักถามหรื อไม่ ขอเชิญ

นายทรงศักดิ สุภา:

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมมีความเห็นด้วย
และ
สนับสนุนนโยบายของนายกเทศมนตรี และขอฝากให้เห็นความสําคัญในการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน เช่น ถนน ซอยต่างๆ ภายในหมู่บา้ นด้วย

สมาชิกสภาเทศบาล

นางพจนีย ์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉนั มีความเห็นว่า
นโยบาย
ทัง 8 ด้านทีนายกเทศมนตรี แถลง จะเป็ นประโยชน์อย่างมากแก่ประชาชนในตําบล
มะเขือแจ้ และหากงบประมาณทีจะดําเนินการพัฒนาในด้านต่างๆเกินศักยภาพของ
เทศบาล เสนอให้นาํ ปัญหาและความต้องการไปยัง องค์การบริ หารส่วนจังหวัดหรื อ
หน่วยงานอืนทีเกียวข้องเพือขอรับงบประมาณมาสนับสนุนด้วย
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นายทองดี ปัญญาเจริ ญ:เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมมีความเห็นด้วยกับ
สมาชิกสภาเทศบาล
นโยบายทีนายกเทศมนตรี แถลงมา และหวังว่าการบริ หารงานอีก 4 ปี ข้างหน้าคงจะ
บรรลุเป้ าหมายด้วยดี
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
จากการทีได้รับฟัง
นโยบาย
ทีนายกเทศมนตรี ได้แถลงมา กระผมเห็นว่านโยบายทีเสนอให้ประชาชนตอนหาเสียง
เช่นสูบส้วมฟรี
เก็บขยะฟรี ไม่ได้บรรจุไว้ในนโยบายทีแถลงมา จึงเสนอให้
กําหนดให้ชดั เจนด้วยว่าจะดําเนินการได้อย่างไร

นายเจษฏา อุตแจ่ม:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมยินดีสนับสนุน
นโยบายตามทีนายกเทศมนตรี ได้แถลงมา และอยากให้เห็นความสําคัญของภัยแล้งที
จะมาถึง เช่น หมู่ที 11 ยังขาดแคลนเครื องมือเครื องใช้ในการดําเนินการป้ องกันแก้ไข
ภัยแล้ง ขอให้นายกเทศมนตรี พิจารณาเป็ นเรื องเร่ งด่วนด้วย

นายกันณพงศ์ จันทน์นาํ :

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมมีความเห็นด้วย
และ
สนับสนุนนโยบายตามทีนายกเทศมนตรี เสนอมา

สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

กล่าวว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลจะซักถามอีกหรื อไม่ (ไม่ม)ี ขอเชิญนายกเทศมนตรี
ชีแจง
ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล
นายวัฒนา จันทนุปาน...

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
กระผมขอชีแจงว่า
หลังจาก
ปลัดเทศบาลกลับจากไปราชการมาจะเรี ยกประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกกอง พร้อม
ผูช้ ่วยดําเนินงานของนายกเทศมนตรี จาํ นวน 10 คน จะได้มาประชุมพิจารณางานใน
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ทีประชุม:

หน้าทีของแต่ละกอง และสอบถามถึงสถานการณ์คลังของเทศบาลด้วย และจากการที
สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามถึงนโยบายทีได้หาเสียงกับประชาชนไว้นนั กระผม
ไม่สามารถจะพิมพ์บรรจุไว้ในนโยบายได้เพราะเป็ นเรื องละเอียดอ่อน
แต่ก็จะทํา
ตามทีได้หาเสียงไว้ เพือบริ การประชาชนต่อไป และอยากให้สภาเทศบาลเห็นชอบ
ด้วยเพือให้สมกับเจตนารมณ์ทีอยากให้เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ไปไกลกว่านี
รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที 4 เรื องการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ น
ตามโดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2554 หมวด 8 ข้อ 103 ความว่า
“ คณะกรรมการสภาท้องถิ นมี 2 ประเภท คือ(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ นมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน” ข้อ 104 ความว่า
“คณะกรรมการสภาท้องถิ น มีหน้าทีกระทํากิจการหรื อพิจารณาสอบสวนเรื องใดๆ
อันอยูใ่ นกิจการของสภาท้องถินแล้วรายงานต่อสภาท้องถิน” ข้อ 105 ความว่า “ ภายใต้
บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถินมีอาํ นาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ นหรื อบุคคลที
ไม่ได้เป็ นสมาชิกสภาท้องถินเป็ นคณะกรรมการสภาท้องถิ นชุดต่างๆ ตามความจําเป็ น
แก่กิจการในหน้าทีของสภาท้องถิ นดังนี (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ” ข้อ 107 ระบุว่า “ ภายใต้บงั คับข้อ 103 วิธี
เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ น ให้สมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ นเสนอชือ
สมาชิกสภาท้องถิ นหรื อบุคคลทีไม่ได้เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ นแล้วแต่กรณี ในกรณี ที
สมาชิกสภาท้องถิ นเป็ นผูเ้ สนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถินรับรองไม่นอ้ ยกว่าสองคน”
จึงนําเสนอทีประชุมสภาเทศบาลให้พจิ ารณาเสนอชือบุคคลทีจะทําหน้าทีเป็ น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายทรงศักดิ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอเสนอบุคคล
ดังต่อไปนีเป็ นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
1.นายสงกรานต์ พรหมพนัส
2.นายเจษฎา
อุตแจ่ม
3.นางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม
4.นายทองดี
ปัญญาเจริ ญ
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5.นายทรงศักดิ
นายมานพ ทาสีคาํ :
รองประธานสภาเทศบาล

สุภา

ผูร้ ับรอง
นายจรัล ศิริหิรัญรัชตะ...

นายจรัล ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มีผเู้ สนออีกหรื อไม่ (ไม่ม)ี เป็ นอันว่าบุคคลตามรายชือดังกล่าวได้รับเลือกเป็ น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมต่อไปเป็ นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ
ขอให้ทีประชุมพิจารณาเสนอด้วย

นางพจนีย ์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉนั ขอเสนอชือสมาชิก
สภาเทศบาลได้แก่
1.นายรุ่ งฤทธิ กองยศสืบ
2. นายจรัล ศิริหิรัญรัชตะ
3. นายกันณพงศ์ จันทร์นาํ
4. นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
5. นางพจนีย ์ รัตพนัส

นายทรงศักดิ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นายกันณพงศ์ จันทร์นาํ :
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มีผเู้ สนออีกหรื อไม่ (ไม่ม)ี เป็ นอันว่าบุคคลตามรายชือดังกล่าวได้รับเลือกเป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
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ทีประชุม:

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที 5 เรื องอืนๆ
มีสมาชิกสภาเทศบาลหรื อหัวหน้าส่วนราชการเสนอเรื องอืนๆหรื อไม่ขอเชิญ

นายพชร หลวงไผ่พล:

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
กระผมเสนอขอให้
หัวหน้า
ส่วนราชการทีไม่ได้เข้าร่ วมประชุมเมือครังทีแล้วกล่าวแนะนําตัว

รองปลัดเทศบาล

จ่าเอกชูพงศ์ ธนพรหมาวิวฒั น์:เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านกระผมขอแนะนําตัวและ
เล่า
รองปลัดเทศบาล
ประวัติส่วนตัวพอสังเขปฯ

นายถวิล มณี ขตั ิย.์ ..

นายถวิล มณี ขตั ิย:์
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอแนะนําตัว
ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุข และเล่าประวัติส่วนตัวพอสังเขปฯ
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เลิกประชุมเวลา 16.30

มีสมาชิกเสนอเรื องอืนๆ อีกหรื อไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดทีจะนําเสนอเรื องอืน ๆ
แล้ว
ข้าพเจ้าขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่าน ทีได้เข้าร่ วมการประชุมในครังนีจนครบองค์
ประชุมและขอขอบคุณผูท้ ีเข้าร่ วมประชุม ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที พนักงาน ทุกท่านและขอ
ปิ ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที 1 ครังที 2 ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕5 ไว้เพียงแค่นี
น.
(ลงชือ)

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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(นางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาํ การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฉบับนี เมือวันที 20
กุมภาพันธ์ 2555 เห็นว่าถูกต้องกับความจริ ง

(ลงชือ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปัญญาเจริ ญ)

(ลงชือ)

กรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)

(ลงชือ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ สุภา)

(ลงชือ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)

(ลงชือ)
เลขานุการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม)
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