รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2560
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ 2560 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
_______________
ผูมาประชุม
1. นายธีรศักดิ์
2. นายมณีรัตน
3. นายบุญชม
4. นายสวย
5. ส.ต.ต.จักรพงษ
6. นางวาสนา
7. นายอาทิตย
8. นายประเสริฐ
9. นางสมใจ
10. นางแสงอรุณ
11. นายกฤษนัย
12. นางสาวพัชรา
13. นายสงวน

ชูสกุลพัฒนา
วงศปนตา
คิ้วดวงตา
รินนายรักษ
โปทาวี
ธิขวัญ
เขื่อนเพชร
อุดมชาติ
ศาสตรแยม
ศรีปนตา
เยาวธานี
เหล็กกลา
ตุนหนิ้ว

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
มณีรัตน วงศปนตา
บุญชม คิ้วดวงตา
สวย รินนายรักษ
ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
วาสนา ธิขวัญ
อาทิตย เขื่อนเพชร
ประเสริฐ อุดมชาติ
สมใจ ศาสตรแยม
แสงอรุณ ศรีปนตา
กฤษนัย เยาวธานี
พัชรา เหล็กกลา
สงวน ตุนหนิ้ว

ผูไมมาประชุม
- ไมมี ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวปยนุช
2. นายเสกสรรค
3. นางอนงค
4. นายชาญชัย
5. พ.จ.อ.ภูมิรพี
6. นายอาทิตย
7. นางสุพิน
8. นางนงคเยาว
9. นางอําภรณ
10. นางสาวมยุรี

ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ปยนุช ไชยกุล
จันทรถิระติกุล รองนายกเทศมนตรี
เสกสรรค จันทรถิระติกุล
วงศใหญ รองนายกเทศมนตรี
อนงค วงศใหญ
ตั้งกองเกียรติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ชาญชัย ตั้งกองเกียรติ
ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาล
พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม
พนภัย
ผูอํานวยการกองชาง
อาทิตย พนภัย
วัฒนา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ สุพิน วัฒนา
วุฒิอดิเรก รก.ผูอํานวยการกองคลัง
นงคเยาว วุฒิอดิเรก
บุญรัตน รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา อําภรณ บุญรัตน
แกวปญโย นักจัดการงานทั่วไปฯ
มยุรี แกวปญโย

เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน มาประชุมครบองคประชุม นายสงวน ตุนหนิ้ว ปลัดเทศบาลตําบล
แมจัน เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน จุด ธูป เทียน บูชา
พระรัตนตรัยและดําเนินการเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
วาระที่ 1....

-2วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

วาระที่ 2

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย วิ ส ามั ญ ที่ 2 ประจํา ป 2559 เมื่ อ วั น ที่
23 กันยายน 2559

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ตอไปเปนวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน
สมั ย วิ ส ามั ญ ที่ 2 ประจํา ป 2559 เมื่ อ วั น ที่ 23 กันยายน 2559 ขอเชิญ
ทานสมาชิกฯ ตรวจสอบ มีท้ังหมด 19 หน า มีส มาชิกท านใดจะแกไข
หรือไม
- หากไมมีสมาชิกทานใดแกไข ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- รับรอง 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 3

เรื่องกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป 2560

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 3 เรื่อง กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป 2560
และสมัยแรก ประจําป 2561 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ
ขอกฎหมาย

นายสงวน ตุนหนิ้ว
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- วาระที่ 3 เรื่อง กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป 2560
- ชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย
1. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
มาตรา 24 วรรคแรกกําหนดไววา “ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย
สมัยประชุมครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาล
กําหนด” วรรคสี่ “สมั ยประชุ มสมั ยสามัญสมั ยหนึ่ ง ๆ ให มีกํ าหนดไม เกิ น
สามสิ บวั น แต ถ า จะขยายเวลาออกไปอี ก จะต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากผู ว า
ราชการจังหวัด” (ปจ จุบัน ผูวาราชการมอบอํานาจใหนายอําเภอปฏิบัติ
หนาที่แทน)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 ขอ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลา
และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจําปสมัย แรกของแตล ะป เมื่อสภาทองถิ่ นมีมติ แลวให
ประธานสภาทองถิ่นทําเปนประกาศของสภาทองถิ่น พรอมปดประกาศไวใน
ที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณีที่ไมไดกําหนด
สมัยประชุม...

-3สมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสมัย
สามัญประจําป หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปที่กําหนดไวแลว ให
ประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอื่น หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- การกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป กําหนดใหมี 4 สมัย
และให กํา หนดสมั ย ประชุ ม สมั ยแรกของป ถัด ไป ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลตําบลแมจัน เสนอการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป
2560 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561

ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ผมส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แมจัน ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจั น สมัยสามั ญ
ประจําป 2560 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561 ดังนี้
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2560 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2560 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
4. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
ทุกสมัยมีระยะเวลาไมเกิน 30 วัน

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่นเสนอ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอการกําหนดสมัยประชุมอีกหรือไม หากไมมี
สมาชิ กสภาเทศบาลเสนอการกํา หนดสมั ย ประชุ มอื่น สมัย ประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน สมัยสามัญ ประจําป 2560 และสมัยแรก ประจําป
2561 ประกอบดวย
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2560 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2560 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
4. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
ทุกสมัยมีระยะเวลาไมเกิน 30 วัน

มติที่ประชุม

- เห็ น ชอบกํ า หนดสมั ย ประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลแม จั น สมั ย สามั ญ
ประจําป 2560 และสมัยแรก ประจําป 2561 ประกอบดวย
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2560 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2560 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
4. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
ทุกสมัยมีระยะเวลาไมเกิน 30 วัน
จํานวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 คน
วาระที่....

-4วาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑเครื่องออกกําลังกาย (กองการศึกษา)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑเครื่องออกกําลังกาย
(กองการศึกษา) ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แม จั น ขอเสนอญัต ติ เรื ่อ ง ขอความเห็น ชอบรับ มอบครุภ ัณ ฑเ ครื ่อ ง
ออกกําลังกาย (กองการศึกษา) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามหนั ง สื อ กรมพลศึ ก ษา ที่ กก 0303/3475 ลงวั น ที่ 28
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การรับ มอบครุภัณฑเ ครื่องออกกําลั งกาย กรมพล
ศึ ก ษา กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า แจ ง ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2554 – 2557 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายรายการ
งบประมาณภายใตแผนงานสงเสริมและพัฒนาการกีฬา ผลผลิตเด็ก เยาวชน
และประชาชน ได รั บ การส ง เสริ ม และพั ฒ นาด า นกี ฬ า นั น ทนาการและ
วิ ทยาศาสตร การกีฬ า งบเงิ น อุด หนุ น ใหดํ าเนิ น การจัด ซื้อ ครุภั ณฑ โ ครงการ
สงเสริมกีฬา และนันทนาการเพื่อสุขภาพของประชาชนใหกับหนวยงานทาง
ราชการ เทศบาล, องคการบริหารสวนตํ าบล กรมพลศึกษาจึงไดดําเนินการ
ลงทะเบียนครุภัณฑฯ ใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม โดยกรมพลศึกษา มีความประสงคมอบ
ครุภัณฑเครื่องออกกําลังกาย ใหเทศบาลตําบลแมจัน เปนผูเก็บและบํารุงรักษา
ครุภัณฑดังกลาว นั้น
เหตุผล
ดังนั้ น เพื่อ ให การดําเนิน การดังกลาวเป น ไปดว ยความเรีย บรอ ย
จึ งขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลแมจัน เพื่อขอความเห็น ชอบรับ มอบ
ครุภัณฑเครื่องออกกําลังกาย ตามรายละเอียดรายการครุภัณฑเครื่องออกกําลัง
กาย จํานวน 15 รายการ ที่แนบมาพรอมนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ขอ 9 ในกรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์
แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือใหสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบ
ใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนวย
การบริห ารราชการสวนทองถิ่นจะรับ เอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายธีรศักดิ…
์
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ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบใหรับมอบครุภัณฑเครื่องออกกําลังกาย ไดตามที่เสนอ 11 เสียง
งดออกเสียง 1 คน

วาระที่ 5

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

ญัต ติ เรื ่อ ง การคั ด เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตํา บลแมจั น เปน คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลแมจัน
- วาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน เปน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอญัต ติ เรื่อ ง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน
เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ขอ 8 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(3) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน และ ขอ 28
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย (1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวน
สามคน อี ก ทั้ ง หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.2/
ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 แจงแนวทางการคัดเลือกและแตงตั้ง
คณะกรรมการพั ฒนาทองถิ่ น และคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหจัดทําเปนคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เปน ผู ล งนามในคํ า สั่ ง กํ า หนดองคป ระกอบและ
อํานาจหนาที่ใหชัดเจนและใหดําเนินการใหเปนปจจุบันเสมอ โดยดําเนินการ
ประชุมสมาชิกสภาทองถิ่น ในสมัย ประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิส ามัญ
เพื่ อใหส ภาทองถิ่ น คัด เลื อกสมาชิ กสภาท องถิ่น เป นคณะกรรมการพัฒ นา
ทองถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
เหตุผล…

-6เหตุผล
เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบและหนังสื อ
สั่งการดังกลาว นายกเทศมนตรีตําบลแมจันจึงขอเสนอญัตติการคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจันเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันคนที่ 1

นางสมใจ ชัยชนะ
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสมใจ ชัยชนะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แมจัน ขอเสนอ ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน
(นางวาสนา ธิขวัญ, นายประเสริฐ อุดมชาติ, ผูรับรอง)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี ยินดีเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
แมจันหรือไม

ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ผมส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แมจัน ยินดีเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกทานอื่น
- หากไมมีทานใดเสนอชื่อทานอื่น ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒ นา
เทศบาลตําบลแมจันคนที่ 2

ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ผมส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แมจัน ขอเสนอ นางสาวพัชรา เหล็กกลา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน
(นายบุญชม คิ้วดวงตา, นายอาทิตย เขื่อนเพชร, ผูรับรอง)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- นางสาวพัชรา เหล็กกลา ยินดีเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
แมจันหรือไม

นางสาวพัชรา เหล็กกลา
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉนั นางสาวพัชรา เหล็กกลา สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแมจัน ยินดีเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกทานอื่น
- หากไมมีทานใดเสนอชื่อทานอื่น ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒ นา
เทศบาลตําบลแมจันคนที่ 3
นางสาวพัชรา…
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สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวพัชรา เหล็กกลา สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แมจัน ขอเสนอ นายประเสริฐ อุดมชาติ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน
(ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี, นายมณีรัตน วงศปนตา, ผูรับรอง)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- นายประเสริฐ อุดมชาติ ยินดีเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
แมจันหรือไม

นายประเสริฐ อุดมชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายประเสริฐ อุดมชาติ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แมจัน ยินดีเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกทานอื่นตองการเสนออีกหรือไม
- หากไมมีทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นอีก ผูไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน ประกอบดวย
1. ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
2. นางสาวพัชรา เหล็กกลา
3. นายประเสริฐ อุดมชาติ
- ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลแมจัน คนที่ 1

ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ผมส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แมจัน ขอเสนอรายชื่อ นางสมใจ ชัยชนะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลแมจัน (นางวาสนา ธิขวัญ, นายสวย รินนายรักษ, ผูรับรอง)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- นางสมใจ ชัยชนะ ยินดีเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันหรือไม

นางสมใจ ชัยชนะ
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสมใจ ชัยชนะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แมจัน ยินดีเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลแมจัน

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกทานอื่น
- หากไมมีทานใดเสนอชื่ อทานอื่น ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน คนที่ 2

นายอาทิตย เขื่อนเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายอาทิตย เขื่อนเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แมจัน ขอเสนอ นายบุญชม คิ้วดวงตา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลแมจัน (ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี, นางสมใจ ชัยชนะ, ผูรับรอง)
นายธีรศักดิ์...
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ประธานสภาเทศบาล

- นายบุญชม คิ้วดวงตา ยินดีเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันหรือไม

นายบุญชม คิ้วดวงตา
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ผม นายบุญชม คิ้วดวงตา สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แมจัน ยินดีเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลแมจัน

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกทานอื่น
- หากไมมีทานใดเสนอชื่ อทานอื่น ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน คนที่ 3

ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนประธานสภาเทศบาล ผมส.ต.ต.จักรพงษ โปทาวี สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แมจัน ขอเสนอ นายสวย รินนายรักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลแมจัน (นายบุญชม คิ้วดวงตา, นางวาสนา ธิขวัญ, ผูรับรอง)

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- นายสวย รินนายรักษ ยินดีเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันหรือไม

นายสวย รินนายรักษ
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ผม นายสวย รินนายรักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แมจัน ยินดีเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลแมจัน

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกทานอื่นตองการเสนออีกหรือไม
- หากไมมีทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นอีก ผูไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการ
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลแม จั น
ประกอบดวย
1. นางสมใจ ศาสตรแยม
2. นายบุญชม คิ้วดวงตา
3. นายสวย
รินนายรักษ

วาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขอเสนอญัต ติ เรื่อ ง รายงานแสดงผลการ
ปฏิ บั ติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีห ลักการและเหตุผ ล
ดังนี้
หลักการ...

-9หลักการ

ดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป
เหตุผล

เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว นายกเทศมนตรี
ตําบลแมจั น จึ งขอรายงานผลการปฏิ บัติงาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2559 ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลแมจัน ประกอบดวย
1. ดานพัฒนาเมือง 2. ดาน โครงสรางพื้นฐาน 3. ดานสังคมและการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 4. ดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 5. ดาน
อนุ รั กษวัฒ นธรรมประเพณีทองถิ่น 6. ดานเศรษฐกิจ และชุมชนเขมแข็ง
7. ดานสาธารณสุข 8. ดานการเมืองและการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ดานพัฒนาเมือง รวมเปนเงิน 48,400 บาท แยกเปน
1.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน
และพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน 48,400 บาท
2. ดานโครงสรางพื้นฐาน รวมเปนเงิน 1,243,000 บาท แยกเปน
2.1 โครงการเทลานคอนกรีตบริเวณดงหอ ซอย 1 และศาลเจาพอ
หมูที่ 8 360,000 บาท
2.2 โครงการกอสรางรางระบายน้ําซอยเสื้อบาน (ฝงซาย) หมูที่ 8
506,000 บาท
2.3 โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในฌาปนสถาน หมูที่ 5
296,000 บาท
2.4 โครงการติดตั้งตาขายนกอาคารหอประชุมแมเฉลิมฉลองสมโภช
750 ป เมืองเชียงราย จัน 81,000 บาท
3. ด า นสั ง คมและการส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน รวมเป น เงิ น
132,200 บาท แยกเปน
3.1 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส 72,000 บาท
3.2 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเทศบาลตําบลแมจัน
5,200 บาท
3.3 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม ยาเสพติดอําเภอ
แมจัน (ศอ.ปส.อ.แมจัน) 45,000 บาท
3.4 อุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงราย (ศอ.ปส.จ.ชร.) 10,000 บาท
4. ดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน รวมเปนเงิน 8,047,007.80 บาท
แยกเปน
4.1 โครงการ…

-104.1 โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมจัน 275,010 บาท
4.2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา
(1) คาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน
727,667 บาท
(2) ค า ใช จ ายในการส งเสริ มศั ก ยภาพการจั ด การศึ ก ษา
12,121 บาท
4.3 คาอาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน
301,500.70 บาท
4.4 ค า อาหารเสริ ม (นม) ของโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห แ ม จั น
332,153.68 บาท
4.5 อุดหนุนโรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน)-คาอาหาร
กลางวัน 4,388,000 บาท
4.6 คาอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชา
นุสาสน) 1,747,399.42 บาท
4.7 โครงการสนับสนุนหองสมุดประชาชนของชุมชน 43,920 บาท
4.8 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 12,359 บาท
4.9 โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ 9,360 บาท
4.10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 99,989 บาท
4.11 โครงการจั ด การแข ง กี ฬ าและส ง นั ก กี ฬ าเข า ร ว มแข ง ขั น
82,468 บาท
4.12 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 15,060 บาท
5. ดานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น รวมเปนเงิน 194,943 บาท
แยกเปน
5.1 โครงการจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม ประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม
159,943 บาท
5.2 อุ ด หนุ น วั ด พระธาตุ ด อยตุ ง ตามโครงการส ง เสริ ม ประเพณี
นมัสการและ สรงน้ําพระธาตุดอยตุง ป 2559 5,000 บาท
5.3 อุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอแมจันตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติและงานประเพณีทองถิ่น 30,000 บาท
6. ดานเศรษฐกิจและชุมชนเขมแข็ง รวมเปนเงิน 578,872.61 บาท แยกเปน
6.1 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกป ระชาชนและกลุมตาง ๆ
19,385 บาท
6.2 อุ ด หนุ น คณะกรรมการกลุ ม พั ฒ นาสตรี อํ า เภอแม จั น ตาม
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาติและโครงการจัดงานวันสตรีสากล
20,000 บาท
6.3 โครงการประชุ มสั ม มนาผู นํ า ชุ มชนและคณะกรรมการชุ มชน
70,800 บาท
6.4 โครงการ…

-116.4 โครงการฝกอบรมสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้ นฐาน (เขตเมือง)
9,660 บาท
6.5 โครงการแมจันถนนคนเดินถนนคนดอย 358,523.61 บาท
6.6 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
46,504 บาท
6.7 โครงการใหความรูแกผูชําระภาษี
9,000 บาท
6.8 อุ ด หนุ น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขตอํ า เภอแม จั น ตาม
โครงการสรางเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสําหรับเปนศูนย
รวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอําเภอ
แมจัน 45,000 บาท
7. ดานสาธารณสุข รวมเปนเงิน 628,177.29 บาท แยกเปน
7.1 โครงการตลาดสีเขียว 23,230 บาท
7.2 โครงการลดและคัดแยกขยะ 47,600 บาท
7.3 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
30,000 บาท
7.4 โครงการบริหารจัดการฌาปนสถานเทศบาลตําบลแมจัน
43,747.29 บาท
7.5 โครงการพัฒนากองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ 16,000 บาท
7.6 ปรับปรุงศาลาบําเพ็ญกุศลภายในฌาปนสถาน 291,000 บาท
7.7 อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 37,500 บาท
7.8 โครงการปองกันและกําจัดโรคติดตอจากแมลงและยุง
39,600 บาท
7.9 คาออกแบบตลาด 99,500 บาท
8. ดานการเมืองและการบริหาร รวมเปนเงิน 886,367 บาท แยกเปน
8.1 โครงการเทศบาลพบประชาชน 48,360 บาท
8.2 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 19,751 บาท
8.3 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 500 บาท
8.4 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/แผนชุมชน 10,603 บาท
8.5 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
8,860 บาท
8.6 โครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
360 บาท
8.7 โครงการฝก อบรมใหความรูเกี่ ย วกับ การป องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย ใหกับนักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
แมจัน 18,220 บาท
8.8 โครงการปองกันแกไขปญหาอุทกภัยน้ําปาไหลหลากและแผนดิน
ถลม 57,759 บาท
8.9 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวง 7 วันอันตราย 5,282 บาท
8.10 โครงการ…

-128.10 โครงการอบรมให ความรูเกี่ ยวกับ กฎหมายที่ ประชาชนควรรู
14,900 บาท
8.11โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 19,134 บาท
8.12 โครงการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย 14,488 บาท
8.13 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน (กิ่งกาชาดอําเภอแมจัน)
ตามโครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตและชวยเหลือราษฎรที่ประสบภัย
ในพื้นที่บริการของกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน 15,000 บาท
8.14 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร-สํานักปลัด 135,000 บาท
8.15 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง)-สํานักปลัด
5,600 บาท
8.16 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องดูดฝุนแบบถุง)-สํานักปลัด
4,250 บาท
8.17 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (โตะทํางานเหล็ก)-สํานักปลัด
12,000 บาท
8.18 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรและโนตบุค)สํานักปลัด 58,800 บาท
8.19 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพชนิดเลเซอร)-กองคลัง
14,800 บาท
8.20 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก)-กองคลัง
4,100 บาท
8.21 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (กลองโทรทัศนวงจรปด)-งาน
ปองกันฯ 237,200 บาท
8.22 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง-งานปองกันฯ 54,900 บาท
8.23 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก)-กองชาง
9,000 บาท
8.24 จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน (สวานไฟฟา)-กองชาง 9,500 บาท
8.25 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (รถเข็น)-กองสาธารณสุขฯ
10,000 บาท
8.26 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (โทรทัศนวงจรปด)-กองการศึกษา
98,000 บาท
รวมเปนเงินจายจริงทั้งสิ้น 11,758,967.70 บาท
รายการผูกพัน
1. จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,389,000 บาท
2. จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน (เครื่องอัดขยะ)-กองสาธารณสุขฯ 100,000 บาท
3 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ น ส ล . ห มู ที่ 3 ( ต ล า ด น ว ล จั น ท ร )
341,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี 500 บาท
5. คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 46,010 บาท
6. คาอาหาร...

-136. ค า อาหารเสริม (นม) โรงเรีย นบานแมจัน (เชีย งแสนประชานุส าสน )
35,630.70 บาท
7. คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน
5,757.50 บาท
8. โครงการดําเนินงานฌาปนสถานเทศบาลตําบลแมจัน 3,600
บาท
รวมเปนเงินผูกพันทั้งสิ้น 1,921,498.20 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม
วาระที่ 7

- รับทราบ
ญัตติ เรื่อง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- วาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางอนงค วงศใหญ
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอญัต ติ เรื่อ ง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลแม จั น ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบ หาวัน นับ แตวัน รายงานและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองป ดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

เหตุผล…

-14เหตุผล
เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบดังกลาว นายกเทศมนตรีตําบล
แมจันจึงขอเสนอญัตติรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมญัตตินี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม
วาระที่ 8
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- รับทราบ
ญั ต ติ เรื่ อ ง รายงานผลการประเมิ น ตนเองตามเกณฑ ชี้ วั ด มาตรฐานบริ ก าร
สาธารณะของเทศบาลตําบลแมจัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
- วาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑชี้วัด
มาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลแมจัน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ

นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผม นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบล
แมจัน ขอเสนอญัต ติ เรื่อ ง รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑชี้วัด
มาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลแมจัน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ด ว ยสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี (สปน.) โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
(สํานักงาน ก.ก.ถ.) ไดมอบหมายใหคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการจัดทําเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการกําหนดแนว
ทางการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการจั ดบริการสาธารณะของ อปท. การ
จัดแบงภารกิจระหวางรัฐกับ อปท. และระหวาง อปท. ดวยกันเอง และการ
จัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนใหแก อปท. รวมทั้งการใหภาคประชาชนมีขอมูล
พื้นฐานสําหรับติดตามผลการปฏิบัติงานของ อปท. เพื่อใหเกิดความโปรงใส
และตรวจสอบได และหลังจากเทศบาลกรอกขอมูลผลการดําเนินงานหรือ
การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดตาง ๆ และจัดสงใหคณะที่ปรึกษา
แล ว ใหนําผลการประเมินตนเองตามเกณฑชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะเสนอตอคณะผูบริหาร สภาเทศบาล สวนงานในสังกัด และภาค
ประชาชนไดรับทราบ
เหตุผล...
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ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการประเมิ นผลตามเกณฑชี้วัด มาตรฐาน
บริ ก ารสาธารณะของเทศบาลเป น ไปอย า งครบถ ว นและถู ก ต อ ง
นายกเทศมนตรีตําบลแมจันจึงขอเสนอญัตติรายงานผลการประเมินตนเอง
ตามเกณฑชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลแมจัน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนําขอมูลที่ไดรับจากการประเมินตนเองเสนอ
ตอสภาเทศบาลตําบลแมจันทราบตอไป
ที่ประชุม
วาระที่ 9

- รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขณะนี้อยูวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม

นายกฤษนัย เยาวธานี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายกฤษนัย เยาวธานี สมาชิกสภาเทศบาล
ตํา บลแมจัน ขอสอบถามเกี่ย วกับ ความคืบ หนาของการกอสรางอาคาร
ตลาดสดหลังใหมของเทศบาลตําบลแมจัน และมีระยะเวลาในการกอสราง
ประมาณเทาไหร และจะแลวเสร็จตามกําหนดการหรือไม

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียด

นางสาวปยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรี

- เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจันทุกทาน
ดิฉันนางสาวปยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจง
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ ความคืบ หนาการกอสรางอาคารตลาดสดหลังใหม
เทศบาลฯ กํ า ลั ง ได รั บ หนั ง สื อ การอนุ มั ติ แ บบแปลนการก อ สร า งจาก
สํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงรายเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ในแบบ
แปลนจะเปนการกอสรางอาคารตลาดสดพรอมระบบสาธารณูปโภค ซึ่ง
แบบแปลนที่ เ ทศบาลได ส ง ขออนุ มั ติ ไ ป ธนารั ก ษ ฯ มี ค วามเข า ใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแบบแปลนมีการตัดแบบแปลนบางสวนของเทศบาล
ออกไป โดยเทศบาลที่การเช าที่ดิ นจํานวน 2 แปลง สําหรับการกอสราง
อาคารและระบบสาธารณูป โภค แตสํานักงานธนารักษพื้น ที่เชียงรายสง
ขอมูลการขออนุมัติไปยังกรมธนารักษใหเพียงแปลงเดียวที่จะกอสรางอาคาร
ตลาด ซึ่ ง ทํ า ให แ บบแปลนที่ ข ออนุ มั ติ ไ ปขาดในส ว นของระบบ
สาธารณูปโภค เทศบาลไดดําเนินการประสานในการขอแกไขแบบแปลน
ดังกลาวแลว คาดวาใชเวลาประมาณ 1 เดือน

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียด
นายสงวน...

-16นายสงวน ตุนหนิ้ว
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาฯ

- เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสงวน ตุนหนิ้ว
ปลัดเทศบาลตําบลแมจัน ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอความ
เห็นชอบรับโอนเครื่องออกกําลังกาย เทศบาลตําบลแมจัน ไดรับมอบเครื่อง
ออกกําลังกายจํานวน 1 ชุด ปจจุบันไดติดตั้งไว ณ บริเวณสมาคมสาธารณกุศล
สงเคราะหแมจัน (ศาลเจา) ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ไดตรวจสอบ
แลว มีการดําเนิน การไมถูกตอง เนื่ องจากตองมีการมอบและติ ดตั้ งใหกับ
หนวยงานราชการ กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จึงได
ประสานขอมอบเครื่ องออกกําลังกายดังกลาวใหกับ เทศบาลตําบลแมจัน
หากระยะเวลานานไปมีการชํารุดเสียหาย ตองมีการใชงบประมาณในการ
บํารุงรักษาและซอมแซม จึงตองขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลแมจันให
ความเห็นชอบในการรับมอบดังกลาว

นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล

- ขณะนี้อยูวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม
- หากไมมีสมาชิกทานอื่นเสนอ ขอปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมจัน

เลิกประชุมเวลา 11.15 น.
(ลงชื่อ)

มยุรี แกวปญโย ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวมยุรี แกวปญโย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

สงวน ตุนหนิ้ว
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายสงวน ตุนหนิ้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมจัน

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจําเทศบาลตําบลแมจนั
ตรวจถูกตองแลว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560

(ลงชื่อ) สวย รินนายรักษ ประธานกรรมการ
(นายสวย รินนายรักษ)
(ลงชื่อ) บุญชม คิ้วดวงตา กรรมการ
(นายบุญชม คิ้วดวงตา)
(ลงชื่อ)

วาสนา ธิขวัญ กรรมการ/เลขานุการ
(นางวาสนา ธิขวัญ)

