รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ
********************
ผูเขาประชุม
๑. นายนาวิน แมนศรนรา
๒. นายเสริง จินดาพันธ
๓. นางสาวชยุดาพร พาเรือง
๔. นางมณี ศรีประสิทธิ์
๕. นายวิมล กลาวาจา
๖. นายสมจิตร พะภาตะนันท
๗. นายสมนึก นิจพลกรัง
๘. นายแสวง ชูไทย
๙. นายหนูแดง ยั่งยืน
๑๐. นายหนูนา มูลยาพอ
๑๑. นายอาทิตย พิเศษ
๑๒. นายอำนวย โคตรชมภู

ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ

ผูไมมาประชุม ไมมี
ผูเขารวมประชุม
๑. นางวงเดือน ศิรวิ งศ
๒. นายสรพงศ คำชำนิ
๓. นายวิรตั น ทวยมีฤทธิ์
๔. นายบุญนำ การกรณ
๕. นายชวน ตุมนาค
๖. นางกณิศา จันทรงาม
๗. นางสาวสมสวน แขพิมาย
๘. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห
๙. นายนฤบล มณีเนตร
๑๐. นายประสิทธิ์ ทศดร
๑๑. นางวิมลรัตน วิลัยกลาง
๑๒. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา
๑๓. นางกาญจนา ศรีประสิทธิ์

นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองการศึกษา
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอำนวยการกองชาง
หัวหนาสำนักปลัด
นักบริหารงานการเกษตร
นักทรัพยากรบุคคล
/เริ่มประชุม...

๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายอำนวย โคตรชมภู เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
เขาหองประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ มาประชุม ๑๒ คน และผูเขารวมประชุม ๑๓ คน โดยมีนายนาวิน
แมนศรนรา ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและกลาวเปดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ
ครั้งแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ โดยใหเปดตรวจสอบตั้งแตหนาแรก
จนถึงหนาสุดทาย
- มีสมาชิกสภาฯทานใดขอแกไขหรือเพิ่มเติมขอความหรือไม
- หากไมมีทานใดขอแกไขหรือเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ ครั้งแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ แถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตำบลกงรถ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย

นายอำนวย โคตรชมภู
เลขานุการสภาฯ

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓) มาตรา
๔๘ ทศ กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม
สภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการ
ลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
- การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหกระทำโดยเปดเผย โดย
นายกเทศมนตรีตอ งจัด ทำนโยบายเป น ลายลั กษณ อั กษรแจกให ส มาชิ ก สภา
เทศบาลทุกคนที่มาประชุมดวย
- ใหนายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลง
ไวตอสภาเทศบาลเปนประจำทุกป
- คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให
ประกาศไวโดยเปดเผยที่สำนักงานเทศบาลดวย
/นายนาวิน...

๓

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการแถลง
นโยบายของนายกเทศมนตรี ใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดรับทราบ
เปนที่เรียบรอยแลว ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล
แหงนี้ เชิญครับ

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

เรียน ทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถและผูทรงเกียรติทุกทาน
- ตามที่เทศบาลตำบลกงรถไดจัดใหมีการเลือกตั้ง ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิ ก
สภาทองถิ่น ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และรับรองผลการเลื อกตั้ง
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ขาพเจานางวงเดือน ศิริวงศ ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ตำแหนงนายกเทศมนตรี หมายเลขผูสมั ครเลขที่ ๑ ไดรับ ความไว วางใจจาก
ประชาชนในเทศบาลตำบลกงรถให เข า มาเป น ผู บ ริ ห ารเทศบาลตำบลกงรถ
ขาพเจาจะทำหนาที่บริหารงานภายใตกรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ภายใตกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางเครงครัด ดั่งวิสัยทัศนการพัฒนาตำบล
ที่วา “กงรถเปนศรี ประเพณีงามสงา หนองสองหองงามตา กีฬาการศึกษากาว
ไกล หลายหลายลำน้ ำ นำพาสรางสรรค ยึ ด มั่น เศรษฐกิจ พอเพี ย ง” ในการนี้
ขาพเจา ขออนุญ าตสภาเทศบาลตำบลกงรถแนะนำที มงานบริหารที่จะเข ามา
ชวยเหลืองานดังนี้
๑. นายสรพงศ คำชำนิ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
๒. นายวิรตั น ทวยมีฤทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
๓. นายบุญนำ การกรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
๔. นายชวน ตุมนาค
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
- ขา พเจ าและคณะบริห ารได ก ำหนดนโยบายการบริห ารงานและได เสนอให
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกงรถไดรับรูรับทราบอยางครอบคลุมและทั่วถึ ง
ครบทั้ง ๙ หมูบาน และเชื่อมั่นวาจะสามารถดำเนินการตามนโยบายใหสำเร็จได
ในชวงที่ดำรงตำแหนงฝายบริหารโดยเริ่มตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนกวาที่ครบวาระ
๔ ป เพื่อใหการบริหารของเทศบาลตำบลกงรถเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามภารกิจ ขาพเจาและคณะบริห ารจึงไดกำหนดนโยบายบริหารงานให
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบลกงรถ มี
จำนวน ๗ ดาน ดังตอไปนี้
๑. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร
๑.๑ พัฒนาเทศบาลตำบลกงรถ ใหเปน หนวยงานที่ยึดหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี มีมาตรฐาน สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ใหแกสมาชิกสภา
เทศบาล พนัก งานเทศบาล และลูก จางและพนักงานจา ง เพื่ อเป น การพั ฒ นา
ศักยภาพและระดับความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลเหลานี้

/ถือเปน...

๔

ถือเปนทรัพยากรบุคคลที่เปนกำลังสำคัญของเทศบาลตำบลกงรถอีกทั้งจะพัฒนา
ระบบการบริก ารสาธารณะที่ ดีมี มาตรฐาน ลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ให มี ค วาม
รวดเร็วสามารถตอบสนองความต องการของประชาชนได อยางตรงเปาหมาย
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและชุมชนใหมากที่สุด
๑.๒ สงเสริมสนับสนุนชุมชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหาร
และการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
พัฒ นาการทำงานฝายนิติบั ญ ญั ติไดแก สภาเทศบาลตำบลกงรถ สมาชิ กสภา
เทศบาลตำบลกงรถ ประชาธิปไตยในระดับชุมชน
๑.๓ สงเสริมและสรางความเขมแข็งในชุมชน สนั บสนุน ใหมีกิจกรรม
และโครงการตาง ๆ รวมกันระหวางคณะกรรมการชุมชน สงเสริมและสนับสนุน
ให มี ก ารสร า งเครื อ ข า ยต า ง ๆ ในชุ ม ชน เพื่ อ สนั บ สนุ น การทำงานของ
คณะกรรมการชุมชน ไมวาจะเปนการสรางเครือขาย การเฝาระวังเกี่ยวกับยา
เสพติดที่เปนโทษกับเยาวชนและประชาชน รวมถึงการสรางเครือขายดานอื่นๆ
โดยสนับสนุนใหมีการทำงานรวมกับเทศบาลตำบลกงรถ ภาครัฐ สวนราชการที่
เกี่ ย วข อ ง ภาคเอกชน เป ด โอกาสให มี ก ารทำงาน เช น การตรวจสอบการ
ดำเนินงาน และการบริหารของเทศบาล รวมไปถึงการติดตามประเมินผลในทุก
สวนตามโครงสรางการทำงานของพนักงานเทศบาล และสงเสริมพัฒนาการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศให มี ค วามทั น สมั ย และตอบสนองต อ การให บ ริ ก าร
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๒.๑ สงเสริมสนั บ สนุน การพัฒ นาทางการศึก ษา บริห ารจั ดการทาง
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลกงรถ สงเสริมใหเด็กๆลูกหลานที่เขามาเรียน
มี ค วามพรอ มทางด า นอารมณ มี ค วามพร อ มทางด า นวิ ช าการและเมื่ อ จบ
การศึกษาแลวสามารถศึกษาในระดับตอไปอยางมีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุน
งบประมาณทางการศึกษา ทางการกีฬา การเรียนรูนอกสถานที่ และสนับสนุ น
วัสดุ สื่อการเรีย นการสอนที่พ อเพียง รวมถึงอาหารเสริม เชน นม และอาหาร
กลางวันใหเพียงพอกับโรงเรียนและศูนยเด็กเล็กที่อยูในเขตเทศบาลตำบลกงรถ
๒.๒ สนับ สนุน สงเสริม อนุรักษ ดา นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ตามท อ งถิ่ น ภู มิใจในความเป น คนไทย มี งานรัฐ พิ ธี วั น ประเพณี ต า งๆ เช น
ประเพณี วันสงกรานต และการรดน้ำดำหั วผูสูงอายุ ป ระจำป งานทอดเที ย น
พรรษาวัดในเขตเทศบาลตำบลกงรถทั้งหมด ๕ วัด
๒.๓ สนับสนุนการแขงขันกีฬาเพื่อสรางความสัมพันธอันดี เพื่อแสดงถึง
พลังแหงความสามัคคีในชุมชนและนอกชุมชนและกอใหเกิดมิตรภาพอันดีงามขึ้น
ระหวางชุมชน ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานเทศบาลตำบลกงรถ
๓. นโยบาย...

๕

๓. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๓.๑ ปรับ ปรุงระบบ โครงสรางพื้นฐานใหไดม าตรฐานและทั่ วถึง เชน
ถนน แหลงน้ำ ไฟฟาสาธารณะ
๓.๒ กำหนดมาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งที่ผาน
มาเคยไดเกิดปญ ญาไฟไหมแ ละกอให เกิดความเสี ยหายให กับ พี่นองประชาชน
ทั้งนี้เทศบาลตำบลกงรถไดจัดเตรียมรถน้ำพรอมพนักงานขับรถดับเพลิงไวคอย
ชวยเหลือพี่นองประชาชนใหทันตอเหตุการณ
๓.๓ ใหมีแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอยางพอเพียงและมีสถานีสูบ
น้ำดวยพลังไฟฟาเพื่อการเกษตร ๒ สถานี คือ
๑. สถานีสูบน้ำหัวทำนบ จำกัด อาศัยการสูบน้ำจากลำน้ำมาศ
สงผานคลองดาดคอนกรีตเขาไปยังไรนาพี่นองประชาชน ๗ หมูบาน
๒. สถานีหนองบัวรองหินโคน จำกัด อาศัยการสูบน้ำจากลำน้ำ
มาศสงผานคลองดาดคอนกรีตเขาไปยังไรนาพี่นองประชาชน และยังไดสนับสนุน
งบประมาณในการซอมแซมจัดซื้อวัสดุอุปกรณใหกับทั้งสองสถานี
๔. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย การเสียสละในการรวม
คิดรวมทำกิจกรรมชุมชนทุกชุมชนและสรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันทใน
ชุมชน
๔.๒ สงเสริมการจัดทำแผนพัฒนาใหเปนมาตรฐานตอเนื่องใหประชาชน
มี ส ว นรว มคิ ด ร ว มทำแนวทางพั ฒ นาชุ ม ชนของตนเองเพื่ อ แก ไขป ญ หาตรง
ประเด็น สรางชุมชนใหนาอยู เปนการเพิ่มความสามัคคีสมานฉันทในชุมชน
๕. นโยบายดานสาธารณสุข
๕.๑ สงเสริมการดำเนินกิจกรรมดานสุขภาพของประชาชน และบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เนนการปองกัน โรคติดตอที่รายแรงและการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพและอาสาสมัคร
(อสม.) เข า มารว มกิ จ กรรมโครงการคั ด กรองอาการเจ็ บ ป ว ยของประชาชน
เบื้องตน โดยเทศบาลตำบลกงรถ มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานใน
การดูแลสุขภาพของประชาชนอยางทั่วถึง ครอบคลุมทุกวัย อีกทั้งคอยควบคุม
ปองกันการระบาดของโรคติดตอและไมติดตอที่เปนอันตรายตอประชาชนและ
ชมชน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
๖. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๑ รณรงค ส ร า งจิ ต สำนึ กให กั บ ประชาชนทางด า นบริห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม สงเสริม ใหมีการจัดการขยะที่มีพิษ หรือขยะที่
สามารถนำกลับมาใชไดใหม
๖.๒ สงเสริมใหประชาชนใชทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกวิธีรคู ุณคาของ
พ ลั งงา น ส ร า งจิ ต ส ำนึ ก ที่ ดี กั บ ชุ ม ช น ให ต ร ะ ห นั ก ถึ งก า รอ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดทำโครงการปลูกปาและสงเสริมใหประชาชนรูจัก
/วิธีการ...

๖

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ
นายอำนวย โคตรชมภู
เลขานุการสภาฯ

วิธี การชว ยประหยัดพลังงานและใชประโยชนจ ากพลังงานใหคุม คา มากที่ สุด
รวมทั้งขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มุงไปสูการ
ลดภาวะโลกรอน
๖.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลตำบลกงรถใหมีความรมรื่นและมีท่ี
พักผอนใจสำหรับประชาชนที่เขามาติดตอราชการและปรับปรุงภูมิทัศนในเขตที่
สาธารณะ เชน ปรับเกรด คันคู สระน้ำหนองสองหอง ใหเปนถนนเพื่อสะดวกใน
การสัญจรทางเกษตร
๗. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๗.๑ สงเสริมและพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะทองถิ่นในปจจุบัน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเลี้ยงสัตว การปลูกพืชและอำนวย
สงเสริมใหมีการจัดตลาดนัดเพื่อแลกเปลี่ยนสินคาทางการเกษตร ทั้งพืชและสัตว
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจในชุมชนและนอกชุมชน
๗.๒ สงเสริมให ประชาชนอยูในทองถิ่น ของตนเอง สนั บสนุน ให มีการ
รวมกลุมของประชาชนในชุมชนเพื่อ สรางอาชี พ และรายไดให กับ ตนเองและ
ชุ ม ชน อี ก ทั้ งยั งเป น การสรา งความอบอุ น และสร า งรั้ว เพื่ อ ป อ งกั น ภั ย ให กั บ
ครอบครัวของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง
- ตามนโยบายที่ขาพเจาไดแถลงตอสภาในวันนี้จะสามารถดำเนินการใหครบถวน
สมบูรณไดในระยะเวลา ๔ ป ซึ่งพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกงรถจะมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรูรักสามัคคี มีอนาคตที่ดี เปนการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความ
มั่งคั่ง ยึ ดมั่น ตามหลัก เศรษฐกิจ พอเพีย ง ขาพเจาขอใหค ำยืน ยั น และใหค วาม
มั่ น ใจกับ สภาอัน ทรงเกีย รติแ ห งนี้ ว าข าพเจ า จะบริห ารราชการให โปร งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนชาวเทศบาลตำบล
กงรถ และสามารถตรวจสอบได
- ขอบคุณคะ
- เชิญทานเลขานุการไดชี้แจงขอระเบียบที่เกี่ยวของตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
เกี่ยวกับการแถลงนโยบายของผูบริหารตอสภาทองถิ่น เชิญครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๑๐ การแถลง
ขอ ๑๒๓ เมื่อผูบริหารทองถิ่นขอแถลงนโยบายตอสภาทองถิ่นตามกฎหมายวา
ดว ยการจัด ตั้ งองคกรปกครองสว นท อ งถิ่น ใหป ระธานสภาท อ งถิ่น บรรจุ เข า
ระเบียบวาระการประชุมสภาทองถิ่นเปนเรื่องดวน เมื่อผูบริหารไดแถลงนโยบาย
ตอสภาทอ งถิ่น แลว ใหป ระธานสภาทองถิ่ น ดำเนิ นการให สมาชิกสภาท องถิ่ น
ซักถามและอภิปรายเปนประเด็น ๆ ไป
/นายนาวิน...

๗

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอขอซักถามหรือจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญไดเลยครับ
- ถาไมมตี อไปจะเปนการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ
๔.๑ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
(สำนักปลัด) (จำนวน ๓ ทาน)
- เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
จำนวน ๓ ทาน ขอเชิญเจาหนาที่ผูเกี่ยวของชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ ใหแก
สมาชิกสภาฯแหงนี้ไดรับทราบ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ
นางวิมลรัตน วิลัยกลาง
หัวหนาสำนักปลัด

เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอำนาจ
หนาที่ ดังนี้
๑. กำหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
๒. รวมจัดทำรางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและ
การแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทำรางแผนพัฒนา
๓. พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดำเนินงาน
๔. ใหความเห็นชอบรางขอกำหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน
ตามขอ ๑๙ (๒)
๕. พิ จ ารณาให ข อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา
๖. แตง ตั้งที่ป รึกษา คณะอนุ ก รรมการหรือ คณะทำงานอื่ น เพื่ อช ว ย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

ตอไปขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อผูสมควรไดรับคัดเลือกเปน
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ทาน เชิญครับ

นายแสวง ชูไทย
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน กระผม นายแสวง ชูไทย สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ
นายวิมล กลาวาจา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
- ขอผูรับรอง ๒ ทาน
๑. นายเสริง จินดาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง
๒. นายหนูนา มูลยาพอ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง
- ผูรับรองถูกตอง
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

นายวิมล กลาวาจา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน กระผม นายวิมล กลาวาจา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ
นายแสวง ชูไทย สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
/นายนาวิน...
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- ขอผูรับรอง ๒ ทาน
๑. นายอำนวย โคตรชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง
๒. นายหนูแดง ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง
- ผูรับรองถูกตอง
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ

นายหนูนา มูลยาพอ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน กระผม นายหนูนา มูลยาพอ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ
นายสมนึก นิจพลกรัง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
- ขอผูรับรอง ๒ ทาน
๑. นายสมจิตร พะภาตะนันท สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง
๒. นายหนูแดง ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง
- ผูรับรองถูกตอง
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีกระผมขอมติโดยการ
ยกมือเลยครับ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

มติที่ประชุม

๑. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบให นายวิมล กลาวาจา สมาชิกสภาฯ
เขต ๑ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๒. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบให นายแสวง ชูไทย สมาชิกสภาฯ
เขต ๑ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๓. มีมติเปนเอกฉัน ท ๑๒ เสียง เห็นชอบให นายสมนึก นิจ พลกรัง สมาชิ ก
สภาฯ เขต ๒ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๔.๒ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำป
(สำนักปลัด)(จำนวน ๓ ทาน)

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำป
จำนวน ๓ ทาน ขอเชิญเจาหนาที่ผูเกี่ยวของชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ ใหแก
สมาชิกสภาฯแหงนี้ไดรับทราบ

นางวิมลรัตน วิลัยกลาง
หัวหนาสำนักปลัด

เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย ขอ (๑)
สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการตามขอ ๒๘
ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ขอ ๒๙
คณะกรรมการติด ตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท องถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นา ดำเนิน การ
ติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
/(๑) รายงาน...

๙

(๑) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาต อ ผูบ ริห ารท อ งถิ่น เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เสนอต อสภาท องถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามประเมินแผนพัฒ นาให
ประชาชนในท อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กั น อย า งน อ ยป ล ะหนึ่ งครั้ ง ภายในเดื อ น
ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

เมื่อสมาชิกสภาไดทราบระเบียบที่เกี่ยวของ ตอไปขอใหสมาชิกสภาเทศบาลได
เสนอชื่อผูสมควรไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำป จำนวน ๓ ทาน เชิญครับ

นางสาวชยุดาพร พาเรือง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน ดิฉัน นางสาวชยุดาพร พาเรือง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอ
นายอาทิตย พิเศษ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เปนคณะกรรมการประเมินผล
แผนพัฒนาประจำป

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

- ขอผูรับรอง ๒ ทาน
๑. นางมณี ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง
๒. นายสมจิตร พะภาตะนันท สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง
- ผูรับรองถูกตอง
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ

นายวิมล กลาวาจา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน กระผม นายวิมล กลาวาจา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ
นายหนูนา มูลยาพอ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เปนคณะกรรมการประเมินผล
แผนพัฒนาประจำป

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

- ขอผูรับรอง ๒ ทาน
๑. นายแสวง ชูไทย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง
๒. นายอำนวย โคตรชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง
- ผูรับรองถูกตอง
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ

นายอำนวย โคตรชมภู
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน กระผม นายอำนวย โตรชมภู สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ
นายเสริง จินดาพันธ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เปนคณะกรรมการประเมินผล
แผนพัฒนาประจำป

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

- ขอผูรับรอง ๒ ทาน
๑. นายวิมล กลาวาจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง
๒. นายสมนึก นิจพลกรัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง
/- ผูรบั รอง...

๑๐

- ผูรับรองถูกตอง
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีกระผมขอมติโดย
การยกมือเลยครับ
มติที่ประชุม

๑. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหนายอาทิตย พิเศษ สมาชิกสภาฯ
เขต ๒ เปนคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาประจำป
๒. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหนายหนูนา มูลยาพอ สมาชิกสภาฯ
เขต ๑ เปนคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาประจำป
๓. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหนายเสริง จินดาพันธ สมาชิกสภาฯ
เขต ๑ เปนคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาประจำป
๔.๓ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกงรถ
(กองสาธารณสุขฯ)(จำนวน ๒ ทาน)

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกงรถ
จำนวน ๒ ทาน ขอเชิญเจาหนาที่ผูเกี่ยวของชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ ใหแก
สมาชิกสภาฯแหงนี้ไดรับทราบ

นายนฤบล มณีเนตร
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ

- เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ทุก ทา น ตามประกาศคณะกรรมการกองทุน หลั กประกัน สุ ข ภาพตำบลกงรถ
คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคตาม
ขอ ๔
(๒) รับผิดชอบการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงิน
หรือทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพใหเปนไปตามที่สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติกำหนด
(๓) ดำเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บาน ในชุมชนหรือหนวยบริการไดอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
(๔) จัดทำขอมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปญหาสาธารณสุข กลุมเปาหมาย
และหนวยบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(๕) จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจายและเงินคงเหลือของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปงบประมาณเพื่อเสนอสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ และองคการบริหารสวนตำบลหรือเทศบาลภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวของไดตาม
ความจำเปน
/นายนาวิน...

๑๑

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เมื่อสมาชิกสภาไดทราบระเบียบที่เกี่ยวของ ตอไปขอใหสมาชิกสภาเทศบาลได
เสนอชื่อผูสมควรไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำบลกงรถ จำนวน ๒ ทาน เชิญครับ

นางสาวชยุดาพร พาเรือง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน ดิฉัน นางสาวชยุดาพร พาเรือง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอ
นางมณี ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลกงรถ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

- ขอผูรับรอง ๒ ทาน
๑. นายหนูแดง ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง
๒. นายสมจิตร พะภาตะนันท สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๒ ผูรับรอง
- ผูรับรองถูกตอง
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ

นางมณี ศรีประสิทธิ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน ดิฉัน นางมณี ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอ
นางสาวชยุดาพร พาเรือง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลกงรถ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

- ขอผูรับรอง ๒ ทาน
๑. นายวิมล กลาวาจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง
๒. นายหนูนา มูลยาพอ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เขต ๑ ผูรับรอง
- ผูรับรองถูกตอง
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีกระผมขอมติโดย
การยกมือเลยครับ

มติที่ประชุม

๑. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหนางมณี ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภาฯ
เขต ๒ เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกงรถ
๒. มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหนางสาวชยุดาพร พาเรือง สมาชิก
สภาฯเขต ๒ เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกงรถ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

- มีทานใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเชิญครับ

นางกณิศา จันทรงาม
รองปลัดเทศบาลฯ

- เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน ดิฉัน นางกณิศา จันทรงาม รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ
รั ก ษ าราช การแทน ป ลั ด เทศบ าลตำบ ลกงรถ ใน การประชุ ม เพื่ อให
นายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตำบลกงรถวันนี้ ไดเชิญหัวหนา
สวนราชการมารับทราบการแถลงนโยบายของผูบริหารเพื่อใหทุกคนไดทราบ
/แนวทาง...

๑๒

แนวทางการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้มีคณะผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลหลายท า นที่ เข ามารับ ตำแหน ง ใหม ดิ ฉั น จึ งขออนุ ญ าตแนะนำ
พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่ตาง ๆ ที่อยูในกรอบโครงสราง
ของเทศบาลใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลไดรูจักในเบื้องตน ดังนี้
๑. นางวิมลรัตน วิลัยกลาง ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด รับผิดชอบงานบริหาร
ทั่วไป
๒. นางสาวสมสวน แขพิมาย ตำแหนง ผูอำนวยการกองคลัง รับผิดชอบ งาน
การเงิน การคลัง
๓. นายประสิทธิ์ ทศดร ตำแหนงผูอำนวยการกองชาง รับผิดชอบ งานโยธา
๔. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห ตำแหนง ผูอำนวยการกองการศึกษา รับผิดชอบ
งานดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๕. นายนฤบล มณีเนตร ตำแหนง ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รับผิดชอบ งานดานสาธารณสุข งานสิ่งแวดลอม
๖. นางสาวสมุนตรา ลับโกษา ตำแหนง นักบริหารงานการเกษตร รับผิดชอบ
งานสงเสริมการเกษตร งานกิจการสภา
- ขอขอบคุณคะ
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯเทศบาล

- มีทานใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมขอขอบคุณทุกทาน
ที่เขารวมประชุมในวันนี้ ขอปดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น
ลงชื่อ

สุมนตรา ลับโกษา
บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุมนตรา ลับโกษา)
ตำแหนง นักบริหารงานการเกษตร

ลงชื่อ

อำนวย โตรชมภู
ตรวจรายงานการประชุม
(นายอำนวย โตรชมภู)
ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ
ลงชื่อ

วิมล กลาวาจา
(นายวิมล กลาวาจา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

แสวง ชูไทย
(นายแสวง ชูไทย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ชยุดาพร พาเรือง
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชยุดาพร พาเรือง)
สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมีมติรับรองรายงานประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงชื่อ

นาวิน แมนศรนรา
(นายนาวิน แมนศรนรา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ

