
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๕9   
วันจันทร์  ที่  19  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2559 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง 

********************************************************** 
ผู้มาประชุม 

  ๑.นายจีระ  ณ  ล าพูน   ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  ๒.นางณัฏฐพร  ท้าวแก้ว   รองประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

๓.นายนิคม  บญุยารัตน ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  4.นายอุดม  วังโส   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  5.นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  6.นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  7.นายสุขค า  จันทร์แก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  8.นางบานเย็น  จันทร์ข า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  9.นายสุภาพ   แก้วพนัส   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  10.นายสฤษดิ์  สุภาเลศิ   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 ผู้ไม่มาประชุม 
  1.นางจินดา  แข็งธัญญกิจ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  2.นางคณิจตา  ขัตหลง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

  ๑.นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร   นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 

  2.นางวไลพร  กันทะวงศ์   รองนายกเทศมนตรี 
  3.นายนพดล  อนันต๊ะ   รองนายกเทศมนตรี 
  4.นายจันทร์รุง่  ฐานที ่   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
  5.ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ   ผู้อ านวยการกองช่าง  
  6.นายทินกร    ทานา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  7.นางสาวทิพย์ภาพร  ชุมภู  นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ 

8.นางสาวจันทนา  สารแสง  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ  
9.นางสาวเขมิกา  ต๊ะวิชัย   เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

  10.นางสาวกัญญาภัค  อินต๊ะสาร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน   (กองการศึกษา) 
  11.นางภูมรินทร์  ระวิวรรณ ์  เจา้พนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (ส านักปลัด) 
  12.นายสมศักดิ์  ยาสิทธิ ์   เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฎิบัติงาน 
  13.นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  นายช่างโยธา ช านาญงาน 
  14.นางสาวเพ็ญวิภา  วรรณรัตน์  นักวิชาการคลัง ช านาญการ 
  15.นางสาวนารีรัตน์  แสงแก้ว  นิติกร ปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจีระ  ณ  ล าพูน  ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

- แจ้งขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรมในห้วงเวลาที่ผ่านมา 
    งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559  9 มกราคม 2559  
    - โครงการสานสัมพั นธ์  เจี ยงดาว ห่ มรักอุ่ น ใจต้ านภั ยหนาว (ไฟฟ้ า )                      
    16-17 มกราคม 2559   
    - แจ้งก าหนดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 17-25 กุมภาพันธ์ 2559  
    ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง พิธีปิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
    - แจ้ งก าหนดการแข่ งขั น กีฬ าผู้ สู งอายุ   วันที่  2 0  มกราคม  255 9                           
    เวลา 09.00 น.  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาหวาย  
    - แจ้งก าหนดการ Cick off หมอกควันและไฟป่า วันที่ 20 มกราคม 2559                  
    เวลา 08.00 น. ณ  ทางไปหย่อมบ้านปางเบาะ โดยท่านนายอ าเภอเป็นประธาน
    ในพิธ ี 
    - แจ้งการขาดกิจกรรมของสมาชิกสภาเทศบาล วันที่ 16-17 จ านวน  4 ท่าน  
    คือ นายสุภาพ  แก้วพนัส  นางณัฎฐพร  ท้าวแก้ว นางจินดา  แข็งธัญญกิจ 
    นายนิคม  บุญยารัตน ์
    - แจ้งการขาดกิจกรรมของสมาชิกสภาเทศบาล วันที่ 18 มกราคม 2559  
    จ านวน  4  ท่ าน   คื อ  นายสุภ าพ   แก้ วพนั ส   นางณั ฎฐพร  ท้ าวแก้ ว                             
    นางจินดา  แข็งธัญญกิจ นางคณิจตา  ขัตหลง  ซึ่งต้องด าเนินการตามข้อตกลงที่
    ได้วางไว้ คือต้องปรับเป็นเงินไว้ใช้ในของกิจการสภาเทศบาล ต่อไป 
    - แจ้งสมาชิกลาประชุม  2 ท่าน คือ นางคณิจตา ขัตหลง  (หมอนัด) 
    นางจินดา   แข็งธัญญกิจ (ลากิจ)  

ระเบียบวาระที่ ๒          รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/๒๕๕8  เมื่อวันที่  28 ธันวาคม ๒๕๕8  
จ านวน 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล ลาประชุม 2 
เสียง คือ นางคณิจตา ขัตหลง และนางจินดา แข็งธัญญกิจ    

ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม ่(พิจารณา) 

    5.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประปาบ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  ตามที่ได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรี ขอให้เปิดการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาล   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ก่อสร้างระบบประปา 
    บ้านห้วยตีนต่ัง นั้น รายละเอียดขอเชิญท่านนายกเทศมนตร ี ได้ช้ีแจง ครับ  

นาย/............ 
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นายฉอ้อน เขื่อนเพชร  ตามที่ แจ้ งให้สภาเทศบาลทราบ เรื่องการขออนุมัติจ่ ายขาดเงินสะสม 
นายกเทศมนตรี   โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่  7 ต าบลทุ่ งข้าวพวง            
    อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว และสภาเทศบาล 
    ได้มีมติให้นายกเทศมนตรีได้พิจารณาเหตุผลประกอบการขออนุมัติใช้เงินสะสม          
    และให้ทางกองช่างเร่งด าเนินการออกแบบประมาณราคา เพื่อจะได้ทราบ                 
    จ านวนงบประมาณที่จะขออนุมัติจากสภาเทศบาล นั้น เนื่องจากได้รับแจ้ง              
    จากชาวบ้านบ้านห้วยตีนตั่ ง กรณี ขาดแคลนน้ าในการ อุปโภค -บริโภค                
    ดังนั้น เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จึงได้ไปส ารวจข้อเท็จจริงพบว่าเดิมหมู่บ้าน      
    ห้วยตีนตั่ง มีระบบประปาอยู่แล้วและใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ าแต่เนื่องจากเครื่องสูบ
    น้ าที่ มีอยู่ ใช้ งานมานานและระบบประปาที่ มีอยู่ เดิมก็ช ารุด บ่อยครั้งซึ่ ง                    
    ปัจจุบัน มีจ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับ ฤ ดู แ ล้ ง ปี นี้ ค่ อ น ข้ า ง                 
    จะรุนแรงท าให้แหล่งน้ าที่มีอยู่เริ่มแห้งท าให้ไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ที่ใช้น้ า ท าให้
    มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค มาโดยตลอด ดังนั้น 
    จึงได้หารือกับทางกองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ว่าจะแก้ไขปัญหาการขาด 
    แคลนน้ าอย่างไร ซึ่ งจากการหารือกันคิดว่าน่าจะก่อสร้างระบบประปา                         
    แบบบาดาลแต่เนือ่งจากเราไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัต ิปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2559 อีกทั้งงบประมาณงบประมาณก็ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงอยากจะ              
    ขอหารือกับทางสมาชิกสภาเทศบาล ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม                     
    ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งทางกองช่างได้ส ารวจและออกแบบแล้ว                  
    เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,440,000.-บาท รายละเอี ยดขอให้ ผู้ อ านวยการ              
    กองช่างได้ช้ีแจงครับ  

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ แจ้งว่า ในการส ารวจและออกแบบตอนนี้ เสร็จแล้วครับ รายละเอียดเชิญ
ผู้อ านวยการกองช่าง  นายช่างโยธา ชี้แจงครับ 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  ตามที่ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้มอบหมายให้กองช่างส ารวจเพื่อจัดท า            
นายช่างโยธา   โครงการก่อสร้างแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ าของราษฎร หมู่ที่ 
    7 บ้านห้วยตีนตั่ง ซึ่งกองช่างได้ส ารวจพื้นที่จ านวนครัวเรือนราษฎรตามข้อมูล          
    ครัวเรือน มีจ านวน 95 ครัวเรือน จึ งได้ด าเนินการออกแบบก่อสร้าง                       
    ระบบประปาหมู่บ้าน เป็นระบบประปาบาดาล เนื่องจากแหล่งน้ าผิวดิน                   
    มีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ และเกิดการแห้งในฤดูกาลมาโดยตลอด เนื่องจาก              
    การก่อสร้างระบบประปาถังกรองมีความซับซ้อนของระบบ กองช่างจึงได้เลือกใช้
    แบบมาตรฐานของกรมทรพัยากรน้ า แบบประปาบาดาล ขนาดกลางส าหรับ                   
    ครัวเรือนราษฎรไม่เกิน 120 ครัวเรือน โดยมีระบบท่อจ่ายน้ าความยาว                       
     5 ,480 เมตร งบประมาณก่อสร้าง 2 ,440,000 .-บาท  ไม่ รวมการ                    
    เจาะบ่อ ซึ่งทางเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ประสานไปยังองค์การบริหาร               
    ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าด าเนินการและขณะนี้ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาล                
    ได้อนุญาตให้ขุดเจาะแล้ว  ส่วนรายละเอียดและหลักเกณฑ์การใช้เงินสะสม            
    ขอเชิญกองคลัง ได้ชี้แจง ครับ 
 

 
นางสาว/.......... 
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นางสาวเพ็ญวิภา  วรรณรัตน์ แจ้งว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน               
นักวิชาการกองคลัง  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ.2547  หมวด 8 ข้อ 87 ก าหนดให้กันเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละ 25  
    ของทุกปีเพื่อเป็นทุนส ารองสะสม ซึ่งมีหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้   
    2.1 ต้องอยู่ในขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ อปท. และต้องอยู่ในแผนพัฒนา 

2.2 กิจกรรม/โครงการด้านบริการชุมชนและสังคม/เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
อปท./เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง 
2.3 กรณีจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มิ ใช่ เป็นการเร่งด่วน ให้ ไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/รายจ่ายเพิ่มเติม/โอนเปลี่ยนแปลง 
2.4 ผู้บริหาร อปท.มีอ านาจอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีที่  งบประมาณ
รายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว แต่งบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้ง
งบประมาณนั้นไว้ เพื่อการนั้นไว้ คือ การรับโอน การเลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน 
เบิกเงินเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (ระเบียบฯ
ข้อ 91)  
4.กรณีจ่ายขาดเงินสะสมเกินกว่าเงินสะสมที่จะสามารถน าไปจ่ายขาดได้หรือจ่าย
เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ซึ่งตอนนี้เทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง มียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2558  จ านวน 13,225,701.95.-บาท และมีเงินทุนส ารองสะสม  ณ วันที่ 
30 กันยายน 2558 จ านวน 12,706,520.87.-บาท ค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงค่ะ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  แจ้งว่าตามที่ เคยแจ้งให้สภาเทศบาลทราบ เมื่ อคราวประชุมครั้งที่ แล้ว                   
ปลัดเทศบาล   ถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค เริ่มจะรุนแรงขึ้น สังเกตจากการ            
    ที่ชาวบ้านเข้ามาร้องขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะบ้านที่อยู่บน                       
    ที่สูง ทางเทศบาลจึงได้น ารถบรรทุกน้ าไปเติมยังถังน้ าที่อยู่ในหมู่บ้านส่วน                  
    หมู่บ้านห้วยตีนต่ัง ก็มีปัญหาเหมือนอย่างที่ท่านนายกเรียนให้ทราบ ดังนั้นหาก 
    จะแก้ไข ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค ในระยะยาว ก็คงจะต้องท า
    ระ บ บ ป ระ ป าแ บ บ บ าด าล  จึ ง จ ะ ส าม ารถ แ ก้ ไข ปั ญ ห า ได้  ซึ่ ง ก็ ใช้                               
    งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้นก็คงต้องจ่ายขาดเงินสะสมในการก่อสร้าง                     
    ซึ่งหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้เงินก็ตามที่กองคลังได้ช้ีแจง  ซึ่ งก็ สามารถจะ              
    จ่ายขาดเงินสะสมได้ ในกรณีนี้ เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน                    
    ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง และโครงการนี้ก็บรรจุไว้ในแผนพัฒนา              
    สามปีแล้ว แต่ทั้ งนี้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านบ้านห้วยตีนตั่ ง               
    ในเรื่องการดูแลรับผิดชอบ การบริหารจัดการ ทั้งเรื่องค่าบ ารุงมิเตอร์  ค่าใช้จ่าย
    ใน ก า ร จ้ า งค น จั ด เก็ บ  ค่ า บ า รุ ง รั ก ษ า  ซึ่ ง ถ้ า ห าก เสี ย ห าย ก็ ให้ ใช้                       
    เงินส่วนกลางในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ไม่ใช่ให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ 
    แต่เพียงฝ่ายเดียว 

 

 
นายนิคม/........ 
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นายนิคม  บุญยารัตน ์  ถ้าไม่ใช้ไฟฟ้าแต่ใช้โซล่าเซลล์ จะดีหรือไม่ เพราะก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ า
สมาชิกสภาเทศบาล   แห้งท าให้มีปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค-บริโภค ประกอบเครื่องสูบน้ าเสียบ่อยครั้งท าให้ 

ชาวบ้านแบกรับภาระค่าไฟฟ้าสูงมาก เก็บได้น้อยแต่เสียค่าไฟเยอะกว่าต้องหา
เงินมาเพิ่มตลอด ท าให้มีปัญหาเรื่อยมา ขอเพียงให้ให้มีน้ าใช้และรายรับรายจ่าย
สมดุลกันชาวบ้านก็พอใจแล้วคงไม่มีปัญหาอะไร ครับ 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ แจ้งว่า เมื่อก่อนมีปัญหาเนื่องจากท่อส่งน้ าซึ่งบางจุดรั่วซึมและการสูบน้ า จึงมีค่า 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในการส ารวจและออกแบบใหม่จะดีกว่าเดิมการใช้ระบบไฟฟ้า  

ระบบจะเสถียรมากกว่าอีกทั้งจากการใช้โซลาเซลล์ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร               
อีกอย่างคือเมื่ อมี การก่อสร้างเสร็จแล้วในการด าเนินงานต้องมีการตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการให้ชัดเจน และชาวบ้านก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยจะ
ได้ไม่มีปัญหา ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ขยายระบบไฟฟ้าแล้ว 
สามารถมาใช้หม้อแปลงของเทศบาลได้ ครับ  

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร  ส าหรับจุดที่จะท าการขุดเจาะบ่อบาดาล คือสนามเปตอง 1 จุด บริเวณวัด 1 จุด 
นายกเทศมนตรี   ซึ่งอยู่ในบรเิวณสนามกีฬาของเทศบาล  จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ก่อสร้างราย 

ละเอียดต่างๆตามที่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว  ดังนั้นตอนนี้จึงขอให้                
สภาเทศบาล ได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
ขนาดกลาง บ้านห้วยตีนตั่ง  หมู่ 7 จ านวน 2,440,000.-บาท ครับ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  ตามที่นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง ไม่ทราบว่าที่ ประชุมจะมีอะไรเพิ่ ม เติม                
ประธานสภาเทศบาล  หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มี ก็ขอมติที่ประชุม              
    ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างระบบประปา บ้านห้วยตีนตั่ง              
    หมู่ 7  จ านวน 2,400,000.-บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  ครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลทุ่ งข้ าวพวง มีมติ เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม                       
ที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภา
เทศบาล ลาประชุม 2 เสียง คือ นางคณิจตา ขัตหลง และนางจินดา แข็งธัญญกิจ 

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่มองเห็นความส าคัญและพิจารณาให้
นายกเทศมนตรี   จ่ายขาดเงินสะสมตามที่เสนอ ซึ่งผมจะเร่งให้ด าเนินการต่อไปเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านห้วยตีนตั่ง  

นางวไลพร  กันทะวงศ์    แจ้งว่าตอนนี้สภาเทศบาล ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จ านวน  
รองนายกเทศมนตตร ี  2,440,000 บาท แล้ว ไม่ทราบว่าทางกองคลังจะสามารถด าเนินการโครงการ

ก่อสร้างระบบประปา บ้านห้วยตีนตั่ง  ได้เมื่อไหร่และจะมีปัญหาในด้านการ
เบิกจ่ายหรือไม ่

นางสาวเพ็ญวิภา  วรรณรัตน์ แจ้งว่าให้กองช่างท าบันทึกขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ในส่วนของงบประมาณ 
นักวิชากองคลัง    ไม่ติดขัดอะไร ซึ่งระยะเวลาด าเนินตั้งแต่เริ่มประกาศจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  

และได้ผู้รับจ้าง ประมาณเดือนมีนาคม 2559   

นายจีระ   ณ  ล าพูน  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติม                 
ประธานสภาเทศบาล  หรือแสดงความเห็นอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญ
    ครับ   
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5.2 การพจิารณาให้ความเห็นชอบ การขออนญุาตใชพ้ืน้ที่เพื่อด าเนนิ
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเปน็อยู่ระดบัต าบล (ต าบลละ  5 ล้าน) 
และโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2560              
ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
- โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  หมู่ 4 กว้าง 7 ม. ยาว 8 ม. 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 กว้าง 4 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม. 
- โครงการปรับปรุงหอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่ 7 กว้าง 14.50 ยาว     

15 ม.  
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 3                 

ทางขึ้นบ่อขยะ (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560) 

นายจีระ  ณ ล าพูน  ตามที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ เรื่องเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ   ในการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการด าเนินตามโครงการฯเข้าที่ประชุม                
    สภาเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อน าไปประกอบการขออนุญาตใช้ 
    พื้นที่ รายละเอียดขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง ครับ   

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร  ตามที่อ าเภอเชียงดาว ได้ขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายกเทศมนตรี   สนับสนุนการจัดท าโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล            
    (ต าบลละ 5 ล้าน) ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ นั้น ล่าสุดได ้              
    รับหนังสือแจ้งจากอ าเภอเชียงดาว เรื่องการขออนุญาตใช้สถานที่ เพื่ อ               
    ด าเนินโครงการฯ  จ านวน  3 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  
    หมู่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 และโครงการปรับปรุงหอประชุมประจ า
    หมู่บ้าน หมู่ 7  มีพื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และตามที่   
    เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ            
    จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อด าเนินตามโครงการแก้ไขปัญหา             
    การขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างระบบประปา) ประจ าปี
    งบประมาณ 2560 ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 4 โครงการ 
    แต่มี  1 โครงการ มีพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ อยู่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ                  
    ซึ่งการจะด าเนินโครงการฯ นั้นต้อง ขออนุญาตใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              
    โดยตรง จึ งให้ น า เรื่ อ งการขอใช้พื้ นที่ ป่ าสงวนแห่ งขาติ ในการด า เนิ น                      
    ตามโครงการฯ เข้ าที่ ป ระชุมสภา เทศบาลพิ จารณ าให้ ความ เห็ นชอบ                      
    ให้ขออนุญาตหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการด าเนินการก่อสร้างในพื้นที่ป่า                             
    สงวนแห่ งชาติ  แล้วจึ งน าไปประกอบแบบขอใช้พื้ นที่ ของส่วนราชการ                
    หรือองค์การของรัฐภายใน เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ  ตามมาตรา 13 ทวิ                   
    แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (แบบ ป.ส.17) ต่อไป  ดังนั้น
    เพื่อเป็นไปตามระเบียบฯ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนิน               
    โครงการก่อสร้างดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบให้ก่อสร้างโครงการก่อสร้าง                  
    สร้ า งห้ อ งน้ าส าธารณ ะ  ห มู่  4  โค รงก ารก่ อ ส ร้ า งถน น  ค สล .ห มู่  7                         
    โครงการปรับปรุงหอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่  7 และโครงการก่อสร้าง              
    ระบบประปา แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ 3 (ทางขึ้นบ่อขยะ) ต่อสภาเทศบาล 
    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป   

นายจีระ/........... 
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นายจีระ  ณ ล าพูน  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด รายละเอียดขอเชิญท่าน
ประธานสภาฯ   ปลัดเทศบาล ได้ชี้ แจงระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ในการเข้า               
    ท าประโยชน์ภายในพื้นที่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อน าไปใช้ประกอบการ                  
    ขออนุญาต ครับ     

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  การด าเนินการในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามอ านาจ 
ปลัดเทศบาล   หน้าที่ของเทศบาล มีระเบียบและกฎหมายรองรับในการด าเนินการ ดังนี้   
    -พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
    จัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และอบต.                  
    มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน 
    ท้องถิ่นของตนเอง (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (24) การจัดการ 
    การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ              
    และสิ่งแวดล้อม 
    - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13          
    พ.ศ.2553  มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท า 
    กิจการใดๆ ในเขตเทศบาล (1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  

    และตามที่ อ าเภอเชียงดาว ได้ขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน                   
    ท้องถิ่นสนับสนุนการจัดท าโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่                  
    ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้าน) ของก านัน ผู้ ใหญ่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ                     
    ซึ่งในจ านวนโครงการทั้งหมด มีจ านวน 3 โครงการ มีพื้นที่ด าเนินโครงการอยู่ใน
    พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  และโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล              
    ขนาดกลาง ซึ่งขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    เนื่องจากพื้นที่ด าเนินโครงการฯ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องได้รับความ 
    เห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้เพื่อ              
    ใช้ ป ระ โยชน์ พื้ น ที่ ป่ า  เพื่ อ ด า เนิ น ก ารก่ อ ส ร้ า ง โค รงก ารฯ  ดั งก ล่ า ว                         
    ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 13 ทวิ  ครับ 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  แจ้งว่าโครงการก่อสร้างห้องน้ า ม. 4 พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในวัด และวัดศรีรัฐวราราม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ก็มีเอกสารสิทธิ์ ท าไมอ าเภอถึงแจ้งว่าอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  กรณีโครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หมู่ 4 ถ้าหากพื้นที่ก่อสร้างมีเอกสาร
ปลัดเทศบาล   สิทธิ์ ก็ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านน าไปแสดงที่อ าเภอ  ครับ                    

นายจีระ  ณ ล าพ ูน  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีก็ขอมติที่
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่
    ป่าสงวนแห่งชาติ โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  หมู่ 4 โครงการก่อสร้าง 
    ถนน คสล.หมู่  7  โครงการปรับปรุงหอประชุมประจ า  หมู่ บ้ าน  หมู่  7                     
    และโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ 3 เพื่อน า            
    ไปประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่เขตป่าสงวน แห่งชาติ โครงการก่อสร้าง
    ห้องน้ าสาธารณะ หมู่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 และโครงการ  

ปรับ/........ 
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    ปรับปรุงหอประชุมประจ า  หมู่บ้าน หมู่ 7 ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอจ านวน        
    8 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล ลาประชุม 2 เสียง                   
    คือ นางคณิจตา ขัตหลง และนางจินดา แข็งธัญญกิจ  

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

นายจีระ   ณ  ล าพูน  ต่อไปเป็นวาระอื่นๆ  รายละเอียดเชิญ นายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

6.1 การจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
นายฉอ้อน เขื่อนเพชร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
นายกเทศมนตรี   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ก าหนดให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ต้องมี                  
    การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ  
    ดังกล่าว เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จึงด าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการบูรณาการ
    การจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพื่อสร้างความ
    เข้าใจกระบวนการจัดท าแผนและจัดเก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการ          
    ของประชาชน บูรณาการการจัดท าแผนชุมชนและน าข้อมูลที่ ได้ ไปจัด                 
    ท าแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) ระหว่างวันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์  
    2559 ซึ่งในการด าเนินโครงการดังกล่าว มีการออกบริการต่างๆให้กับประชาชน
    ด้วย เช่น การจัดเก็บภาษี การประชาสัมพันธ์งานต่างๆและการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ 
    ดังนั้น จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ด้วย 
    ครับ   

ที่ประชุม   รับทราบ   

    6.2 รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสแรก ตุลาคม-ธันวาคม 2558   
นายฉอ้อน เขื่อนเพชร  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  13                 
นายกเทศมนตรี   พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และ 6  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีรายงาน
    และแถลงผลการปฏิบัติงานต่อสภาเทศบาล เป็นประจ าทุกปี นั้น ตอนนี้ก็สิ้นสุด 
    ไตรมาสแรกแล้ว ผมขอรายผลการปฏิบัติงานให้สภาเทศบาลได้รับทราบ  
    เนื่องจากเป็นต้นปีงบประมาณ ดังนั้นการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนใหญ่จะเป็น 
    รายจ่ายประจ า ในงบบุคลากรและงบด าเนินการ คือ หมวดเงินเดือน หมวดค่า  
    ใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนและค่าสาธารณูปโภค ส่วนงบลงทุน ยังไม่ได ้
    ด าเนินการ ครับ ส่วนโครงการที่ด าเนินการแล้ว คือโครงการประเพณีลอยกระทง  
    โครงการประเพณีชนเผ่า โครงการลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่             
    ในภาพรวมสรุป ดังน้ี ครับ 

    - รายรับ     จ านวน   20,889,527.31.-บาท 

    - รายจ่ายจากงบประมาณ  จ านวน      7,754,956.10.-บาท 

    - รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  จ านวน    3,656,359.00.-บาท  
     รวมรายจ่ายทั้งสิ้น   11,411,315.10.-บาท 
    รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ   
 

                  6.3/………. 
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            6.3 การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2559 

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร  รายละเอียดในเรื่องการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ขอเชิญท่านปลัดชี้แจง ครับ                 
นายกเทศมนตรี         

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ตามที่ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2559 ไว้เพื่อ
ปลัดเทศบาล   จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี           
    ในชุมชน เพ่ือความปรองดองสมานฉันท์ จ านวน 200,000.-บาท นั้น  นี่ก็ใกล้ 
    จะถึงวันสตรีสากลแล้ว  ไม่ทราบว่าจะมีการแข่งขันกีฬาประชาชน เนื่องใน               
    วันสตรีสากลหรือไม่ เพราะปีที่แล้วได้หารือกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา
    เทศบาลแล้วมีมติว่าไม่จัดการแข่งขัน เนื่องจากสุ่มเสี่ยงต่อการเบิกจ่ายหาก           
    จะสนับสนุนให้แต่ละหมู่บ้าน ดังนั้นในปีนี้จึงอยากหารือกับทางสภาเทศบาล                      
    ว่าปีนี้จะจัดให้มีการแข่งขันหรือไม่ 

ที่ประชุม   แจ้งว่าควรหารือกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มแม่บ้าน ก่อนว่าประสงค์จะให้มี 
    การแข่งขันกีฬาประชาชน เนื่องในวันสตรีสากล หรือไม่ แล้วมาคุยกันอีกครั้ง  

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งว่าควรจะเชิญก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล มาหารือถึงการ
นายกเทศมนตรี    จัดงานอีกครั้ง ครับ  

ที่ประชุม   รับทราบ   

นายจีระ  ณ ล าพูน  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีก็จะขอ           
ประธานสภาฯ   ปิดประชุม ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่เข้าร่วม 
    ประชุม ครับ 

ปิดประชุม   เวลา  15.40 น. 

 
       

                          ลงชื่อ                               ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
                                                                         (นายสฤษด์ิ   สุภาเลิศ) 
                                                              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 
 เมื่อวันที่  25  มกราคม  2559  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2559  เมื่อวันที่                             
19 มกราคม  2559 แล้ว  

ลงชื่อ      กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นางจินดา   แข็งธัญญกิจ) 
 
ลงชื่อ       กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุภาพ   แก้วพนัส) 
 
ลงชื่อ      กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร) 
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สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559  เมื่อวันที่  29  เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ.2559 
 
 

ลงชื่อ                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายจีระ  ณ  ล าพูน) 
   ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


