
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง 

สมัยสามญั  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 

วันที่  29  เดอืน  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.๒๕๕9 

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.นางจินดา  แข็งธัญญกิจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  10.นายสุภาพ   แก้วพนัส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  11.นายสฤษดิ ์  สุภาเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ผู้ไม่มาประชุม 
  นางคณิจตา  ขัตหลง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง (ลาป่วย) 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

  ๑.นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร   นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 

  2.นายจันทร์รุง่  ฐานที ่   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 

  3.นายทินกร    ทานา   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

  4.นางสาวทิพย์ภาพร  ชุมภู  นักจัดการการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  5.นายกรกต  ธนารัตน   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
  6.นางภูมรินทร์   ระวิวรรณ ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  7.นางสาวพิกุลทอง  ตันซาว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  8.นางสาวนารีรัตน์   แสงแกว้  นิติกร 

9.นางสาวเขมิกา  ต๊ะวิชัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองช่าง) 
  10.นางสาวกัญญาภัค  อินต๊ะสาร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน   (กองการศึกษา) 
  11.นางสาวเพ็ญวิภา  วรรณรัตน ์  นักวิชาการกองคลังช านาญการ 
  12.นางสาวพิมลรัตน์  บุญยวง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
 
    

  



  

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจีระ  ณ  ล าพูน  ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี ้

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

    -แจ้ งขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล ที่ เข้ าร่วม กีฬ าประชาชนสัมพั นธ์                       
    ต้านยาเสพติด เมืองคองเกมส์ ครั้งที่ 15  เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 
    - แจ้ งก ารลาประชุ ม ของสมาชิ กสภ าเทศบา ล  จ าน วน  1  ท่ าน  คื อ                  
    นางคณิจตา  ขัตหลง (ลาป่วย) 

ระเบียบวาระที่ ๒          รับรองรายงานการประชุม 

    สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
    ทุ่งข้าวพวง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/๒๕๕9  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559   
    จ านวน 9 เสียง  ลาประชุม 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือประธาน                 
    สภาเทศบาล     

ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 

    ไม่ม ี

 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

    ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 การก าหนดสมัยประชุม  ประจ าปี  พ.ศ.2559  และการก าหนดสมัย 
 ประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2560 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที ่5.1 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2559    
ประธานสภาเทศบาล  และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2560 ขอเชิญ                
    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ตามมาตรา 24 
เลขานุการสภาเทศบาล   แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ .๒๔๙๖ แก้ ไขเพิ่ ม เติม (ฉบับที่  ๑๓ )                
    พ.ศ.2552 ก าหนดไว้ว่า  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม              
    สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี   ให้สภาเทศบาล                 
    ก าหนดสมั ยประชุมสามัญ  สมั ยหนึ่ งๆ  ให้ ก าหนดไม่ เกิ นสามสิบวัน                      
    และถ้าจะขยายเวลาออกไปจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด             
    และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น               
    พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๒) ส าหรับ                      
    เทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยใน
    ปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ             
    ปีถัดไป ครับ 
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นายจีระ   ณ ล าพูน  ตามที่ เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น                           
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9             
    และเสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกของปี  พ.ศ.๒๕60 ด้วยครับ   

นายอุดม  วังโส   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่ งข้าวพวง  ขอเสนอให้ก าหนดสมัย                    
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุม  ป ร ะ จ า ปี  พ .ศ .2 5 5 9  แ ล ะ ก า ห น ด ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ                           
    สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2560 ดังนี้ครับ    
    -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  นับต้ังแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน  
    ๒๕๕9 มีก าหนด  30 วัน 
    -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  นับต้ังแต่วันที่ ๑ - 30 สิงหาคม  ๒๕๕9 
    มีก าหนด ๓๐ วัน 
    -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  นับต้ังแต่วันที่ ๑ - 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9  
    มีก าหนด ๓๐ วัน  
    -สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 นับต้ังแต่วันที่ 1 กมุภาพันธ์  
    ๒๕60  ถึงวันที ่2  มีนาคม  ๒๕60  มีก าหนด ๓๐ วัน 

นายจีระ  ณ  ล าพูน              ขอผู้รับรอง ด้วยครับ                                                                           
ประธานสภาฯ                     

นายนคิม  บญุยารัตน ์  ขอรับรองครับ    
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสุขค า  จันทร์แก้ว  ขอรับรองครับ    
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในการก าหนด
 สมัยประชุมของสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ประจ าปี พ.ศ.255 9 และ
 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2560 ตามที่เสนอครับ 

ที่ประชุม   มีมติก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี พ.ศ.2559 และ ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
    สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2560 ตามที่เสนอ   ด้วยคะแนนเสียง  9 เสียง     
    ลาประชุม  1  เสี ย ง คื อน างคณิ จตา  ขั ตหลง งดออก เสี ย ง 1  เสี ย ง                          
    คือ ประธานสภาเทศบาล  

    5.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 4) 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของการขออนุมัติ
นายกเทศมนตร ี   โอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า                   
    หมู่ที่ 4) เนื่องจากเป็นอ านาจของสภาเทศบาล จึงขอให้ท่านปลัดเทศบาล               
    ได้ช้ีแจง ครับ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอ เรี ยนชี้ แ จ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม สภ าเท ศบาล ได้ รับ ท ราบ  ต ามระ เบี ยบ                        
ปลัดเทศลาล   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
    พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่าย/........... 
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    รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ                     
    คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ              
    ของสภาท้องถิ่น ครับ เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่             
    (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 4) นั้น สืบเนื่องจากเมื่อปีงบประมาณ             
    2558 ได้ต้ังงบประมาณไว้เพื่อก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาปิด บ้านแม่จา 
    หมู่ที่ 4 แต่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ เนื่องจากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนคิดว่า               
    สิ้นสุดโครงการแล้ว ดังนั้นในการจัดท าเทศบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
    จึงได้บรรจุโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยเข้าอ่างเก็บน้ า) งบประมาณ                   
    313,000.-บาท ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ในการ              
    ท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แทน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.               
    (ซอยอ่างเก็บน้ า) จึงได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์                 
    2559 ซึ่งมติในที่ประชุมได้เห็นชอบให้เปลี่ยนโครงการก่อสร้างถนน คสล.                    
    (ซอยเข้าอ่างเก็บน้ า) มาเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แทน ครับ                  
    วันนี้ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย                  
    เป็นรายการใหม่โดยโอนลด ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
    ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ในโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยเข้าอ่างเก็บน้ า) 
    งบประมาณ 313,000.-บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการก่อสร้าง            
    รางระบายน้ า คสล. พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล                
    ทุ่งข้าวพวง) ขนาดรางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 103 เมตร ลึก 0.50 เมตร                 
    พร้อมวางท่อระบายน้ า จุดที่  1 ท่อระบายน้ ายาว 6.00 เมตร จุดที่  2                  
    ท่อระบายน้ ายาว 6.00 เมตร  บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามที่ได้ชี้แจง 
    เพื่ อประโยชน์ของประชาชน ขอให้ สภาเทศบาล  ได้พิ จารณ าอนุมั ติ                       
    โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยครับ 

นายอุดม  วังโส แจ้งว่าหากโอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ไปเป็นรางระบาย
สมาชิกสภาเทศบาล คสล.แทนแล้ว ไม่ทราบว่าสิ้นสุดโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหรือไม่และ                
 งบประมาณจะเท่ากับ ถนน คสล.ตามที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ หรือไม่ครบั 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล งบประมาณเท่ากันครับ                        

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในการโอน
 งบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายใหม่ ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้เสนอด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติให้โอนงบประมาณในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท           
    ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ในโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยเข้าอ่างเก็บน้ า) 
    งบประมาณ 313,000.-บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการก่อสร้าง                      
    รางระบายน้ า คสล. พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล                
    ทุ่งข้าวพวง) ขนาดรางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 103 เมตร ลึก 0.50 เมตร                 
    พร้อมวางท่อระบายน้ า จุดที่  1 ท่อระบายน้ ายาว 6.00 เมตร จุดที่  2                  
    ท่อระบายน้ ายาว 6.00 เมตร  บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง                
    ลาประชุม  1  เสี ย ง คื อ  น างคณิ จตา ขั ตหลง  งดออก เสี ย ง 1  เสี ย ง                        
    คอื ประธานสภาเทศบาล  

5.3 การ/.............. 
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    5.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณ  
    - โอนลด ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    - โอนเพิ่ม ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

นายจีระ  ณ  ล าพูน              รายละเอียดขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง ครับ                                          
ประธานสภาฯ        

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของการขออนุมัติ
นายกเทศมนตร ี   โอนงบประมาณนั้น เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอ เพราะว่าตอนนี้          
    มีหลายโครงการที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและชาวบ้านได้ร้องขอเข้ามา               
    เช่นโครงการซ่อมแซมสะพานแม่กอน ซ่อมแซมสะพานหย่อมบ้านแม่จาเหนือ               
    โดยเครื่องจักรจะเข้าท างานในวันพรุ่งนี้  ซึ่งโครงการที่จะท าการซ่อมแซม                   
    ใช้ งบ ป ระ ม าณ ค่ อ น ข้ า ง เย อ ะ  ร าย ล ะ เอี ย ด ก าร โอ น งบ ป ระม าณ                           
    เชิญท่านปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงครับ   

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้น าเสนอ ดังนี้ ครับ เนื่องจาก
ปลัดเทศบาล   การขอโอนงบประมาณ ในวาระที่  5 .3 นี้ เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น                     
    ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 ข้อ 27                
    รายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ดังนี้ ขอโอนลดงบประมาณ                
    รายจ่ายประจ าปี 2559 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท              
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง โดยโอนลด  จ านวน                             
    300,000.-บาท งบประมาณหลังโอน  200,000.-บาท โดยน าไปโอนเพิ่ม        
    ในงบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่ า บ า รุ ง รั ก ษ าแ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม                 
             (รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จ านวน 
    300,000.-บาท งบประมาณหลังโอน 650,000.-บาท รายละเอียดตามที่ได้
    ชี้แจง เพื่อประโยชน์ของประชาชน ขอให้สภาเทศบาล ได้พิจารณาอนุมัติโอน            
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอ 
    ครับ  

นายจีระ  ณ ล าพูน  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีขอให้
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติที่ประชุม ในการโอนงบประมาณ               
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จ านวน 300,000.-บาท ตามที่               
    เสนอด้วยครับ  

ที่ประชุม   มีมติให้โอนลดงบประมาณ ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท           
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 300,000.-บาท           
    โดยน าไปโอนเพิ่ม ในงบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
    ซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งาน                   
    ได้ตามปกติ) จ านวน 300,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง  9 เสียง ลาประชุม    
    1 เสียง  คือ  นางคณิ จตา ขัตหลง งดออกเสี ยง 1  เสี ยง คื อ  ประธาน                
    สภาเทศบาล 

ระเบียบ/............ 

 



5 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายจีระ  ณ ล าพูน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม 

ประธานสภาฯ    สภาเทศบาลทราบ รายละเอียดเชิญนายกเทศมนตรี ครับ           

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  - แจ้งเรื่องภัยแล้ง ซึ่งช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วและคาดว่าจะทวีความรุนแรง 
นายกเทศมนตร ี   ขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือ ส่วนเรื่องกระสอบหากมีความต้อง                 
    ขอให้ท าโครงการเสนอเข้ามา ด้วยครับ   

    - แจ้งเรื่องโครงการก่อสร้างประปาบ้านห้วยตีนตั่ง (จ่ายขาดเงินสะสม) ตอนนี้ได้
    ด าเนินการประกาศประกวดราคาแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้รับจ้างรายใดมา                   
    ซื้อซองทางเจ้าหน้าที่จึงได้ด าเนินการประกาศประกวดราคา เป็นครั้งที่ 2 และ                
    ถ้าหากไม่มีผู้รับจ้างรายใดมาซื้ออีก อาจจะต้องใชว้ิธีพิเศษ ครับ 

     - แจ้งเรื่องการจัดซื้อรถแบคโฮและรถบรรทุกดั๊ม อยากขอฝากให้สภาเทศบาลได้
    พิจารณาด้วยอยากบรรจุไว้ในเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560            
    ส าหรับผมมีเรื่องที่แจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบเพียงเท่านี้ ครับ 

นายจีระ  ณ ล าพูน  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่                                  
ประธานสภาฯ                    

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ แจ้งเรื่องการเผาขยะของเทศบาลเมืองงาย ซึ่งมีพื้นที่ทิ้งขยะใกล้กับบ้านแม่จา
สมาชิกสภาเทศบาล  เวลาเผาขยะจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและผู้ที่ เป็น           
    โรคทางเดินหายใจ อยากฝากทางท่านนายกเทศมนตรีช่วยติดตามด้วยค่ะ 

นายอุดม  วังโส      แจ้งเรื่องโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน เท่าที่ได้
สมาชิกสภาเทศบาล  ติดตามข่าวสารทราบว่าไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
    ไม่ทราบว่าท่านนายกเทศมตรีจะด าเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งสภาเทศบาลก็ได้มี
    มติเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการแล้ว   

นายจีระ  ณ  ล าพนู  แจ้งเรื่องการลงพื้นที่ด าเนินโครงการของเทศบาลในแต่ละหมู่บ้าน ขอแจ้งให้
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลในเขตนั้นหรือหมู่บ้านนั้นทราบด้วย เพราะบางทีมีชาวบ้าน
    สอบถามแต่สมาชิกสภาเทศบาล ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร หรือเวลา                 
    มีปัญหาจะได้หาทางออกร่วมกัน อีกเรื่องก็คือการทิ้งขยะข้างถนนสายทาง                   
    บ้านแม่จา - ห้วยทรายขาว อยากให้เทศบาลด าเนินการติดป้ายห้ามทิ้งขยะ               
    ด้วยครับ  

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งเรื่องการเผาขยะของเทศบาลเมืองงาย ผมจะไปติดต่อประสานให้ ครับ               
นายกเทศมนตร ี   ส่วนเรื่องโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ตามที่                          
    สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงเข้าร่วมโครงการ             
    แล้วนั้น ซึ่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์ให้จับฉลาก พอดี
    ว่ามีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่         
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเรื่องนี้ก าลังตีความกันอยู่คาดว่าจะได้ความ
    ชัดเจนประมาณ เดือนมีนาคม  แล้วผมจะแจ้งให้ทราบอีกที ครับ ส่วนเรื่องการ
    ด าเนินโครงการของเทศบาลในแต่ละหมู่บ้าน ผมจะแจ้งและก าชับให้เจ้าหน้าที่           
    แจ้งติดต่อประสานงานเวลาท างาน และเรื่องการติดป้ายห้ามทิ้งขยะจะแจ้งให้ 
    กองช่างด าเนินการครับ      

นาย/................. 
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นายสุภาพ  แก้วพนัส  สอบถามเรื่องโซล่าเซลล์ ที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดเก็บมาจากหย่อมบ้าน              
สมาชิกสภาเทศบาล  ปางเบาะ นั้น ตอนนี้มีชาวบ้าน หมู่ที่ 1 มีความประสงค์จะขอใช้โซล่าเซลล์            
    ไม่ทราบว่าจะให้ได้หรือไม่ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ตอนนี้ให้กองช่างก าลังด าเนินการจัดเก็บและส ารวจ ว่ามีจ านวนที่สามารถใช้ได้
นายกเทศมนตร ี   และช ารุดเท่าไหร่ และตอนนี้มีชาวบ้านที่มีความประสงค์ขอใช้โซล่าเซลล์               
    หลายรายซึ่งหากด าเนินการจัดเก็บเสร็จแล้วทางกองช่างจะได้ประชุมหาข้อสรุป
    และก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาอีกทีครับ 

นายสุภาพ  แก้วพนสั  การประชุมและพิจารณาอยากให้มีตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมด้วย             
สมาชิกสภาเทศบาล  จะได้หรือไม่ครับ  

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ได้ครับ ถ้าด าเนินการจัดเก็บและส ารวจแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกที    
นายกเทศมนตร ี

นางณัฎฐพร  เรือแก้ว  สอบถาม ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติตามโครงการเพิ่มศักยภาพ     
รองประธานสภาเทศบาล  การปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร                   
    บุคลากรของเทศบาลเพื่อการบริหารพัฒนาท้องถิ่น ไม่ทราบว่าปีนี้ จะด าเนิน              
    โครงการดังกล่าว หรือไม ่

นางบานเย็น  พลเยี่ยม  แจ้งว่าปีที่แล้วก็ตั้งงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้ แต่ไม่ได้ด าเนินโครงการ ปีนี้
สมาชิกสภาเทศบาล  น่าจะด าเนินโครงการตามที่ตั้งงบประมาณไว้   

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ได้ครับ ฝากหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ให้เจ้าหน้าที่ท าโครงการเสนอมาก่อนแล้ว
นายกเทศมนตร ี   จะแจ้งให้ทราบเพ่ือหารืออีกครั้งครับ 

นายทินกร  ทานา  ได้ครับ  จะให้เจ้าหน้าที่ท าโครงการเสนอให้ปลัดเทศบาลและคณะผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ทราบ เพื่อหารือกับสมาชิกสภาเทศบาล อีกทีครับ และขอแจ้งเรื่องการงดจ่าย      
    กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงดาว  ในวันที่ 3 มีนาคม                
    2559 ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน       มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดประสงค์อภิปราย  ก็ขอขอบคุณสมาชิ กสภาเทศบาล ทุกท่ าน                         
    ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขอปิดประชุมครับ  

ปดิประชุม   เวลา ๑5.35 น. 
  

ลงชื่อ                 ผู้บันทึกการประชุม 
                                               (นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
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 เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2559  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2559              
เมื่อวันที่  29 กุมภาพันธ ์ 2559 แล้ว  
 
 
ลงชื่อ     กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นางจินดา   แข็งธัญญกิจ) 
 
ลงชื่อ      กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุภาพ   แก้วพนัส) 
 
ลงชื่อ     กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร) 
 
 

สภาท้องถิ่น ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล                    
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่  28  เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 

 
 

ลงชื่อ                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายจีระ  ณ  ล าพูน) 
   ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 


