
  
 

การประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งขา้วพวง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๕9   
วันจันทร์  ที่  28  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2559 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลทุง่ขา้วพวง 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจีระ  ณ  ลําพูน  ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

    - แจ้งสมาชิกลาประชุม  1 ท่าน คือ นายสุขคํา  จันทร์แก้ว (พบแพทย์ตามนัด) 

ระเบียบวาระที่ ๒          รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวง  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2559  เมื่อวันที่  29 กุมภาพันธ์
๒๕๕9  จํานวน 9 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล               
ลาประชุม 1 เสียง คือ นายสุขคํา  จันทร์แก้ว  

ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถ่ินตัง้ขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องทีเ่สนอใหม่ (พิจารณา) จ่ายขาดเงนิสะสม 

    5.1 โครงการจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 60 แรงม้า 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ตามท่ีได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรี ขอให้เปิดการประชุมเพ่ือให้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม น้ัน รายละเอียดขอเชิญ
    ท่านนายกเทศมนตรี  ได้ช้ีแจง ครับ  

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร  ตามที่ขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาล เรื่อง การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
นายกเทศมนตรี   เพ่ือจัดซื้ อรถขุด ตีนตะขาบ  ขนาด  60 แรงม้ า น้ัน  เน่ืองจากมีห นังสือ               
    กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559               
    เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 2.3.2
    ให้กระทําได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้               
    หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนตาม ระเบียบ               
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษา
    เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 ซึ่งมี
    อยู่ 6 ด้าน ดังน้ี 
    1.สนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.การปรับปรุงหรือการจัดให้มีแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
    3.การปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บรโิภค 
    4.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    5.การส่งเสริมการใช้ยางพารา 
    6.โครงการหรือกิจการตามอํานาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า 
       จําเป็นและต้องดําเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
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    โดยให้พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการ       
    บริหารงานในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อพิจารณาตาม
    หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการ            
    แล้ว การจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ก็ถือว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 2,3,6 เพราะ              
    เป็นโครงการที่ อ ยู่ในอํานาจหน้าที่ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน               
    ของประชาชน  สามารถปรับปรุงแหล่งนํ้าสําหรับการเกษตร อุปโภค-บริโภค           
    และสามารถช่วยเหลือประชาชนยามท่ีเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งบางคร้ังฝนตก
    หนักทําให้เกิดดินสไลด์ทับถมถนน ลําเหมือง คลองส่งนํ้า  ซึ่งพ้ืนที่รับผิดชอบใน       
    บางหมู่บ้านของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อยู่บนเขาหรืออยู่ลึกจากถนนและ               
    มีพ้ืนที่คับแคบทําให้ไม่สามารถนําเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปทํางานได้ อีกทั้ง             
    งบประมาณที่ใช้ดําเนินโครงการประเภทขุดลอก ปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาแหล่ง
    นํ้า ในระยะ 1-3 ปีที่ผ่านมา ถือว่ามากพอสมควร ดังน้ันในวันน้ีจึงอยากจะ         
    นําเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม              
    เพ่ือจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 60 แรงม้า ราคาประมาณ  2,700,000.-          
    บาท ส่วนรายละเอียดยอดเงินสะสม ขอเชิญผู้อํานวยการกองคลังช้ีแจง ครับ  

นางสาวรุ่งอรุณ  สวัสด์ิไหว แจ้ งสถานะเงินสะสมที่ สามารถนําไป ใช้ ได้หลั งจากหัก เงิน เป็นสํ ารอง           
ผู้อํานวยการกองคลัง  ตามระเบียบฯแล้ว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 จํานวน 6,192,845.96.-บาท     
    แล ะมี เ งิน ทุ น สํ า รอ งส ะส ม  ณ  วั น ที่  1 6  มี น าค ม  2 5 5 9  จํ าน วน               
    12,765,020.87.-บาท ค่ะ 

นายอุดม  วังโส   แจ้งว่าการจัดซื้อเคร่ืองจักรหนัก (รถขุดตีนตะขาบ) เพ่ือช่วยเหลือประชาชน น้ัน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งเรื่องน้ีได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลแล้ว ซึ่งถ้าหาก          
    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วควรจะเน้นการบริหาร
    จัดการให้ดี โดยต้องมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณาให้เครื่องจักรเข้าไป
    ดําเนินการในแต่ละโครงการ ไม่อย่างน้ันอาจจะเกิดเสียงสะท้อนกลับมาถึง               
    คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  ได้ครับ  เน่ืองจากงานประเภท               
    พัฒนาแหล่งนํ้า งานซ่อมแซมปรับปรุง งานขุดลอก แต่ละปีสมาชิกสภาเทศบาล 
    แต่ละท่านส่งโครงการเข้ามาที่เทศบาลมิใช่น้อย  

นายจีระ  ณ  ลําพูน  การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ต้องมีงบประมาณที่ชัดเจน เพ่ือจะได้ขออนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล  จากสภาเทศบาล  แ ต่การจั ดซื้ อ รถขุ ด ตีนตะขาบ  ขนาด  60  แรงม้ า               
    ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ น้ัน รายละเอียดยังไม่ชัดเจน ดังน้ันอยากให้ท่านปลัด
    เทศบาล ช่วยช้ีแจงเพ่ิมเติมด้วย ครับ  

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีแจ้งให้ทราบเก่ียวกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ปลัดเทศบาล   ซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 60 แรงม้า งบประมาณ 2,700,000.-บาท น้ัน              
    เน่ืองจากเป็นเครื่องจักรที่อยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังน้ันจึงนําเสนอ             
    เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อน ถ้าหากเห็นชอบ               
    ให้ดําเนินการแล้วก็จะแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เมื่อได้ราคากลาง
    แล้วจะได้เสนองบประมาณที่ชัดเจนให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติ อีกทีครับ 
 

นาย/........... 
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นายจีระ  ณ  ลําพูน  ตามที่ท่ านนายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศบาลได้แจ้งให้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  รับทราบและเห็นชอบในเบ้ืองต้น  เรื่องการขออนุมั ติจ่ายขาดเงินสะสม               
    เพ่ือจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 60 แรงม้า สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่าง
    อ่ืนหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีแล้ว ขอมติที่ประชุม               
    สภาเทศบาล ว่าเห็นชอบให้ดําเนินการ หรือไม่ ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ดําเนินการตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ และให้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
    กําหนดราคากลาง เมื่อได้ราคากลางแล้วให้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม               
    ในการประชุมครั้งต่อไป   ด้วยจํานวน  9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ               
    ประธานสภาเทศบาล  ลาประชุม 1 เสียง คือ นายสุขคํา  จันทร์แก้ว  

    5.2 โครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรและ 
          นิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตําบลทุ่งข้าวพวง 
นายจีระ  ณ  ลําพูน  ตามท่ีได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรี ขอให้เปิดการประชุมเพ่ือให้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างอาคาร             
    แสดงสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและ นิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตําบล               
    ทุ่งข้าวพวง รายละเอียดขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้ช้ีแจง ครับ  

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร  ตามที่ขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาล เรื่อง การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
นายกเทศมนตรี   เพ่ือก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรและนิทรรศการข้อมูล               
    แหล่งท่องเที่ยวตําบลทุ่งข้าวพวง  ซึ่งได้แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้สภาเทศบาลได้รับทราบใน วาระที่ 5.1             
    แล้ว สําหรับโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรและ               
    นิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตําบลทุ่งข้าวพวง อยู่ในประเภทโครงการ               
    ที่ดําเนินการ คือส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ               
    500,000.-บาท ซึ่งโครงการน้ีก็เหมือนกับการขออนุมัติจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  
    คือนําเสนอเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อน ถ้าหาก              
    เห็นชอบให้ดําเนินการแล้ว จะมอบหมายให้กองช่างดําเนินการสํารวจออกแบบ               
    และประมาณราคาเพ่ือให้ได้งบประมาณที่ ชัดเจน เสนอให้สภาเทศบาล               
    ได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมอีกทีครับ 

นายสุภาพ  แก้วพนัส  เรื่องการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรและนิทรรศการ               
สมาชิกสภาเทศบาล  ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวตําบลทุ่งข้าวพวง  ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ทั้งน้ีต้องมีการส่งเสริม
    อาชีพให้กับประชาชนและสินค้ามีคุณภาพเพ่ือจะได้นําสินค้ามาวางจําหน่าย     
    สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งว่าในเทศบัญญัติประจําปีงบประมาณ 2559 ได้ต้ังงบประมาณเอาไว้               
นายกเทศมนตรี   100,000.-บาท ในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพเสริมตําบล
    ทุ่งข้าวพวง ดังน้ันขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถรวมกลุ่ม               
    ขอรับงบประมาณสนับสนุนได้  และตอนน้ีทางเทศบาลก็ให้การสนับสนุน            
    กลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มนํ้ามันมะแตก กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุม 
    กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออก  อีกทั้งตอนน้ีเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งค่อนข้าง
    จะเป็นรูปธรรมแล้ว ในการมาโรงเรียนแต่ละคร้ังผู้สูงอายุก็จะมารวมกลุ่มกัน              
    ทํากิจกรรมต่างๆ เช่น ทําตุง ไม้กวาดทางมะพร้าว เหรียญโปรยทาน ขนมไทย  

ดอกไม้/........... 
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    ดอกไม้จันทน์ และตอนน้ีก็กําลังจะเพาะเห็ดและเลี้ยงไก่ ซึ่งในการขออนุมัติ               
    จ่ายขาดเงินสะสมในการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร             
    และนิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวตําบลทุ่งข้าวพวง ในคร้ังน้ีก็เพ่ือรองรับกลุ่ม               
    อาชีพต่างๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งตําบลทุ่งข้าวพวงเป็นทาง             
    ผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมาย อาทิ บ่อนํ้าร้อนโป่งอาง ไร่องุ่นนิศา         
    นํ้าตกศรีสังวาลย์ สํานักสงฆ์พุทธพรหมปัญโญ  และดอยอ่างขาง ซึ่งในแต่ละปี              
    มีนักท่องเที่ยวมาแวะใช้บริการห้องนํ้า  พักรถ และถ่ายรูป มากพอสมควร ดังน้ัน 
    เราควรจะมีสถานที่และข้อมูลไว้บริการนักท่องเที่ยวเพ่ือความสะดวกสบาย               
    และความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งหากเรามีสินค้ามาวางจําหน่ายก็จะเป็นการ
    สร้างรายได้สู่ชุมชนแน่นอน จึงอยากเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ               
    และพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ เพ่ือจะได้ดําเนินการ ต่อไปครับ  

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ตามที่ท่ านนายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศบาลได้แจ้งให้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  รับทราบและเห็นชอบในเบ้ืองต้น  เรื่องการขออนุมั ติจ่ายขาดเงินสะสม               
    เพ่ือก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า  ผลผลิตทางการเกษตร และนิทรรศการข้อมูล               
    แหล่งท่องเที่ยวตําบลทุ่งข้าวพวง สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือ               
    จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีแล้ว ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล     
    ว่าเห็นชอบให้ดําเนินการ หรือไม่ ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ดําเนินการตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ และให้กองช่างเร่งสํารวจและ
    ออกแบบประมาณราคาเพื่อให้ได้งบประมาณที่ชัดเจน เพ่ือเสนอขออนุมัติจ่าย              
    ขาดเงินสะสมในการประชุมคร้ังต่อไป  ด้วยจํานวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง               
    คือประธานสภาเทศบาล  ลาประชุม 1 เสียง คือ นายสุขคํา  จันทร์แก้ว 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ  แจ้งว่าจะเร่งสํารวจเพ่ือออกแบบประมาณราคา เพ่ือจะได้ นําเสนอให้ที่
ผู้อํานวยการกองช่าง  ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมครั้ง               
    ต่อไป ครับ 

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  สอบถามทางสภาเทศบาล จะกําหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
ปลัดเทศบาล   สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม              
    ทั้ง 2 โครงการ เมื่อไหร่ซึ่งในการขออนุมัติเปิดประชุมคร้ังน้ีจะสิ้นสุดสมัยประชุม
    ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ครับ   

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2559             
    ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 เมษายน  2559 โดยไม่ต้องออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

    5.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ตามที่ เทศบาลตําบลทุ่ งข้าวพวง ได้ ต้ังเทศบัญญั ติประจําปีงบประมาณ               
นายกเทศมนตรี   พ.ศ.2559 ในหมวดค่าใช้สอย สําหรับใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
   ไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 100,000.-บาท และได้รับเงินอุดหนุนจาก             
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อีกจํานวน 50,000.-บาท  ซึ่งตอนน้ีได้เบิก          
   จ่ายเงินงบประมาณไปเกือบหมดแล้ว  แต่ปัญหาเรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
   ยังไม่สิ้นสุดยังคงมีการลักลอบเผาป่าทั้งที่อยู่ในช่วงห้ามเผา ดังน้ัน เพ่ือเป็นการ             
   ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่  เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

ร่วม/.......... 
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   ร่วมกับหน่วยงานอุทยานแห่ งชาติผาแดง หน่วยคุมไฟป่าไชยปราการ              
   กํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยจัดชุดลาดตระเวนและปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีหากมีเหตุ
   เผาป่าในพ้ืนที่ และทุกเช้าก็จะมีการประชุมวางแผนก่อนออกปฏิบัติงานร่วมกัน           
   เป็นประจําทุกวัน  ซึ่งในการลาดตระเวนในแต่ละวันผมยอมรับว่าเหน่ือย               
   และลําบากมากเพราะต้องเดินป่าและขึ้นเขา ทางลงก็ลาดชัน บางทีไฟป่ามา             
   ทั้งฝุ่นและควันอากาศร้อนการปฏิบัติงานแต่ละครั้งต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับ         
   หน่วยงาน กํานัน –ผู้ใหญ่บ้าน ทําให้มีค่าใช้จ่ายตามมาเช่น  ค่าอาหารและน้ําด่ืม
   โดยเฉพาะนํ้าด่ืมซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก  ซึ่งอาจจะทําให้งบประมาณที่ต้ังไว้ไม่              
   เพียงพอเน่ืองจากเราได้สนับสนุนให้หมู่บ้านจัดทําแนวกันไฟ การอบรมและจัดซื้อ
   วัสดุ–อุปกรณ์  ต่างๆ ดังน้ัน ถ้าหากงบประมาณที่ ต้ังไว้ไม่ เพียงพอ คงจะ              
   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดําเนินการ ครับ 

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  แจ้งว่าในการปฏิบัติการดับไฟป่าร่วมกับหน่วยงาน และกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน อย่างที่
ปลัดเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งให้ทราบ  บางทีได้รับแจ้งเหตุไฟป่าเวลาพลบค่ําหรือ               
   กลางคืนจําเป็นต้องออกปฏิบัติการ ซึ่งผมก็ออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่              
   ยอมรับว่าเหน่ือย ดังน้ันจึงอยากเสนอให้สภาเทศบาลได้รับทราบ และหาก            
   งบประมาณไม่เพียงพอจะขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน             
   สะสม ครับ 

นายทินกร  ทานา   แจ้งเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ต้ังไว้ในหมวดค่าใช้สอย น้ัน การเบิกจ่าย
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  งบประมาณค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร สําหรับปีงบประมาณถัดไปจะขอต้ังจ่ายใน
   หมวดเงินอุดหนุน ในรูปแบบอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงนําเสนอให้              
   สภาเทศบาลได้รับทราบ ครับ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ตามที่ท่ านนายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศบาลได้แจ้งให้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  รับทราบเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
    ไฟป่าและหมอกควัน สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือจะสอบถามเพ่ิม
    เติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีแล้ว ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าเห็นชอบ              
    หรือไม่ ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม   ถ้างบประมาณไม่เพียงพอให้ดําเนินการโอนงบประมาณและหากยังไม่เพียงพอ               
    ให้สรุปยอดเงินงบประมาณที่ ต้องใช้ในการดําเนินโครงการเพ่ือขออนุมั ติ               
    จ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมครั้งต่อไป แต่ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามระเบียบฯ            
    และหนังสือสั่งการที่ เก่ียวข้อง  ด้วยจํานวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง               
                       คือประธานสภาเทศบาล  ลาประชุม 1 เสียง คือ นายสุขคํา  จันทร์แก้ว 

   5.4 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เน่ืองจากเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง อยู่ในพ้ืนที่ ดูแลของโครงการขยายผล
นายกเทศมนตรี   โครงการหลวงบ้านห้วยเป้า ซึ่งตอนน้ีทางโครงการขยายผลฯ ได้เข้าไปแนะนํา 
                ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรโดยจัดอบรมพัฒนาความรู้ ให้กลุ่มอาชีพต่างๆ               
   โดยนําร่อง 2 หมู่บ้าน คือบ้านแม่กอนและบ้านห้วยเป้า น้ัน ดังน้ันจึงอยาก               
   ให้ทุกหมู่บ้านมีศูนย์ประสานงานท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือจะได้ติดต่อประสานงานกับ              
   ศูนย์ขยายผลโครงการหลวงบ้านห้วยเป้า ในด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่นการ 

ฝึกอบรม/............ 
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             ฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร               
   และที่สําคัญก็คือด้านการตลาด และตอนน้ีทางสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ               
   เชียงดาว ก็แจ้งให้ทราบว่ามีงบประมาณสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านเก่ียวกับ              
   การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ อีกจํานวน 500,000.-บาท ซึ่งผมจะเชิญสมาชิก            
   สภาเทศบาลกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน หารือร่วมกันอีกครั้ง และถ้าหากงบประมาณ            
   ในการดําเนินงานไม่เพียงพอผมจะขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาจ่ายขาดเงิน           
   สะสม เพ่ือดําเนินการสําหรับวันน้ีแจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบในเบ้ืองต้น ครับ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้แจ้งให้สภาเทศบาล ได้รับทราบ เรื่องการขออนุมัติ               
ประธานสภาเทศบาล  จ่ายขาดเงินสะสมในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ             
    พอเพียง สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีก               
    หรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีแล้ว ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าเห็นชอบหรือไม่ ขอมติ 
    ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   การดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
    เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในวันน้ีเพ่ือให้สภาเทศบาลได้รับทราบเบ้ืองต้น   
    ส่วนรายละเอียดยังไม่ชัดเจนและยังไม่มีการ ดําเนินงานที่ เป็นรูปธรรม ซึ่งวันน้ี             
    ถือว่าสภาเทศบาล ได้พิจารณารับทราบตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอในเบื้องต้น        
    ด้วยจํานวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล ลาประชุม             
    1 เสียง คือ นายสุขคํา  จันทร์แก้ว 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายจีระ   ณ  ลําพูน  ต่อไปเป็นวาระอ่ืนๆ รายละเอียดเชิญ นายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ   
ประธานสภาเทศบาล    
   6.1  เรื่องโครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งเรื่องโครงการถนน  over lay ที่ ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ           
นายกเทศมนตรี   จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จะต้องเป็นโครงการถนนท่ีถ่ายโอนมาจาก
   กรมทางหลวงชนบทเท่าน้ัน ตอนน้ีมี ถนนสายบ้านแม่กอน และบ้านทุ่งข้าวพวง 
   ครับ ซึ่งโครงการเสริมไหล่ทางของบ้านแม่กอน สามารถของบประมาณในการ 
   ก่อสร้างได้ เพราะเป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนตามที่แจ้งให้ทราบ ครับ 

นายอุดม  วังโส    แจ้งเรื่องโครงการเสริมไหล่ทางถนนบ้านแม่กอน ผมขอบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ในปีงบประมาณ 2560 เน่ืองจากถนนคับแคบและเป็นทางโค้งทําให้เกิด               
   อุบัติเหตุได้ง่าย หากของบอุดหนุนเฉพาะกิจอาจจะล่าช้า และหากได้จริง          
   ค่อยโอนงบประมาณที่ต้ังไว้เป็นอย่างอ่ืนแทน ครับ 

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  ขอให้กองช่างสํารวจและข้ึนทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้ครบ เพราะจะทําให้เรา
ปลัดเทศบาล   ของบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้ง่ายขึ้น  

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ ในปีงบประมาณ 2560 ได้ขอโครงการก่อสร้างถนน over lay หย่อมบ้านใหม่
ผู้อํานวยการกองช่าง  พัฒนาและหย่อมบ้านกระเหรี่ยง และขอแจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนถนนกับ               
   กรมทางหลวงชนบทตอนนี้ได้สํารวจและส่งไปจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการ               
   ขึ้นทะเบียนจะต้องส่งหนังสือโดยแนบรูปถ่ายและการกําหนดค่าพิกัด GPS          
   พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโดยทั้งน้ีต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

อนุมัติ/.......... 
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               อนุมัติก่อนจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้  ซึ่งถนนท่ีได้รับการถ่ายโอนตอนน้ีก็มี         
   หมู่บ้านแม่กอนกับหมู่บ้านทุ่งข้าวพวง ส่วนหมู่บ้านอ่ืนขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้
   รับการถ่ายโอน ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   6.2 เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งเรื่องโรงเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมแล้ว ตอนน้ีอยู่
นายกเทศมนตรี   ในช่วงปิดภาคเรียน ในการมาโรงเรียนแต่ละครั้งผู้สูงอายุก็จะมารวมกลุ่มกัน              
    ทํากิจกรรมต่างๆ เช่น ทําตุง ไม้กวาดทางมะพร้าว เหรียญโปรยทาน ขนมไทย       
    ดอกไม้จันทน์ และตอนน้ีก็กําลังจะเพาะเห็ดและเลี้ยงไก่ และจากการสอบถาม             
    ผู้สูงอายุมีความต้องการให้เทศบาล ดําเนินการดังน้ี 
    1.ต้องการเส้ือให้ผู้สูงอายุที่มาโรงเรียนให้ครบทุกคนเพ่ือความพร้อมเพรียงและ           
    เป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงาม 
    2.ต้องการสร้างโรงเพาะเห็ดและแปลงปลูกผักเพ่ือสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 
    3.การทําดอกไม้จันทร์เพ่ือสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 
    4.การศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุที่มาโรงเรียน 
    สําหรับอาชีพเสริมในด้านต่างๆ ผมก็ได้ประสานไปยังวิทยากร เช่น เกษตรอําเภอ 
    คุณครูจาก กศน.ให้ความรู้กับผู้สูงอายุ ต่อไปจะประสานไปยัง ประมงอําเภอและ              
    พัฒนากรประจําตําบลของเรา เพ่ือให้มีความหลากหลายให้กลุ่มผู้สูงอายุ               
    ดังน้ันจึงแจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบและขอความอนุเคราะห์การรับส่ง               
    ผู้สูงอายุในการมาโรงเรียน เดือนละ 2 ครั้ง ด้วยครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   6.3  เรื่องการประชุมประชาคมตําบล 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ตามที่ได้เชิญประชุมประชาคมระดับตําบลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล       
นายกเทศมนตรี   เมื่อ วันที่  24 มีนาคม 2559 ซึ่ งเราได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล กํานัน               
   ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ตัวแทนกลุ่มต่างๆ และส่วนราชการที่อยู่ในพ้ืนที่ เข้าร่วม   
   ประชุมด้วย ผมจะแจ้งให้ทราบเป็นเรื่องๆ ดังน้ี 

- แจ้งเรื่องงบประมาณที่จะส่งเสริมในด้านการพัฒนาอาชีพ โดยผ่านทางกองทุน
หมู่บ้านจากพัฒนาชุมชนอําเภอเชียงดาว 
- แจ้งเรื่องการขุดสระนํ้าเพ่ือการเกษตร ของกรมพัฒนาที่ดินจากหมอดินประจํา
ตําบล  โดยผู้ ที่ ป ระสงค์ จะขุ ดสระ นํ้ าเพ่ื อการเกษตรสามารถแจ้ งได้ที่             
นายอินทร์ไทย  ไชยวุฒิ  หมอดินประจําตําบล ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสมทบรายละ 
2,500.-บาท แต่ทั้งน้ีที่ดินจะต้องมีเอกสารสิทธ์ิเพ่ือจะได้ไม่มีปัญหาในการเข้าไป
ดําเนินโครงการ 
-เรื่องนํ้าประปา ซึ่งทางกํานันตําบลทุ่งข้าวพวง ต้องการสร้างระบบประปาที่
สามารถใช้ได้ทั้งตําบล ทั้งน้ียังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องแหล่งนํ้า 
- เรื่องขยะ ซึ่งที่ประชุมต้องการให้เทศบาลจัดซื้อรถขยะแล้วจัดเก็บให้ทุกหมู่บ้าน
แต่ผมเสนอให้ทุกหมู่บ้านบริหารจัดการกันเอง เหมือนหมู่ที่ 1,3 เน่ืองจากพ้ืนที่
ของตําบลทุ่งข้าวพวงห่างไกลกันประกอบกับทุกหมู่บ้านก็มีบ่อขยะเป็นของ 

ตนเอง/............ 
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ตนเองแล้วและควรจะมีการคัดแยกขยะ สําหรับขยะที่เป็นอันตรายให้แจ้งให้
เทศบาลทราบเพ่ือจะได้จัดเก็บและฝังกลบให้ทุกต้อง ปัจจุบันหมู่ 4 บ้านแม่จา
ประสบปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่บริเวณทางไปบ้านห้วยทรายขาว สําหรับเรื่องน้ี
ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วและจะนัดประชุมชาวบ้านเพื่อทํา
ความเข้าใจกันอีกที 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ เรื่องขยะบ้านแม่จาอยู่ในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง และเขตทางหลวง 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ควรจะเชิญหมวดการทางเข้าร่วมประชุมหารือด้วยครับ  

นายนพดล  อนันต๊ะ     แจ้งเรื่องงานกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ของบ้านอรุโณทัย ซึ่งเชิญสมาชิกสภา          
รองนายกเทศมนตรี  เทศบาล คณะบริหารร่วมงานระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559     
    และงานพี่น้องชนเผ่าหย่อมบ้านใหม่พัฒนา ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม          
    2559 ซึ่งทั้งสองงานได้ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกนํ้าทุกวัน 

นางวไลพร  กันทะวงศ์  สรุปโครงการต่างๆที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและหมู่บ้านส่งเข้ามา มีทั้งหมด 24 
รองนายกเทศมนตรี  โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านค่ะ อยากฝากให้ทาง              
   กองช่างเร่งดําเนินการด้วยค่ะ 

นายอุดม  วังโส   ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลหรือหมู่บ้านส่งโครงการเข้ามา ซึ่งบางโครงการก็ส่งมา
สมาชิกสภาเทศบาล  นานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือดําเนินการใดๆ เวลามาส่งเจ้าหน้าที่ก็ลงรับ
   หนังสือแล้วพอมาติดตามโครงการปรากฏว่าโครงการหาย ขอฝากให้แต่ละส่วนที่
   เก่ียวข้องรับผิดชอบและกําหนดระยะเวลาให้ด้วยบางทีชาวบ้านถาม ผมก็ไม่รู้         
   จะอธิบายอย่างไรครับ  

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ แจ้งเรื่องการรับ-ส่งหนังสือ ซึ่งทางเทศบาลก็ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ 
ผู้อํานวยการกองช่าง  และเสนอให้ผู้มีอํานาจลงนาม ในส่วนของกองช่างก็เสนอไปที่ท่านรองฯวไลพร               
   ซึ่ งบางโครงการก็ ไม่ ได้ระบุเอาไว้ว่าต้องทําอย่างไร  เจ้าหน้าที่ ก็ เก็บเข้า               
   แฟ้มและไม่ได้ดําเนินการต่อ  ครับ 

นางวไลพร  กันทะวงศ์  มีโครงการเดียวที่ไม่ได้เกษียนหนังสือเพราะไม่ทราบว่าคืออะไร แต่ทั้งน้ีก็คุยกับ
รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สมาชิกสภาเทศบาลมีการติดตาม        
   โครงการซึ่งเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน ต่อไปจะพยายามกําชับเจ้าหน้าที่           
   เรื่องหนังสือหรือโครงการที่ส่งเข้ามาเพ่ือจะได้ไม่มีปัญหาในการดําเนินงานค่ะ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   6.4 โครงการศึกษาดูงาน 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ตามที่ได้ต้ังงบประมาณไว้สําหรับการศึกษาดูงานของผู้นําชุมชน สมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   เทศบาล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล  จํานวน 500,000.-บาท เพ่ือพัฒนา
   ศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดี น้ัน อยากจะนําเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ            
   ว่า ประเด็นที่เราจะไปศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดี
   แล้วเรายังจะไปดูเรื่องการบริหารจัดการขยะ และประเด็นผู้สูงอายุซึ่งจะได้นํามา
   ปรับใช้และพัฒนางานในภารกิจของเราให้ดีย่ิงขึ้นและได้ประโยชน์มากที่สุด          
   สําหรับ สถานที่ที่จะไปน้ันขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาครับ 

ที่ประชุม/.............. 
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ที่ประชุม    ควรจะไปศึกษาดูงานในจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี  การบริหารจัดการขยะ
   และประเด็นดูแลผู้สู งอายุ เพ่ือให้ได้ความรู้และประโยชน์สําหรับนํามา            
   พัฒนาองค์กรของเรา และควรจะมี กํานัน-ผู้ ใหญ่ บ้าน ร่วมด้วยเพราะจะ            
   ทํางานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ผมจะให้เจ้าหน้าเร่งทําโครงการเพ่ือเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลในคร้ังต่อไป ครับ
นายกเทศมนตรี   

ที่ประชุม รับทราบ 

 นายจีระ  ณ  ลําพูน       สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดสอบถามแล้ว  ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และขอเชิญ               
    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาอนุมัติ       
    จ่ายขาดเงินสะสมตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ในสมัยประชุมสภาเทศบาล            
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 วันที่  11 เมษายน 2559  
    เวลา 09.30 น. ด้วย  ขอปิดประชุมครับ  

ปดิประชุม   เวลา ๑5.35 น. 
 
 

ลงช่ือ                 ผู้บันทึกการประชุม 
                                               (นายสฤษด์ิ   สุภาเลิศ) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
 
 เมื่อวันที่  4 เมษายน  2559  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2559  เมื่อวันที่               
28  มีนาคม  2559 แล้ว  

ลงช่ือ      กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นางจินดา   แข็งธัญญกิจ) 
 
ลงช่ือ       กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุภาพ   แก้วพนัส) 
 
ลงช่ือ      กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวมยุรี  เช้ือชาติสิงขร) 
 

สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจําปี 2559  เมื่อวันที่ 11  เดือนเมษายน  พ.ศ.2559 

 
ลงช่ือ                          ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
             (นายจีระ  ณ  ลําพูน) 
   ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

 



 

 

 

 

 

  

  
                                       

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 
 

 

  

 
                           
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           
     
 


