
  
 

การประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งขา้วพวง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๕9  ครั้งที่ 2 
วันจันทร์  ที่  11  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2559 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลทุง่ขา้วพวง 

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

  ๑.นายจีระ  ณ  ลําพูน   ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

  ๒.นางณัฏฐพร  ท้าวแก้ว   รองประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

๓.นายนิคม  บุญยารัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

  4.นางจินดา  แข็งธัญญกิจ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

  5.นายสุภาพ   แก้วพนัส   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
  6.นางคณิจตา  ขัตหลง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
  7.นายอุดม  วังโส   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

  8.นายสุขคํา  จันทร์แก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
  9.นางสาวมยุรี  เช้ือชาติสิงขร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

  10.นางบานเย็น  จันทรข์ํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

  11.นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

  12.นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

 ผู้ไม่มาประชุม 
  - ไม่ม ี

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

  ๑.นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร   นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง 

  2.นางวไลพร  กันทะวงศ์   รองนายกเทศมนตรี 
  3.นายนพดล  อนันต๊ะ   รองนายกเทศมนตรี 
  4.นายจันทร์รุง่  ฐานที ่   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
  5.นายโสภณ  ติหว่ิง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
  6.นางสาวพิกุลทอง  ตันซาว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  7.นายธีรภัทร  หลอดเข็ม    นายช่างโยธาชํานาญงาน  
  8.นางสาวทิพย์ภาพร  ชุมภู  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

  9.นายสมศักด์ิ  ยาสิทธ์ิ   เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน 

  10.นางภูมรินทร์  ระวิวรรณ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สํานักปลัด) 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจีระ  ณ  ลําพูน  ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

    - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒          รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2559  เมื่อวันที่  28 มีนาคม 
๒๕๕9  จํานวน 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล                

ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถ่ินตัง้ขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  
     จ่ายขาดเงนิสะสม 

    5.1 โครงการจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 60 แรงม้า 
    5.2 โครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรและ 
          นิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตําบลทุ่งข้าวพวง 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ตามท่ีได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรี ขอให้เปิดการประชุมเพ่ือให้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม และสภาเทศบาลได้           
    มีมติเห็นชอบให้นายกเทศมนตรี ไปศึกษารายละเอียดและวงเงินงบประมาณ           
    ที่จะต้องใช้รายละเอียดขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ช้ีแจง ครับ  

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร  ตามที่ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
นายกเทศมนตรี   เรื่อง การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 60             
    แรงม้า และโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและ            
    นิท รรศการข้ อมู ลแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ตํ าบลทุ่ งข้ าวพวง โดย พิ จารณ าใช้               
    งบประมาณจากเงินสะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/           
    ว.1438  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น้ัน ซึ่งผมได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี               
    (นางวไลพร กันทะวงศ์) และผู้อํานวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมเก่ียวกับ               
    แนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งได้สอบถามไปยัง
    จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ปรากฏว่าโครงการที่เสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความ
    เห็นชอบทั้ งสองโครงการน้ัน ไม่ เข้าหลักเกณฑ์เน่ืองจากรถขุดตีนตะขาบ            
    ถือว่าเป็นรถยนต์ส่วนกลางไม่สามารถจัดซื้อได้ ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารแสดง
    สินค้าผลผลิตทางการเกษตรและนิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตําบล               
    ทุ่งข้าวพวงนั้น ได้ปรึกษาหารือกับปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการภายใน         
    เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงแล้ว ที่ประชุมมีความเห็นและสรุปว่าไม่ครอบคลุม            
    ถึงหลักเกณฑ์  

ตาม/........... 
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ตามหนังสือดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชรครับ  แจ้งว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสร่วมประชุมกับ กํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบ
กับปัจจุบันตําบลทุ่งข้าวพวง ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค 
จึงได้แจ้งให้แต่ละหมู่บ้านส่งโครงการที่มีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งนํ้าเข้ามาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเรื่องความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน และจะเสนอให้สภาเทศบาลได้
พิจารณาโดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม รายละเอียดเชิญท่านปลัดเทศบาล 
แจ้งให้ทราบ ครับ 

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  แจ้งว่าการจ่ายขาดเงินสะสมตามนโยบายของรัฐบาลก็เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็
ปลัดเทศบาล   ติดตรงที่ท้องถิ่นเป็นนิติบุคคลและระเบียบหลักเกณฑ์ในการใช้เงินสะสมค่อนข้าง
    จะระบุชัดเจน ดังน้ันรัฐบาลจึงได้แก้ไขหลักเกณฑ์เพ่ือให้องค์กรปกครอง               
    ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ คือให้กระทําได้เฉพาะโครงการ            
    หรือกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  ในด้านการ               
    บริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือ   
    บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
    รับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ               
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 ซึ่งมีอยู่ 6 ด้าน ดังน้ี 
    1.สนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.การปรับปรุงหรือการจัดให้มีแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
    3.การปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
    4.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    5.การส่งเสริมการใช้ยางพารา 
    6.โครงการหรือกิจการตามอํานาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า 
       จําเป็นและต้องดําเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
    โดยให้พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการ       
    บริหารงานในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อพิจารณาตาม
    หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการ            
    แล้ว การจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ และโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าผลผลิต
     ทางการเกษตรและนิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตําบลทุ่งข้าวพวง ไม่เข้า              
    หลักเกณฑ์ จึงไม่สามารถใช้เงินสะสมได้ ท่านนายกเทศมนตรีจึงได้เสนอในที่          
    ประชุมร่วมกับกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน เอามาแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งนํ้า
    ซึ่งโครงการที่ เสนอมาจะต้องเป็นจริง รายละเอียดโครงการต่างๆ  ขอให้              
    นายช่างโยธา ช้ีแจง ครับ 

นายธีรภัทร หลอดเข็ม  แจ้งโครงการที่แต่ละหมู่บ้านส่งเข้ามา ซึ่งทางกองช่างได้รับมอบหมายจากท่าน
นายช่างโยธาชํานาญงาน  นายกเทศมนตรีให้ไปสํารวจและประมาณราคา ดังน้ีครับ 
    หมู่ที่ 1 โครงการเจาะบ่อบาดาล   งบประมาณ  268,000.-บาท 

หมู่ที่  2 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล .(ฝายต้นตุ้ม ) งบประมาณ 
306,000.-บาท 

หมู่ที่ 3/........ 
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หมู่ที่ 3  ไม่ส่งโครงการ 
หมู่ที่ 4 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาภูเขา (หย่อมแม่จา
เหนือ) งบประมาณ 36,500.-บาท 
หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้า คสล. งบประมาณ  326,000.-บาท 
หมู่ที่ 6  ไม่ส่งโครงการ 
หมู่ที่ 7 โครงการก่อสร้างฝายก้ันนํ้า  งบประมาณ 789,000.-บาท 
หมู่ที่ 7 โครงการก่อสร้างฝายก้ันนํ้า  งบประมาณ 889,000.-บาท 

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร  ตามที่นายช่างโยธาได้นําเสนอ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
นายกเทศมนตรี   หรือไม่ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  แจ้งว่าโครงการที่นําเสนอให้สภาเทศบาลได้พิจารณา ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ประธานสภาเทศบาล  และบางหมู่บ้านก็ประสบกับปัญหาเรื่องนํ้าอุปโภค-บริโภคเป็นอย่างมาก แต่ไม่       
    เห็นมีในโครงการที่เสนอมา  บางหมู่บ้านก็ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงอย่างเช่น           
    หมู่ที่ 7 ซึ่งก่อสร้างฝายผมว่าควรจะของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนจะดีกว่า            
         อีกทั้งเรื่องการเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาในวันน้ีสภาเทศบาลก็ไม่ทราบมาก่อน 

นางสาวมยุรี  เช้ือชาติสิงขร แจ้งว่าของหมู่ 6 ขอท่อนํ้าประปาเพ่ือไปซ่อมแซมอันเดิม   

นายนิคม  บุญยารัตน์  โครงการที่เสนอในวันน้ีไม่มีของหมู่ 3  ซึ่งถ้าจะให้ส่งวันน้ีคงไม่ทันอีกทั้งยังไม่ได้
สมาชิกสภาเทศบาล  ประสานกับกํานันด้วยว่าจะส่งโครงการไหน ดังน้ันควรให้เวลาในการพิจารณา            
    ด้วย เพ่ือจะได้เกิดประโยชน์ในการใช้งบประมาณ ครับ 

นายนดล  อนันต๊ะ   ตามที่ได้ไปเปิดงานกองทุนแม่และเปิดอาคารหอประชุม ของบ้านแม่กอน           
รองนายกเทศมนตรี  ได้รับแจ้งว่าตอนน้ีบ้านแม่กอน ประสบปัญหาเรื่องนํ้าประปาที่ไม่พอใช้ เน่ืองจาก
   มีชาวบ้านแม่จาเหนือ หมู่ที่ 4 (คนทําไร่ส้ม) ต่อนํ้าประปาไปใช้รดนํ้าในไร่ส้ม            
   ทําให้ชาวบ้านแม่กอนประสบปัญหาเรื่องนํ้าประปาไม่พอใช้ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่า
   จะนัดชาวบ้านมาประชุมเพ่ือหาทางออกร่วมกันอีกที สําหรับโครงการก่อสร้าง        
   ฝายของหมู่ที่ 7 เสนอให้ทําเขื่อนกักเก็บนํ้าห้วยดอยธาตุแทน เน่ืองจากมีนํ้าซึม            
   ซับตลอดทั้งปี ส่วนโครงการก่อสร้างฝายของหมู่ 7 เป็นห้วยแห้ง ไม่มีนํ้าครับ 

นายสุภาพ  แก้วพนัส  แจ้งว่าการใช้งบประมาณจากเงินสะสม สร้างฝายหมู่ที่ 7 ค่อนข้างสูง และถ้าทํา
สมาชิกสภาเทศบาล  จริงก็คงจะไม่ทันใช้และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในช่วงฤดูแล้งน้ี 

นายอุดม  วังโส   โครงการที่เสนอในวันน้ียังไม่สมบูรณ์และเร่งด่วนเกินไปอีกทั้งยังไม่ครอบคลุม            
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค               
    แน่นอน ดังน้ันเห็นควรให้นําไปศึกษาและพิจารณาร่วมกันก่อนที่จะนําเสนอ            
    เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ในสมัยประชุม               
    ต่อไป 

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  แจ้งว่าถ้าหากโครงการที่นําเสนอในวันน้ียังไม่สมบูรณ์ ก็คงจะให้สภาเทศบาลได้
ปลัดเทศบาล   พิจารณาและรับทราบในเบ้ืองต้นก่อน ทั้งน้ีจะรีบประสานกับทางหมู่บ้านที่ยังไม่
    ได้ส่งโครงการเข้ามาเพ่ือที่จะได้ไปสํารวจและประมาณราคา เพ่ือให้ได้ตัวเลข              
    เสนอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอีกครั้งในสมัยประชุมต่อไป ครับ ส่วนโครงการ       
    ของหมู่ที่ 4 งบประมาณ 36,500.-บาท น่าจะใช้งบซ่อมแซมของเทศบาล         
    เพราะใช้งบประมาณไม่มาก ครับ 
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นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งว่าปัจจุบันทุกหมู่บ้านในตําบลทุ่งข้าวพวง ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลน
นายกเทศมนตรี   นํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภค สาเหตุหลักก็มาจากการบุกรุกพ้ืนที่ ป่า ทําให้มี               
    ผลกระทบมาถึงทุกวันน้ี ดังน้ันก็ขอฝากทางสภาเทศบาลได้พิจารณาโครงการ              
    ต่างๆท่ีได้เสนอในวันน้ี อีกทั้งนโยบายทางรัฐบาลก็เร่งรัดให้มีการใช้เงินสะสม      
    เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ หากช้าไปเกรงจะไม่ทันดําเนินการตามกรอบระยะเวลาท่ี               
    กําหนด ครับ 

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นําเสนอโครงการทั้งหมดเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาในสมัย              
    ประชุมต่อไป จํานวน 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

    6.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    โครงการจัดซ้ือเครื่องทดสอบความหนาคอนกรีตพร้อมหัวเจาะ (กองช่าง) 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของการขออนุมัติ
นายกเทศมนตรี   โอนงบประมาณ เพ่ือไป ต้ังจ่ ายเป็นรายการใหม่  (จัดซื้ อ เครื่องทดสอบ               
    ความหนาคอนกรีตพร้อมหัวเจาะ) เน่ืองจากเป็นอํานาจของสภาเทศบาล              
    จึงขอให้ ท่านปลัดเทศบาลได้ช้ีระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วยครับ 

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  ขอ เรี ย น ช้ี แ จ ง  ใ ห้ ที่ ป ระ ชุ ม สภ า เท ศบ าล ได้ รั บ ท ราบ  ต าม ระ เบี ยบ               
ปลัดเทศบาล   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
    พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ               
    รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ               
    คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมั ติ              
    ของสภาท้องถิ่น ครับ เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่             
    (จัดซื้อเครื่องทดสอบความหนาคอนกรีตพร้อมหัวเจาะ) น้ัน ขอให้กองช่าง             
    ช้ีแจง ครับ 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  เหตุผลที่ขอโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายใหม่ (เครื่องทดสอบความหนา
นายช่างโยธาชํานาญงาน  คอนกรีต ขนาด 5 แรงม้า พร้อมหัวเจาะไม่น้อยกว่า 4 น้ิว เน่ืองจากปัจจุบัน               
    เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ยังไม่มีครุภัณฑ์ประเภทนี้ ซึ่งมีความจําเป็นเพราะ            
    ทางเทศบาลจะต้องใช้เจาะถนนเพ่ือตรวจรับงาน อีกทั้งปัจจุบันสํานักงาน              
    ตรวจเงินแผ่นดินก็มักจะสุ่มตรวจเป็นประจํา เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ              
    จึงขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดิน               
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ในแผน
    งานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ           
    การโยธา ด้านการเศรษฐกิจ โดยโอนลด จํานวน 75,000.- บาท  งบประมาณ
    หลังโอนงบประมาณ  376,650.-บาท โดยโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่               
         ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานก่อสร้าง ในแผนงาน               
    อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ การโยธา 
    ด้านการเศรษฐกิจ จํานวน 75,000.-บาท  รายละเอียดตามที่ได้ช้ีแจงเพ่ือ              
    เพ่ือประโยชน์ของทางราชการประชาชน ขอให้สภาเทศบาล ได้พิจารณาอนุมัติ            
    โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 ตามรายละเอียดที่ได้           
    นําเสนอ ครับ 

                  นาย/........... 
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นายจีระ  ณ  ลําพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี               
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพ่ือขอมติจากที่ประชุมในการโอน               
    งบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายใหม่ ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้เสนอด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติให้โอนงบประมาณในงบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า          
    บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ         
    โยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ด้านการเศรษฐกิจ           
    ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์               
    ก่อสร้าง ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ               
    อุตสาหกรรมและ การโยธา  ด้ านการเศรษฐกิจ  จํ านวน  75 ,000 .-บาท               
    ด้วย คะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล  

ระเบยีบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายจีระ   ณ  ลําพูน  ต่อไปเป็นวาระอ่ืนๆ รายละเอียดเชิญ นายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

7.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ตามที่เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้ดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นายกเทศมนตรี   ไฟป่าและหมอกควัน  ประกอบกับทางอําเภอเชียงดาวได้มีคําสั่ งแต่งต้ัง               
   คณะทํางานโดยมีนายกเทศมนตรี ร่วมกับกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในการทํางานได้มี
   การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ มีการประชุมร่วมกันก่อนจะ             
   ปฏิบัติงานทุกเช้า ซึ่งภารกิจดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 15 เมษายน 2559 แล้ว 
   ในการดําเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและกํานัน               
   ผู้ใหญ่บ้าน เป็นอย่างดี แต่ก็มีบางหมู่บ้านที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร               
   และในการดําเนินโครงการฯ ได้มอบอุปกรณ์ให้แต่ละหมู่บ้านไว้ใช้ในการดับไฟป่า 
   เช่น เครื่องพ่นนํ้า ไม้ตบ หากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็จะนํามาเก็บไว้ที่เทศบาล              
   เพ่ือใช้ในปีต่อไป จึงแจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบ ครับ 
นายจีระ  ณ  ลําพูน  อุปกรณ์ดับไฟป่า  เช่นเครื่องพ่นนํ้า หากไม่ใช้นานเกินไปอาจทําให้แบตเตอรี่
ประธานสภาเทศบาล  เสื่อมได้ ดังน้ันควรจะมีการอุ่นเคร่ืองไว้ด้วยเพ่ือยืดอายุการใช้งาน ครับ  

ที่ประชุม   รับทราบ      
   7.2 เรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ.2559 
นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งกําหนดการรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ในวันที่ 12 
นายกเทศมนตรี   เมษายน 2559 และช่วงบ่ายสรงน้ําพระที่อําเภอเชียงดาว พร้อมกันที่โรงเรียน             
   ชุมชนบ้านวังจ๊อม ในเวลา 13.00 น. ครับ ส่วนรายละเอียดกําหนดการใน              
   วันที่ 15-19 เมษายน 2559 เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ซึ่งได้ไปประชุม            
   ที่อําเภอเชียงดาว แจ้งให้ทราบ ครับ  

นายนพดล  อนันต๊ะ  ตามที่ได้ไปประชุม อําเภอเชียงดาวได้แจ้งกําหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
รองนายกเทศมนตรี   ประจําปี พ.ศ.2559 ดังน้ี   
   12 เมษายน 2559 สรงนํ้าพระอําเภอเชียงดาว ขบวนพร้อมกันที่โรงเรียน               
   ชุมชนบ้านวังจ๊อม เริ่มขบวน  เวลา 13.00 น.  
   15 เมษายน 2559 ดําหัวผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขบวนพร้อมกัน              
   ที่โรงเรียนยุพราช เริ่มเดินขบวน เวลา 13.00 น. 
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   16 เมษายน  2559 ดําหัวพระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขบวนพร้อมกัน
   ที่โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย เริ่มเดินขบวน เวลา 13.00 น. 
   17 เมษายน  2559 ดําหัวนายอําเภอเชียงดาว ขบวนพร้อมกันที่หน้าตลาดนัด
   แสงจันทร์ เริ่มเดินขบวน เวลา 15.00 น. 
   19 เมษายน  2559 ดําหัวนายกองค์การบริหารส่วนจังห วัดเชียงใหม่               
   เวลา 15.30 น. ซึ่งในงานให้แต่ละตําบลมีซุ้มอาหารและการแสดงด้วย โดยทาง
   อําเภอเชียงดาว เน้นการแต่งกายแบบพ้ืนเมือง ครับ 

นายนิคม  บุญยารัตน์   สอบถามเรื่องการแต่งกาย ในแต่ละวัน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  เพ่ือให้ดูสวยงามและพร้อมเพรียงกัน เห็นควรมีการแต่งกาย ดังน้ี วันที่ 12 
ปลัดเทศบาล   เมษายน 2559 ใส่เสื้อลายดอกสชีมพู วันที่ 15 เมษายน 2559 ใส่เสื้อพ้ืนเมือง
   แขนยาวสีฟ้า วันที่ 16 เมษายน 2559 ใส่เสื้อพ้ืนเมืองแขนยาวสีนํ้าตาล            
   วันที่ 17 เมษายน 2559 ใส่เสื้อพ้ืนเมืองแขนยาวสีฟ้าวันที่ 19 เมษายน 2559  
   ใส่เสื้อพ้ืนเมืองสีตามอัธยาศัย พร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่             
   เวลา 15.30 น. ครบั 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ตามกําหนดการด้วย 
ประธานสภาเทศบาล  ใครมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีก็จะขอเข้าสู่วาระต่อไป ครับ 

   7.3 เรื่องโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน ์

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งเรื่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง โดยต้องการ
นายกเทศมนตรี   ให้ แ ต่ละหมู่ บ้ านมีการพัฒนา และขอแจ้งให้ สภาเทศบาลได้รับทราบ               
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะขอต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติ โดยอยาก        
   ให้ติดต้ังป้ายบอกซอย เพ่ือความสะดวกในการค้นหา  ครับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

     7.4 เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอน 

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  เน่ืองจากได้รับแจ้งจากทางคุณครูภิรมย์  ขุนนํ้า ว่าทางโรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
ปลัดเทศบาล   ต้องการใช้พ้ืนที่และอาคารเรียนเด็กก่อนวัยเรียน เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมสําหรับ          
   ใช้เป็นห้องทูบีนัมเบอร์วัน และตอนน้ีได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารท่ีพักของผู้ปฏิบัติธรรม 
   ข้างวัดแม่กอนพัฒนา  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาส ให้อาศัยช่ัวคราว
   ในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนจะเข้าพรรษา ประกอบกับ อาจารย์ระเบียบ  ขาวคม           
   รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่กอนใน ได้โทรศัพท์ติดต่อมาว่าทาง               
   โรงเรียนบ้านแม่กอนใน  ต้องการใช้ พ้ืนที่ และอาคารเรียนเพ่ือปรับปรุง               
   ซ่อมแซม สําหรับใช้ทําประโยชน์ต่อไป ซึ่งทางเทศบาลได้อาศัยที่ พ้ืนที่ของ               
   โรงเรียนมาโดยตลอดและอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนทุกปี ก็ไม่ทราบว่า              
   ทําไมทางโรงเรียนถึงไม่ให้ใช้อาคารเรียนกลับให้เด็กเตรียมอนุบาลไปอยู่ที่อ่ืน               
   ทั้งที่ ต่อไปเด็กๆเหล่าน้ีก็คือนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน ในอนาคต          
   น่าจะเห็นใจกันบ้าง เน่ืองจากบ้านแม่กอน ไม่มีพ้ืนที่สาธารณะสําหรับก่อสร้าง       
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทําให้มีปัญหาที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นของตนเอง 

ซึ่ง/............ 
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                  ซึ่งเรื่องน้ีน่าจะมีการปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา ด้วย 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งว่าถ้าหากเด็กเตรียมอนุบาล ไม่มีที่เรียนในช่วงที่ยังไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นายกเทศมนตรี   น่าจะให้เด็กๆมาเรียนที่ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ของเราช่ัวคราวก่อนจะดีหรือไม่ครับ 

นายอุดม  วังโส    ตามท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้อาศัยพ้ืนที่และอาคารเรียน
สมาชิกสภาเทศบาล  ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน  มาโดยตลอด  ซึ่ งตอนน้ีทางโรงเรียนได้รับ               
   งบประมาณในการก่อสร้างจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงจะย้ายเด็กเตรียมอนุบาล               
   ไปเรียนที่อาคารหลังใหม่โดยแบ่งให้หน่ึงห้อง และจะทําการปรับปรุงอาคารหลัง  
   เดิมเพ่ือใช้เป็นห้องกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน อาคารเรียนหลังใหม่ไม่มีห้องนํ้า           
   อยู่ในบริเวณพ้ืนที่อาคารและมีพ้ืนที่ลาดชัน ซึ่งอาจจะไม่สะดวกและเป็นอันตราย            
   สําหรับเด็กเล็ก ดังน้ันจึงย้ายเด็กๆไปอาศัยที่อาคารปฺฏิบัติธรรมของวัดช่ัวคราว              
   ซึ่งถ้าหากให้เด็กๆ ไปเรียนข้างนอกตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอคงจะเป็น               
   เรื่องที่ลําบากสําหรับผู้ปกครองทั้งเรื่องภาระค่าใช้จ่าย เด็กๆต้องต่ืนแต่เช้าเพ่ือ               
   น่ังรถไปโรงเรียน ถ้าหากมีงบประมาณในการจัดซื้อที่ส่วนบุคคลในการก่อสร้าง               
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ก็คงจะไม่มีปัญหา ขอฝากเร่ืองการจัดซื้อที่ดินบรรจุไว้               
   ในเทศบัญญัติประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยครับ ซึ่งเรื่องการย้ายที่เรียน
   ของเด็กก็ไม่ได้มีการประชุมหรือปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา เลย 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งว่าควรจะมีการประชุมเพ่ือปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
นายกเทศมนตรี   และอีกอย่างงบประมาณในการก่อสร้าง หอประชุม SML ของหมู่บ้านก็อยู่ใน           
   โรงเรียน ถ้าหากได้ประชุมและหารือกันคงจะได้ข้อยุติและทางออกที่ดีกว่าน้ี ครับ   

ที่ประชุม   รับทราบ 
   7.5 โครงการก่อสร้างถนนเช่ือมระหว่างบ้านแม่กอน-บ้านโป่งอาง และ              
   สะพานข้ามน้ําปิง เชื่อมบ้านแม่กอน-โป่งอาง (งบประมาณก่อสร้างของ        
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ) 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งเรื่องโครงการก่อสร้างถนนเช่ือมระหว่างบ้านแม่กอน-โป่งอาง ที่ได้รับ
นายกเทศมนตรี   งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตอนน้ีทางองค์การ             
   บรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้กันเงินงบประมาณไว้เพ่ือไม่ให้งบประมาณตกไป 
   และตอนน้ีการก่อสร้างถนนดังกล่าวได้ชะลอไป เน่ืองจากมีปัญหาในเรื่องการ               
   ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ดําเนินโครงการ อีกทั้งยังผ่านที่ทํากินของชาวบ้านหากจะทํา           
   การก่อสร้างจะต้องได้รับคํายินยอมจากเจ้าของที่ด้วย และยังมีโครงการก่อสร้าง
   สะพานข้ามแม่นํ้าปิง เช่ือมบ้านแม่กอน-โป่งอาง ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาต           
   การก่อสร้าง ครับ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

    7.6 การศึกษาดูงาน 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งเรื่องการไปศึกษาดูงาน ซึ่งให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาและทําโครงการที่จะไป
นายกเทศมนตรี   ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร และ
    พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์และการทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน            
    ระหว่างผู้นําชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่            
      

ส่วน/............ 
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                           ส่วนรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง และระยะเวลาเดินทางจะแจ้งให้ทราบ     
    อีกที ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

    7.7 เรื่องโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี  
    2559 
นายนพดล  อนันต๊ะ  แจ้งเรื่องโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี              
รองนายกเทศมนตรี  2559 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอยู่เวรในช่วง 7 วัน
    อันตราย เริ่มต้ังแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2559 เวลาต้ังแต่ 06.00-19.00 น.
    ครับ และแจ้งเรื่องเคร่ืองจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเข้ามา
    ดําเนินในพ้ืนที่บ้านห้วยตีนต่ัง (เจาะบาดาล) ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 นายจีระ  ณ  ลําพูน       สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดสอบถามแล้ว  ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และขอเชิญ               
    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง ตามกําหนดการ
    ที่แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอปิดประชุมครับ  

ปดิประชุม   เวลา ๑5.20 น. 
 
                                     ลงช่ือ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นายสฤษด์ิ   สุภาเลิศ) 
                                       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
 
 เมื่อวันที่  18  เมษายน 2559  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2559  
เมื่อวันที่  11  เมษายน  2559 แล้ว  

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

สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล   
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2559 

 
ลงช่ือ                          ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
             (นายจีระ  ณ  ลําพูน) 
   ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
                                       

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 
 

 

  

 
                           
      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           
     
 


