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

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

    - แจ้งขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าป ี
    พ.ศ.2559  
    - แจ้งการขาดกิจกรรมของสมาชิกสภาเทศบาล คือนางบานเย็น  จันทร์ข า           
    (ขาดการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ จ านวน 2 วัน)                          
    - แจ้ งก ารลาประชุ ม ของสมาชิ กสภ าเทศบาล  จ าน วน  1  ท่ าน  คื อ                  
    นางคณิจตา  ขัตหลง (ลาพบแพทย)์ 

ระเบียบวาระที่ ๒          รับรองรายงานการประชุม 

    สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
    ทุ่งข้าวพวง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่            
    11 เมษายน 2559 จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง งดออกเสียง              
    เสียง จ านวน ๑ เสียง คือประธานสภาเทศบาล และลาประชุม 1 เสียง                                                  
    คือ นางคณิจตา ขัตหลง     

ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 

    - ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

    - ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (การจ่ายขาดเงนิสะสม) 
     5.1 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดนิพร้อมตดิตั้งเครื่องสูบน้ า 
    ขนาด 4 นิ้ว ชนิดท่อพีวีซี 8.5 มาตรฐานอุตสาหกรรม 
นายจีระ  ณ  ล าพูน  ตามที่ได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรี ขอให้เปิดการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมและสภาเทศบาลได้           
    มีมติเห็นชอบให้นายกเทศมนตรี ไปศึกษารายละเอียดและวงเงินงบประมาณ           
    ที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา รายละเอียดขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
    ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจง ครับ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ก่อนที่จะด าเนินการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ผมขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับ
ปลัดเทศบาล   ทราบเบื้องต้นก่อนการพิจารณา เนื่องจากมีหนังสือสั่งการเรื่อ งแนวทาง                   
    แ ล ะห ลั ก เกณ ฑ์ ก ารจ่ าย ข าด เงิน ส ะส ม ม า เรื่ อ ย ๆ  ล่ าสุ ด มี ห นั งสื อ                         
    จากกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2086 ลงวันที่ 12 เมษายน                 
    2559 เรื่องการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความ                  
    เดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดย              
    ให้ อ งค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  เร่ งพิ จารณ าจัดท า โครงการ เพื่ อ ให้                 
    สภาท้องถิ่นอนุมัติแล้วด าเนินการตามโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
    ของประชาชนบังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น            
    โดยให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2559 และให้องค์กร 

ปกครอง/............. 
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    ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ใช้จ่ายเงินสะสมให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ               
    หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่                           
    10 มีนาคม 2559 อย่างเคร่งครัดโดยระมัดระวังไม่น าเงินสะสมไปใช้ ใน                  
    โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นข้อห้ามหรือโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
    โดยตรง รายละเอียดตามที่เคยแจ้งให้ทราบเมื่อครั้งประชุมคราวที่แล้วครับ             
    ทั้งนี้ในการจัดท าโครงการจะต้องดูสถานที่ก่อสร้าง การใช้สถานที่ก่อสร้าง            
    กรณีที่ สาธารณประโยชน์  ที่ ธรณี สงฆ์  จะต้องด าเนินการตามระเบียบ                
    และหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัดก่อนด าเนินโครงการเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาใน                  
    การด าเนินโครงการ  และขอแจ้งสถานะเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้หลังจาก
    หักเงินเป็นส ารองตามระเบียบฯแล้ว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 จ านวน                           
    6,192,845.96.-บาท และมีเงินทุนส ารองสะสม ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 
    จ านวน 12,765,020.87.-บาท ผมขอเรียนชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้ ครับ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  สืบเนื่องจากการเสนอขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
นายกเทศมนตร ี   เมื่อครั้งประชุมคราวที่แล้วซึ่งรายละเอียดยังไม่ชัดเจน และบางโครงการก็มีการ         
    ปรับเปลี่ยนและเสนอมาเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้ว ฉะนั้นในวันนี้จึงได้เสนอให้           
    ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาอีกครั้ง รายละเอียด -หลักเกณฑ์ต่างๆ               
    ตามที่ ท่ านปลัดเทศบาลได้ชี้ แจงให้ทราบแล้ ว ใน เรื่องการขอใช้พื้ นที่                  
    บางโครงการผมได้ประสานกับทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดง  แล้ว                       
    รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญผู้อ านวยการ กองช่างได้ชี้ แจง           
    ครับ 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ ตามที่กองช่างได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้ไปส ารวจโครงการ
ผู้อ านวยการกองช่าง  ต่างๆที่หมู่บ้านส่งโครงการเข้ามาเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งโครงการ             
    ที่ส่งเข้ามาทั้งหมดมาจากความต้องการของชาวบ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลน                 
    น้ าส าหรับการอุปโภค -บริโภค ส าหรับโครงการของหมู่  1 บ้านห้วยเป้า                 
    คือโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดินพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า              
    ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชนิดท่อพีวีซี มาตรฐานอุตสาหกรรม งบประมาณ          
    211,000.-บาท  

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ไม่ทราบว่าสถานที่ก่อสร้างอยู่ตรงไหน  
ปลัดเทศบาล            

นายสุภาพ  แก้วพนัส  เป็นที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายอดุลย์  แสนส าราญ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายทินกร  ทานา  ในกรณีที่ เป็นที่ส่วนบุคคล อยากให้เจ้าของที่ เซ็นยินยอมด้วย เพื่อป้องกัน      
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ครับ  

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในจ่ายขาดเงิน          
 สะสมโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดินพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า              
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชนิดท่อพีวีซี มาตรฐานอุตสาหกรรม งบประมาณ          
 211,000.-บาท ของหมู่ 1 บ้านห้วยเป้า ตามที่เสนอครับ 

ที่ประชุม/............ 



3 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการจ้าง    
    เหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดินพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์           
    กลาง 4 นิ้ว ชนิดท่อพีวีซีมาตรฐานอุตสาหกรรม งบประมาณ 211,000.-บาท         
      ของหมู่  1 บ้านห้วยเป้า จ านวน 9 เสียง  ไม่ เห็นชอบ จ านวน – เสียง            
    งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง คือประธานสภาเทศบาล และลาประชุม 1 เสียง                                                  
    คือ นางคณิจตา ขัตหลง     

    5.2 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ ารางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ ส าหรับโครงการของหมู่ 2 บ้านแม่กอน คือโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ าราง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ขนาดกว้าง            
    1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ฝายต้นตุ้ม 
    บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 449,000.-บาท  

นายอุดม  วังโส   แจ้งว่าปัจจุบันเป็นล าเหมืองที่ชาวบ้านใช้น้ าส าหรับท าการเกษตร แต่เนื่องจาก
สมาชิกสภาเทศบาล  ไม่ใช่ล าเหมืองคอนกรีตท าให้น้ ารั่วซึมได้อีกทั้งเวลาฤดูฝนก็มีวัชพืชขึ้นปกคลุม   
    ท าให้น้ า ไหลไม่สะดวก ซึ่ งถ้าหากก่อสร้างโครงการนี้ก็จะเป็นประโยชน์                 
    กับเกษตรและชาวบ้านมากที่สุด ครับ   

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในจ่ายขาดเงิน          
 สะสมโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ ารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน          
 เทศบาล หมู่ 2 บ้านแม่กอน งบประมาณ 449,000.-บาท ตามที่เสนอครับ 

มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ         
    ก่อสร้างระบบส่งน้ ารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล          
    ทุ่งข้าวพวง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร               
    สถานที่ก่อสร้างฝายต้นตุ้ม บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 449,000.-บาท 
    จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง คือ
    ประธานสภาเทศบาล และลาประชุม 1 เสียง คือ นางคณิจตา ขัตหลง     

    5.3 โครงการจัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ ส าหรับโครงการของหมู่ 2 บ้านแม่กอน โครงการที่ 2 คือ โครงการจัดซื้อ
ผู้อ านวยการกองช่าง  ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง พร้อมเทฐานรองถัง    
    เก็บน้ า สถานที่ก่อสร้าง หย่อมบ้านกระเหรี่ยง บ้านแม่กอน  หมู่ 2 งบประมาณ
    60,000.-บาท แรงงานสมทบจากชาวบ้าน 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งว่าอยากให้มีหลังคาด้วย เพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น                   
นายกเทศมนตร ี

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  แจ้งว่าหย่อมบ้านกระเหรี่ยงเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง  ในเรื่องของแรงงาน
ปลัดเทศบาล   และการท าหลังคามุงเพ่ือไม่ให้ถังน้ าโดนแดด ไมน่่าจะมีปัญหาอะไร  

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในจ่ายขาดเงิน          
 สะสมโครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร พร้อม
 ฐานรอง ของหมู่ 2 บ้านแม่กอน งบประมาณ  60,000.-บาท ตามที่เสนอครับ 

มติ/.............. 
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มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ         
    โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมฐานรอง                 
    ของหมู่  2 บ้านแม่กอน งบประมาณ  60,000.-บาท จ านวน 9 เสียง                   
    ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล          
    ลาประชุม 1 เสียง คือ นางคณิจตา ขัตหลง  
    5.4 โครงการจัดซื้อท่อปรับปรุงระบบท่อส่งประปา ขนาด 2 นิ้วและ 3 นิ้ว 

    ชนิดท่อพีวีซี 8.5 มาตรฐานอุตสาหกรรม 
ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ  ส าหรับโครงการของหมู่ 4 บ้านแม่จา คือ โครงการจัดซื้อวัสดุท่อปรับปรุง
ผู้อ านวยการกองช่าง  ระบบท่อส่งประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วและ 3 นิ้ว ชนิดท่อพีวีซี              
    มาตรฐานอุตสาหกรรม งบประมาณ 210,000.-บาท ครับ 

นายสุขค า  จันทร์แก้ว  เนื่องจากหมู่บ้านแม่จา มีการเพิ่มจ านวนประชากรขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ประปาที่มี
สมาชิกสภาเทศบาล  อยู่ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และบางคนก็เห็นแก่ตัวเปิดใส่ถังเก็บน้ า              
    ขนาดใหญ่ท าให้บ้านที่ปลูกอยู่บนพื้นที่สูงขึ้นไป ไม่สามารถใช้น้ าได้ท าให้              
    มีปัญหาเรื่องการใช้น้ าตลอดมา 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  แจ้งว่าบ้านแม่จา หมู่ 4 มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องน้ ามานานแล้ว
ปลัดเทศบาล   คือใช้อย่างเดียวแต่ไม่มีการบ ารุงรักษา พอเสียก็ขอให้เทศบาลไปซ่อมให้ถ้าเป็น
    อย่างนี้ปัญหาการใช้น้ าก็จะเหมือนเดิมควรจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการ      
    เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการภายใน หมู่บ้าน อีกอย่างเวลาจะปลูกบ้าน              
    ควรจะมีการท าบันทึกข้อตกลงว่าหากจะมีการสร้างบ้านบนที่สูงต้องค านึง          
    ถึงระบบน้ าด้วย มิฉะนั้นจะเป็นปัญหาในอนาคต ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาล         
    และทางผู้ใหญ่บ้าน ด้วยครับ    

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ แจ้งว่าบ้านแม่จา หมู่ 4 ไม่มีคณะกรรมการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม และ
ผู้อ านวยการกองช่าง  พฤติกรรมการใช้น้ าของชาวบ้านก็เหมือนอย่างที่ท่านสุขค า จันทร์แก้ว ชี้แจง        
    ให้ฟัง ดังนั้นควรจะมีการติดมิเตอร์ทุกบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ าของ            
    บ้านแม่จาครับ 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ แจ้งว่าจะนัดคณะกรรมการหมู่บ้านที่ดูแลเรื่องน้ าประปาและส่วนที่เกี่ยวข้องมา
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุมที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันส าหรับโครงการนี้             
    ขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาให้ผ่านด้วยค่ะ เพราะชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆค่ะ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในจ่ายขาดเงิน          
 สะสม โค รงก ารจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ท่ อ ป รับ ป รุ งระบ บ ท่ อ ส่ งป ระป า  ขน าด
 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วและ 3 นิ้ว ชนิดท่อพีวีซี  มาตรฐานอุตสาหกรรม 
 บ้านแม่จา หมู่ 4  งบประมาณ 210,000.-บาท ตามที่เสนอครับ 

มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ         
    จัดซื้อวัสดุท่อปรับปรุงระบบท่อส่งประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว                         
    และ 3 นิ้ว ชนิดท่อพีวีซี มาตรฐานอุตสาหกรรม บ้านแม่จา หมู่ 4 งบประมาณ 
    210,000.-บาท จ านวน 9 เสียง  ไม่ เห็นชอบ จ านวน - เสียง งดออกเสียง              
    จ านวน ๑ เสียง คือประธานสภาเทศบาล และลาประชุม 1 เสียง คือ                  
    นางคณิจตา ขัตหลง            
           โครงการ/.......... 
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    5.5 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. ตามแบบแปลนเทศบาล 
    ต าบลทุ่งข้าวพวง 
ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ  ส าหรับโครงการของหมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว คือ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถัง
ผู้อ านวยการกองช่าง  เก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ขนาด                 
    กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ความจุ 64.00 ลูกบาศก์
    เมตร พร้อมฝาปิดและติดต้ังเครื่องสูบน้ า ขนาด 2 น้ิว (แบบฝังดิน) งบประมาณ           
    338,000.-บาท สถานที่ก่อสร้างวัดสว่างมงคล ครับ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งว่าการก่อสร้างถังเก็บน้ าแบบฝังดินจะท าให้ล้างถังล าบากน่าจะท าแบบลอย
นายกเทศมนตร ี   เพราะล้างท าความสะอาดได้ง่ายกว่า 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  แจ้งว่าการก่อสร้างถังเก็บน้ าแบบฝังดินครึ่งหนึ่ง จะท าให้รับน้ าหนักได้ดี และ
ปลัดเทศบาล   ทางกองช่างคงจะออกแบบมาให้เพื่อสามารถล้างท าความสะอาดได้ครับ           
    ที่เป็นห่วงก็คือสถานที่ก่อสร้างครับ เพราะเป็นที่ธรณีสงฆ์ซึ่งตามระเบียบแล้วถ้า
    ขออนุญาตก่อสร้างที่ไม่เกิน 3 ปี เป็นอ านาจของเจ้าอาวาส แต่ถ้าเกิน 3 ปี           
    จะต้องท าเรื่องขออนุญาตก่อสร้างไปที่ส านักพระพุทธศาสนา ซึ่งโครงการของ             
    หมู่ 5 เป็นโครงการระยะยาว คิดว่าน่าจะขออนุญาตไปที่ส านักพระพุทธศาสนา 
    ครับ หากเป็นแบบนี้แล้วคงจะต้องใช้เวลานานพอสมควร เกรงว่าจะไม่ทัน         
    ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2559 ครับ 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ  แจ้งว่าส าหรับโครงการของหมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ซึ่งก่อสร้างในที่ธรณีสงฆ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ผมคิดว่าจะขอให้เจ้าอาวาสอนุญาตให้ท าการก่อสร้างก่อน หลังจากที่ท าการ          
    ก่อสร้างเสร็จภายในเวลา 3 ปี  เราก็ด าเนินการขออนุญาตไปที่ ส านัก                        
    พระพุทธศาสนา จะดีหรือไม่ครับ   

นายจีระ  ณ  ล าพูน  บ้านห้วยทรายขาว ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค การก่อสร้าง
ประธานสภาเทศบาล  ถังเก็บน้ าและติดตั้งปั๊มน้ า ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน     
    ดังนั้นควรจะด าเนินการเหมือนที่ผู้อ านวยการกองช่าง แนะน าครับ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เมื่อเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า
นายกเทศมนตรี    อุปโภค-บริโภค และที่ก่อสร้างเป็นที่ธรณีสงฆ์ยังไงเราก็ต้องท าตามกฎหมาย                 
    และระเบียบที่วางไว้ ดังนั้นควรจะท าเรื่องเสนอเพื่อให้เจ้าอาวาสอนุญาตก่อน           
    ที่จะด าเนินโครงการก่อสร้าง ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี และระหว่างนั้นเราก็
    ท าเรื่องขออนุญาตไปที่ส านักพระพุทธศาสนาอีกที ครับ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในจ่ายขาดเงิน          
 สะสมโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน
เทศบาล                    ต าบลทุ่งข้าวพวง  หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว งบประมาณ  338,000.-บาท 
 ตามที่เสนอครับ 

มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการจ้าง            
    เหมาก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล               
    ทุ่งข้าวพวง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ความจุ 
    64.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝาปิดและติดต้ังเครื่องสูบน้ า ขนาด 2 นิ้ว 

งบประมาณ/.......... 
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      งบประมาณ 338,000.-บาท สถานที่ก่อสร้างวัดสว่างมงคล จ านวน 9 เสียง                   
    ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง งดออก เสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล  
    ลาประชุม 1 เสียง คือ นางคณิจตา ขัตหลง 

    5.6 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
    2 นิ้ว ชนิดท่อพีวีซี 8.5 มาตรฐานอุตสาหกรรม                  

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ ส าหรับโครงการของหมู่ 5 บ้านห้วยทราวขาว โครงการที่ 2 คือ โครงการ
ผู้อ านวยการกองช่าง  จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 2 นิ้ว      
    ชนิดท่อพีวีซี 8.5 มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า ขนาด 2 น้ิว               
    สถานที่ก่อสร้าง หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม หมู่5 งบประมาณ 103,000.-บาท                              
    ซึ่งลักษณะของโครงการจะเป็นการขุดบ่อดิน ขนาด 6.00x6.00 เมตร                
    ลึก 4.00 เมตร และมีท่อส่งน้ าพีวีซี  ขนาด 2 นิ้ ว พร้อมเครื่องสูบน้ า                               
     

นายจีระ  ณ  ล าพูน              บ้านห้วยป่าฮ้อม ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค มากพอสมควร 
ประธานสภาฯ                   จึ งขอฝากทางสมาชิกสภาเทศบาล  ช่วยพิ จารณ าอนุมั ติ งบประมาณ                 
    เพราะชาวบ้านเดือดร้อน จริงๆ   

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  แจ้งว่าบ้านห้วยป่าฮ้อม หมู่ 5 ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าอุปโภค -
ปลัดเทศบาล   บริโภค มากพอสมควรซึ่งทุกวันนี้ทางเทศบาลจะต้องใช้รถบรรทุกน้ าไปส่งเป็น           
    ประจ า อีกอย่างคือพฤติกรรมการใช้น้ าของชาวบ้าน ซึ่งไม่ค่อยจะดูแลรักษา            
    ความสะอาดแหล่งน้ าเท่าที่ควร คือทั้งอาบทั้งซักล้างบริเวณบ่อเก็บน้ าและใช้น้ า
    ไม่ค่อยประหยัด นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ า                  
    เรื่อยมา และตอนนี้หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม ก็ส่งโครงการขอท่อประปาเข้ามาอีก
    โดยจะน าไปต่อจากของเดิมซึ่งปริมาณน้ ามีน้อยถ้าหากอนุมัติโครงการอีกคิดว่า 
    คงจะซ้ าซ้อนกัน อยากขอความเหน็จากสภาเทศบาลว่าจะท าอย่างไร 

ที่ประชุม   มีความเห็นร่วมกันว่าให้เลือกเอาแค่โครงการเดียว คือโครงการที่จะขอจ่ายขาด
    เงินสะสมที่เสนอสภาเทศบาลในวันนี ้

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในจ่ายขาดเงิน          
    สะสมโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                  
    2 นิ้ว ชนิดท่อพีวีซี 8.5 มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า             
    หมู่ 5 หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม งบประมาณ 338,000.-บาท ตามที่เสนอครับ 

 มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ                
    ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 2 นิ้ว ชนิดท่อพีวีซี             
    8.5 มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า ขนาด 2 นิ้ว สถานที่                  
    ก่อสร้าง หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม (กศน.) หมู่ 5 งบประมาณ 103,000.-บาท                  
    จ านวน  9  เสี ย ง  ไม่ เห็ น ชอบ  จ าน วน  - เสี ย ง งดออก เสี ย ง 1 เสี ย ง                  
    คอื ประธานสภาเทศบาล ลาประชุม 1 เสียง คือ นางคณิจตา ขัตหลง 
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    5.7 โครงการสร้างฝายเรียงหินกล่องเกเบี้ยน  ขนาดกว้างสันฝาย 4 เมตร  
    สูง 2 เมตร  จ านวน 4 จุด 
ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ ส าหรับโครงการของหมู่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง คือโครงการสร้างฝายหินเรียงกล่อง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  เกเบี้ยน ขนาดกว้างสันฝาย 4 เมตร สูง 2 เมตร (ฝายชะลอน้ า) จ านวน 4 จุด                   
    จุดที่ 1 บริเวณล าห้วยตองทราย งบประมาณ 65,000.-บาท 
    จุดที่ 2 บริเวณล าห้วยตองทราย งบประมาณ 65,000.-บาท  
    จุดที่ 3 บริเวณล าห้วยฮุง   งบประมาณ 65,000.-บาท 
    จุดที่ 4 บริเวณล าห้วยฮุง   งบประมาณ 65,000.-บาท  
    งบประมาณรวม 4 จุด เป็นเงิน 260,000.-บาท  ลักษณะของโครงการจะเป็น
    การสร้างฝายหินเรียงกล่องเกเบี้ยนชะลอน้ าบริเวณล าห้วยต่างๆ ครับ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ฝายชะลอน้ าคือการก่อสร้างที่ท าขึ้นเพื่อขวางหรือกั้นทางน้ า โดยปกติมักจะกั้น             
นายกเทศมนตร ี   ล าห้วย ล าธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ า หรือ พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้
    สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และหากเป็นช่องที่น้ าไหลแรงก็สามารถช่วยในการ               
    ชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถม             
    ล าน้ าตอนล่าง อันเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า เมื่อฝนตกฝายจะท า              
    การชะลอน้ าไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไป ท าให้ในบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์            
    ดินเกิดการอุ้มน้ า  พื้นที่มีความชุ่มชื้น อันจะส่งผลดีต่อบริเวณโดยรอบ                   
    ส าหรับการก่อสร้างฝายของบ้านห้วยตีนตั่ง จ านวน 4 จุด นั้นจะเป็นแบบ              
    ฝายหินเรียงกล่องเกเบี้ยน ครับ 

นางจินดา  แข็งธัญญกิจ  แจ้งว่าการสร้างฝายเพื่อชะลอน้ าถือเป็นโครงการที่ดี จะเห็นได้จากการสร้าง         
สมาชิกสภาเทศบาล  ฝายชะลอน้ า (ฝายแม้ว) บริเวณล าห้วยกองมูของบ้านทุ่งข้าวพวง ปัจจุบัน           
    จะเห็นได้ว่าบริเวณโดยรอบมีความชุ่มชื้นขึ้นบ่อน้ าที่ชาวบ้านขุดก็ไม่แห้งเหมือน
    เมื่อก่อน ค่ะ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในจ่ายขาดเงิน          
    สะสมโครงการสร้างฝายหินเรียงกล่องเกเบี้ยน ขนาดกว้างสันฝาย 4 เมตร         
    สูง 2 เมตร จ านวน 4 จุดๆละ 65,000.-บาท รวมงบประมาณ  260,000.-          
    บาท ของหมู่ 7 บ้านห้วยตีนต่ัง ตามที่เสนอครับ 

มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีมตเิห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมสะสมโครงการ
    สร้างฝายหินเรียงกล่องเกเบี้ยน ขนาดกว้างสันฝาย 4 เมตร สูง 2 เมตร                               
    จ านวน 4 จุดๆละ 65,000.-บาท รวมงบประมาณ  260,000.- บาท            
    ของหมู่ 7 บ้านห้วยตีนต่ัง  จ านวน  9  เสี ย ง  ไม่ เห็ นชอบ  จ าน วน  - เสี ย ง                 
    งดออก เสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล ลาประชุม 1 เสียง คือ                
    นางคณิจตา ขัตหลง 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  แจ้งว่าโครงการต่างๆที่หมู่บ้านได้เสนอมาเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ได้เสนอให้  
ปลัดเทศบาล   สภาเทศบาลได้พิจารณาครบแล้ว ยังคงเหลือหมู่ 3 และหมู่ 6 ที่ยังไม่ได้             
    ส่งโครงการเข้ามา ก็ขอให้รีบส่งโครงการเข้ามาเพื่อจะให้กองช่างได้ไปส ารวจ            
    และประมาณราคา เพื่อเสนอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาในการประชุมครั้ ง                 
    ถัดไป ครับ 

โครงการ/......... 
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    5.8 โครงการเจาะบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง 
นายจีระ  ณ  ล าพูน  สอบถามความคืบหน้าโครงการประปาแบบบาดาลบ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ 7               
ประธานสภาเทศบาล 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  สืบเนื่องจากโครงการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่ อก่อสร้างโครงการประปา
นายกเทศมนตรี   แบบบาดาล หมู่บ้านห้วยตีนตั่ง งบประมาณ  2,440,000.-บาท งบประมาณ
    นี้ไม่รวมค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งได้เคยเสนอให้ที่ประชุมทราบ ว่าทางเทศบาล          
    จะขอความอนุเคราะห์ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาขุดเจาะให้              
    เพื่อประหยัดงบประมาณของเทศบาลนั้น บัดนี้ล่วงเลยระยะเวลามาพอสมควร            
    แล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ก็ยังไม่มาขุดเจาะบ่อบาดาลให้               
    กระผมก็ได้สอบถามไปแล้วแต่เครื่องจักรก็ยังไม่ว่างหากนานไปก็จะเข้าสู่ฤดูฝน            
    แล้วการท างานคอ่นข้างจะล าบากอีกอย่างเกรงจะมี ผ ล ต่ อ ผู้ รั บ จ้ า ง ใน ก า ร              
    ส่งมอบงานจ้างล่าช้ามีผลท าให้ผู้รับจ้างเสียค่าปรับได้เพื่อเป็นการบรรเทาความ
    เดือดร้อนของชาวบ้านห้วยตีนตั่ง ดังนั้นวันนี้จึงอยากน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
    ว่าเห็นควรจะใช้เงินสะสมในการจ้างบริษัทเอกชนมาขุดเจาะบ่อบาดาล หรือไม่ 
    รายละเอียดเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 

นายนิคม  บุญยารัตน ์  แจ้งว่าทางผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยตีนตั่ง ก็สอบถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะด าเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล  โครงการ ผมก็บอกว่ารอเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่               
    คงอีกไม่นาน แต่ป่านนี้แล้วก็ยังไม่มาหากใช้เงินสะสมในการขุดเจาะบาดาลได้ก็
    ดีครับ 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ ส าหรับโครงการประปาแบบบาดาล ของหมู่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง งบประมาณ            
ผู้อ านวยการกองช่าง  2,440,000.-บาท งบประมาณนี้ไม่รวมค่าขุดเจาะบ่อบาดาลเหมือนท่าน             
    นายกเทศมนตรีได้ชี้แจง ถ้าหากเราจะจ้างบริษัทเอกชนท าการขุดเจาะ             
    จะใช้งบประมาณ 205,000.-บาท ซึ่งเจาะบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่เกิน  
    100.00 เมตร ครับ   

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ข้อดีของการจ้างบริษัทเอกชนคือต้องเจาะบาดาลจนเจอแหล่งน้ าถึงจะจ่ายเงิน
ปลัดเทศบาล   ให้ แต่ถ้าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  หากเจาะหลายครั้ง           
    ก็เกรงใจเหมือนกันเพราะเป็นงานที่ขอความอนุเคราะห์เขามาเจาะให้ ครับ  

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาเทศบาล                ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในจ่ายขาดเงิน          
    สะสมในการขุดเจาะบ่อบาดาลส าหรับโครงการก่อสร้างระบบประปา                
    แบบบาดาล บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ 7 งบประมาณ 205,000.-บาท  ตามที่เสนอ
    ครับ 

มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมขุดเจาะ            
    บาดาลระบบประปา หมู่บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่  7 ขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่ เกิน                
    100.00 เมตร งบประมาณ 205,000.-บาท รวมงบประมาณที่จ่ายขาดใน           
    ในครั้งนี้  จ านวน 1,836,000.-บาท  จ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ จ านวน -   
    เสียง งดออก เสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล ลาประชุม 1 เสียง                 
    คือ นางคณิจตา ขัตหลง  
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นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่ านที่ อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม            
นายกเทศมนตร ี   ในโครงการที่ เสนอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาในวันนี้ ครับ ทั้งนี้ผมจะให้                 
    เจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ส าหรับ                   
    โครงการของหมู่ 3 และหมู่ 6 ขอให้เร่งส่งโครงการเข้ามาเพื่อจะได้ให้กองช่าง              
    ออกไปส ารวจประมาณราคาเสนอให้สภาเทศบาลได้พิจารณา ในครั้งต่อไป ครับ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องที่เสนอใหม่ (พิจารณา) 
    6.1 การเสนอร่างเทศบัญญตัเิทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง                             
     เรื่องกิจการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ.2559 (วาระที่ 1 รบัหลักการ) 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  การประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เสนอโดยคณะผู้บริหาร                
    เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง              
    ท่านปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แถลงหลักการและเหตุผลประกอบ
    ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    พ.ศ.2559 ครับ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ก่อนจะเริ่มพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กิจการที่เป็น
ปลัดเทศบาล   อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2559 ผมขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า            
    ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
    พ.ศ.2554 หมวด 3 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น                
    ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา             
    สามวาระรวดก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก                   
    สภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม                   
    จะเป็นผู้ เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ              
    รวดแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ                 
    แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
    วาระที่ 3 คือเห็นชอบประกาศใช้ ซึ่งเทศบัญญัติดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการเงิน               
    สภารับหลักการแล้วก็สามารถพิจารณาทั้งตามวาระ 3 วาระรวดได้ ทั้งนี้           
    อยู่ที่มติที่ประชุมสภาที่จะพิจารณา รายละเอียดเชิญนิติกร ชี้แจงครับ  

นางสาวนารีรัตน์  แสงแก้ว ชี้แจงเรื่องการจัดท าร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กิจการที่เป็น 
นิติกรปฏิบัติการ   อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เนื่องจากเทศบัญญัติฉบับนี้ได้เคยเสนอให้สภา
    เทศบาลได้พิจารณา และได้ประกาศใช้ไปแล้วแต่ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่าง
    มีประสิทธิภาพได้นั้น เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอ               
    ญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เพื่อขออนุมัติยกร่างเทศบัญญัติเทศบาล
    ต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จ านวน           
    1 ฉบับ ส่วนหลักการและเหตุผลในการจัดท าเทศบัญญัติฉบับนี้  ขอเชิญ                
    ท่านนายกเทศมนตรีได้น าเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณา ค่ะ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  จากร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
นายกเทศมนตร ี   สุขภาพ พ.ศ.2559 ที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ในวันนี้มีหลักการ  
    และเหตุผล ดังนี ้ 

หลักการ/........ 
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    หลักการ 
    ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ก าหนดให้อ านาจแก่                  
    ราชการส่วนท้องถิ่นในการตราข้อก าหนด เรื่อง สุขลักษณะของกิจการที่ต้อง               
    ควบคุมหรือก ากับดูแลเพื่อกิจการดังกล่าวให้ปฏิบัติหรือด าเนินกิจการเป็นไป               
    ตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม หรืออาจเป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ และเพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพของสังคมปัจจุบัน            

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 มีความไม่
เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และบริบทของพื้นที่ ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                  
พ.ศ.2558 ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่  3 มิถุนายน 2558 มีกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพบางกิจการที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพในต าบลทุ่งข้าวพวงเพิ่มมากขึ้น แต่ในส่วนของอัตรา
ค่าธรรมเนียมมีความไม่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ท าให้ไม่สามารถ
บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขประเภท
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอัตราค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
ให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้อง
ตราเทศบัญญัตินี้ ซึ่งการด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังกล่าว จะต้อง
มีลักษณะเป็นการค้า จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง ดังรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้  และขอเสนอให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้พิจารณาสามวาระรวด ครับ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาเทศบาล                ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในการพิจารณา        
    ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    พ.ศ.2559 สามวาระรวด ตามที่นายกเทศมนตรี เสนอ 

มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาล
    ต าบลทุ่ งข้ าวพวง เรื่องกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ .ศ .2559                      
    สามวาระรวด  จ านวน 9  เสียง   ไม่ เห็ นชอบ จ านวน - เสี ยง งดออก                
    เสียง จ านวน ๑ เสียง คือประธานสภาเทศบาล และลาประชุม 1 เสียง                                                  
    คือ นางคณิจตา ขัตหลง       

นายจีระ  ณ  ล าพูน              ตามที่นายกเทศมนตรี ได้แจ้งรายละเอียด หลักการและเหตุผล รายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล           ต่างๆ ของร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
    ต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น           
    อีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี  ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาลงมติ                     
    รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่องกิจการที่เป็น            
    อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ขอมติด้วยครับ 

ที่ประชุม/.......... 



11 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลทุ่ งข้าวพวง                    
    เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ในวาระที่ ๑  โดยมีคะแนน 
    เสียง เห็นชอบจ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง  และงดออกเสียง  
    จ านวน ๑ เสียง คื อ ป ระ ธ าน ส ภ า เท ศ บ าล  ล าป ระ ชุ ม  1  เสี ย ง  คื อ                      
    นางคณิจตา ขัตหลง 

    การเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง                             
     เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (วาระที่ 2 แปรญัตติ)  
นายจีระ  ณ  ล าพูน              ตามที่สมาชิกสภาเทศบาล ได้พิจารณารับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559  เรียบร้อย
    แล้วนั้น ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแปร               
    ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระน้ี หรือไม่ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้ บริหาร ตามที่
ปลัดเทศบาล   นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลและสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้รับ              
    หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯไปแล้วนั้น ในส่วนวาระที่  2 ขี้นแปรญัตติ                  
    ก็เพื่อให้สภาได้พิจารณาตามสภาวการณ์ปัจจุบัน ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว  
    ส าหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางกิจการมีการเปลี่ยนแปลง                    
    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ              
    พ.ศ.2558 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 และในส่วนส าคัญ              
    ก็คืออัตราค่าธรรมเนียม  มีความไม่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่                
    ท าให้เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
    จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             
    และอัตราค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสม
    กับสภาพพื้นที่มากขึ้น  ซึ่งสมาชิกทุกท่านก็ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ แล้ว   
    ในขั้นแปรญัตติจึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้พิจารณาด้วยครับ 

นายอุดม  วังโส    ตามที่ผมได้อ่านร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กิจการที่เป็น
สมาชิกสภาเทศบาล  อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 นั้น ในส่วนของล าดับที่  12 กิจการ                 
    ที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมฯนั้น ผมเห็นว่ามีความเหมาะสมที่ได้จ าแนกประเภทของ      
    ร้านค้า (ปั๊มหลอดแก้วแบบมือหมุน) ตู้น้ ามันหยอดเหรียญและสถานีบริการ                 
    น้ ามัน (ปั๊มหัวจ่าย) เพียงแต่ค่าธรรมเนียมตามร่างเทศบัญญัติฯที่เสนอในวันนี้ยัง
    สูงไปหากจะเก็บค่าธรรมเนียมที่มากเกินไปก็คงไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรมกับ
    ผู้ประกอบการค้ามากนัก ซึ่งในต าบลของเราไม่ได้มีปั๊มใหญ่ ผมเห็นว่าควร                        
    ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่บ้านเรา                
    ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชนบท ส่วนมากเป็นป่าและเขา ดังนี ้
    1.ร้านค้า (ปั๊มหลอดแก้วแบบมือหมุน) หลอดละ 100 บาท/ปี 
    2.ตู้น้ ามันหยอดเหรียญ ตู้ละ 200 บาท/ปี เนื่องจากไม่ต้องจ้างคนเติมน้ ามัน 
          และมีความเสี่ยงสูงกว่าปั๊มหลอดแก้ว 
    3 .สถานีบริการน้ ามัน  (ปั๊ มหั วจ่ าย ) ไม่ เกิน  2  หั วจ่ าย 300  บาท/ปี                        
       ถ้า 3 หัวจ่ายขึ้นไปคิดเพ่ิมหัวจ่ายละ 100 บาท/ปี ครับ 
 

นาง/........ 
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นางณัฎฐพร  ท้าวแก้ว  แจ้งว่าผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีหลายอย่าง ทั้งภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
รองประธานสภาเทศบาล  ร้านค้า ส่วนผู้ประกอบการที่มีปั๊มแบบหัวจ่ายก็จะต้องไปเสียที่ ส านักงาน           
    พลังงานอีก อัตราค่าธรรมเนียมที่ปรับเปลี่ยนน้ีดิฉันคิดว่าเหมาะสมแล้วค่ะ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน              ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้มีการแปรญัตติปรับลดอัตราค่าธรรมเนียม ในส่วน
ประธานสภาเทศบาล  ของล าดับที่ 12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมฯ จากเดิมนั้น ในส่วนข้ออื่นๆ           
    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแปรญัตติอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีต่อไปจะ 
    ขอมติที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้แปรญัตติตามที่สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอให้มีการปรับลด           
    อัตราค่าธรรมเนียม จากร่างเทศบัญญัติฯที่เสนอ เป็น  

1.ร้านค้า (ปั๊มหลอดแก้วแบบมือหมุน) หลอดละ 100 บาท/ปี 
    2.ตู้น้ ามันหยอดเหรียญ ตู้ละ 200 บาท/ปี 
    3 .สถานีบริการน้ ามัน  (ปั๊ มหั วจ่ าย ) ไม่ เกิน  2  หั วจ่ าย 300  บาท/ปี                        
       ถ้า 3 หัวจ่ายขึ้นไปคิดเพ่ิมหัวละ 100 บาท/ปี   

โดยมีคะแนนเสียง เห็นชอบจ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง  งด
ออกเสียง จ านวน ๑ เสียง คือประธานสภาเทศบาล และลาประชุม 1 เสียง คือ 
นางคณิจตา ขัตหลง 

การเสนอร่างเทศบัญญตัเิทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง                           
เรื่องกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (วาระที่ 3 เหน็ชอบ) 

นายจีระ  ณ  ล าพูน              ตามที่สมาชิกสภาเทศบาล ได้พิจารณาและมีมติรับหลักการ ในวาระที่ 1 และ
ประธานสภาเทศบาล  ในวาระที่  2 การแปรญัตติ ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอขอแปรญัตติ                 
    แห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่องกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ            
    สุขภาพ พ.ศ.2559  และสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้แปรญัตติตามที่เสนอ             
    แล้วนั้น ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบ จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมกัน                
    พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่ งข้าวพวง                  
    เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ขอมติด้วยครับ   

ที่ประชุม   มี ม ติ ให้ ค ว าม เห็ น ชอ บ ร่ า ง เท ศ บั ญ ญั ติ เท ศ บ าล ต าบ ล ทุ่ งข้ า วพ วง                    
    เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ในวาระที่ 3  โดยมีคะแนน 
    เสียง เห็นชอบจ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง  และงดออกเสียง  
    จ านวน ๑ เสียง คื อ ป ระ ธ าน ส ภ า เท ศ บ าล  ล าป ระ ชุ ม  1  เสี ย ง  คื อ                      
    นางคณิจตา ขัตหลง 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายจีระ  ณ ล าพูน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม 

ประธานสภาฯ    สภาเทศบาลทราบ รายละเอียดเชิญนายกเทศมนตรี ครับ    

    - การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย        
นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ตามที่เกิดวาตภัยขึ้นในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
นายกเทศมนตร ี   2559 มีหมู่บ้ านที่ประสบกับวาตภัยคือ หมู่  1 ,2 ,3 ,4,5 ขอขอบคุณ                
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้แจ้งเหตุเข้ามาในไลน์กลุ่มและร่วมประชุมหารือ              
    แนวทางการให้ความช่วยเหลือพร้อมร่วมออกส ารวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประสบ/........ 
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    ผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่  1 พ.ค.2559 ที่ผ่านมา ซึ่งในหลักเกณฑ์การ                        
    ให้ความช่วยเหลือก็เป็นไปตามระเบียบฯ คือช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งต้อง          
    มีบ้านเลขที่ ที่เก็บผลผลิตทางการเกษตรและต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น         
    แต่มี 1 ราย ที่บ้านได้รับความเสียหายแต่ไม่บ้านเลขที่ ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์              
    ไม่ทราบสภาเทศบาลมีความเห็นเป็นเช่นไร  

นายจีระ  ณ  ล าพูน  ขอมติที่ ประชุมสภาเทศบาลในการช่วยเหลือราษฎรที่ ไม่มีบ้ านเลขที่         
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ   

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  สรุปความ เสี ยหายและการให้ ความช่ วยเหลือผู้ ป ระสบวาตภั ย  ดั งนี้             
ปลัดเทศบาล    

บา้น จ านวน/ครัวเรอืน กระเบื้อง ครอบ สังกะส ี อื่นๆ 

ห้วยเป้า 24 249 72 6 - 
แม่กอน 13 192 74 15 - 
ทุ่งข้าวพวง 10 49 22 - - 
แม่จา 3 89 42 - - 
- หย่อมบ้านปางเบาะ 2 30 4 45 - 
- หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 11 66 10 5 - 
ห้วยทรายขาว 2 8 4 - - 
-หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 3 12 2 - - 

รวม 67 695 230 71 - 
นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ ขอฝากเรื่องไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุด และขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้บริเวณวัด
สมาชิกสภาเทศบาล  แม่จาและคอสะพานแม่น้ าปิง ด้วยค่ะ  

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับความเสียหายจะให้เจ้าหน้าที่ไปซ่อมแซมให้ครับ กรณีตัด
นายกเทศมนตร ี   ไม้ ซึ่ งอยู่ ใกล้ เส าไฟฟ้ าแรงสู ง ต้ องติ ดต่ อประสานงานกับ ไฟฟ้ าก่ อน                       
    ฝากเลขานุการนายกเทศมนตรี ประสานด้วย ครับ     

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  - แจ้งความคืบหน้ากรณีไฟไหม้บ้านปางเบาะ  ซึ่งตามระเบียบฯหลักเกณฑ์              
ปลัดเทศบาล   แล้วทางเทศบาลไม่สามารถใช้งบประมาณให้ความช่วยเหลือได้  สิ่งที่พอท าได้             
    และเยียวยาผู้ประสบภัยก็คือเป็นหน่วยงานที่ประสานขอรับความช่วยเหลือไป           
    ยังหน่วยงาน องค์กร ห้างร้านเอกชนต่างๆ ตอนนี้ก็มีผู้บริจาคสิ่งของเข้ามา            
    เรื่อยๆ ล่าสุดได้รับบริจาคกระเบื้องโดยภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่              
    และตอนนี้ก็ได้เปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้แล้วและมีผู้ใจบุญโอนเงิน         
    เข้ามาเรื่อยๆ ล่าสุดรวมแล้วมีประมาณ 60,000.-บาท แล้วครับ และวันนี้          
    ทางเทศบาลก็จะเข้าไปช่วยวางโครงสร้างบ้านที่ก าลังจะท าการก่อสร้างร่วม            
    กับชาวบ้านครับ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  -แจ้งเรื่องโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านแม่กอน-โป่งอาง ตอนนี้ทางอุทยาน
นายกเทศมนตร ี   แห่งชาติผาแดง ให้ทางเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงท าหนังสือขอซ่อมแซมถนน              
    ไปที่อุทยานแห่งชาติผาแดง แล้วทางอุทยานฯจะท าหนังสือไปที่ส านักบริหาร              
    พื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เพื่อด าเนินการต่อไป ครับ 
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    - แจ้งเรื่องเงินงบประมาณที่อุดหนุนให้กับวัดต่างๆ ตอนนี้มีหนังสือจาก                 
    กระทรวงมหาดไทยออกมาแล้ว ให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงิน                    
    อุดหนุนให้แก่วัดไว้ก่อนจนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบว่าด้วยเงิน            
    อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่    
    ชัดเจน ครับ  

    - แจ้งเรื่องโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ทางเทศบาล
    ต าบลทุ่งข้าวพวง จะได้จับฉลากเข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ.2561 ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

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

ปดิประชุม   เวลา ๑5.35 น. 
 

  
ลงชื่อ                 ผู้บันทึกการประชุม 

                                               (นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 
 เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2559  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559  เมื่อวันที่  
3 พฤษภาคม  2559 แล้ว  
 
 
ลงชื่อ     กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นางจินดา   แข็งธัญญกิจ) 
 
ลงชื่อ      กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุภาพ   แก้วพนัส) 
 
ลงชื่อ     กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร) 
 

สภาเทศบาลต าบลทุ่ งข้าวพวง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุม                    
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 
  

 

ลงชื่อ                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายจีระ  ณ  ล าพูน) 
   ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


