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

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ       
นายจีระ  ณ  ล าพูน  - การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลทุ่ งข้ าวพวง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี                   

(พ.ศ.2560-2562) ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548       
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง      
ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 อาศัยอ านาจตามความ              
ในหมวดที่ 5 ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน            
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง (พ.ศ.2560-2562) เพื่อใช้เป็นกรอบ
เค รื่ อ งมื อ ใน ก ารบ ริห ารงาน ขอ งเท ศบ าล ต าบ ลทุ่ งข้ าวพ วง ต่ อ ไป                             
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2559                         
ลงชื่อ นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 

 - แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบและเข้าร่วมกิจกรรม การเปิดภาคเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งมี
กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 70 ปี 

ระเบียบวาระที่ ๒          รับรองรายงานการประชุม  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 3  พฤษภาคม  2559 

นายจรีะ  ณ  ล าพูน  รายงานการป ระชุ ม ครั้ งที่ ผ่ านมามี สม าชิ ก สภ าเทศบาลท่ าน ใดจะ              
ประธานสภาเทศบาล  แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายงานประชุม หรือไม ่

นางคณิจตา  ขัตหลง  ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 1 ข้อ 5.1 เรื่องสถานที่ก่อสร้างโครงการ
สมาชิกสภาเทศบาล  จ่ายขาดเงินสะสมโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดินพร้อมติดตั้ ง        
    เครื่องสูบน้ า  ขนาด 4 นิ้ ว ชนิดท่อพี วีซี  8 .5  มาตรฐานอุตสาหกรรม                   
    บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 แก้ไขสถานที่ก่อสร้างเป็นโรงสูบน้ าประจ าหมู่บ้าน ค่ะ 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  ชี้แจงเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า  
นายช่างโยธาช านาญงาน  ขนาด 4 นิ้ว หมู่ 1 ตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากต้อง
    ใช้ช่างที่มีความช านาญ ส าหรับสถานที่ก่อสร้างโครงการตามที่ท่านสมาชิก                
    สภาเทศบาล ได้แจ้งให้ทราบ ครับ            

นายอุดม  วังโส   ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 3 ข้อ 5.3 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม    
สมาชิกสภาเทศบาล  จัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร  แก้ไขเป็น ขนาด 4,000 ลิตร ครับ                
    และ หน้าที่ 6 ข้อ 5.6 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาด                  
    เส้ นผ่ าศู นย์ กลาง 2  นิ้ ว  ชนิ ดท่ อพี วีซี  8 .5  มาตรฐานอุ ตสาหกรรม                          
    ของบ้านห้วยป่าฮ้อม หมู่ที่ 5 แก้ไขงบประมาณ จาก 338,000.-บาท 

เป็น/............. 
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                       เป็น 103,000.-บาท ครับ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
ปลัดเทศบาล/เลขาสภาฯ  เทศบาลด้วยความละเอียดรอบคอบ  และขออภัยที่พิมพ์รายงานการ                
    ประชุมสภาเทศบาลผิดพลาด กระผมจะแก้ไขรายงานการประชุมสภา              
    เทศบาล ให้ถูกต้องตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบ ครับ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายงานประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย ครับ                

ที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล                     
    ต าบลทุ่ งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  พ.ศ.2๕๕9 เมื่อวันที่                     
    3 พฤษภาคม  2559 จ านวน 10 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง งดออก         
    เสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล                                                     

ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 

    - ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (การจ่ายขาดเงนิสะสม) 
4.1 ยกเลิกมติโครงการเจาะบาดาล หมูท่ี ่7 บ้านห้วยตีนตั่ง                                
      งบประมาณ 205,000.-บาท 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมในการขุดเจาะ
ปลัดเทศบาล/เลขาสภาฯ  บาดาล หมู่ที่  7 บ้านห้วยตีนตั่ง ขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่เกิน 100.00 เมตร                     
    งบประมาณ 205,000.-บาท นั้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร             
    ท าการขุดเจาะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยไม่ต้องใช้              
    งบประมาณที่ขออนุมัติจ่ายขาดจากเงินสะสมจากสภาเทศบาล  จึงขอยกเลิก              
    มติสภาเทศบาล เมื่อครั้งประชมุครั้งที่แล้ว ครับ   

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  ชี้แจงเพิ่มเติมโครงการประปาบ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ 7 ทั้งการขุดเจาะบ่อบาลดาล
นายช่างโยธาช านาญงาน  และระบบประปาบาดาล ตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ ครับ           

นายจีระ  ณ  ล าพูน  สมาชิ ก สภ าเท ศบ าลท่ าน ใด จะสอบ ถาม เพิ่ ม เติ ม อี กห รือ ไม่  (ไม่ มี )                     
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล และจะเข้าสู่วาระต่อไปครับ  

ที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีมติให้ยกเลิกมติสภาเทศบาล ในการจ่ายขาด            
    เงินสะสม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 งบประมาณ 205,000.-บาท               
    ด้วยจ านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ               
    ประธานสภาเทศบาล  

4.2 โครงการจัดซื้อท่อปรับปรุงระบบท่อส่งประปา ขนาด 2 นิ้วและ 3 นิ้ว 
บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 และโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม หมู่ที่ 5 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ตามที่สภาเทศบาล ได้ประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว วันที่ 3 พฤษภาคม 
ปลัดเทศบาล   2559  และมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการจัดซื้อท่อปรับปรุง               
    ระบบท่อส่งประปา ขนาด 2 นิ้วและ 3 นิ้ว บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 งบประมาณ   

210,000.-/........ 
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210,000.-บาท และหมู่ 5 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดิน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม งบประมาณ 103,000.-
บาท นั้น เนื่องจากชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านยังไม่มีแนวทางการบริหารจัดการน้ า
ที่ชัดเจน ซึ่งหากด าเนินโครงการก่อสร้างไปแล้วอาจมีปัญหา เรื่องการบริหาร
จัดการน้ าต่อไปไม่มีสิ้นสุด เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ อยากเสนอให้สภา
เทศบาล ไดพิ้จารณาหากทั้ง 2 หมู่บ้าน ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีไม่มีข้อตกลง  

          ร่วมกันต่างคนต่างใช้ ผมเห็นควรให้สภาเทศบาลได้พิจารณาทบทวนมติจ่าย     
    ขาดเงินสะสม และควรก าหนดระยะเวลาเพื่อให้ได้ค าตอบที่ชัดเจนหากช้าไป   
    อาจจะไม่ทันเบิกจ่ายภายใน 30 มิถุนายน ครับ  อีกอย่างเป็นห่วงโครงการ             
    จ่ายขาดเงินสะสมทั้ งสองโครงการที่ ได้แจ้งให้ทราบไปแล้ว เกรงจะใช้                 
            งบประมาณซ้ าซ้อน ครับ 

นายทินกร  ทานา  ขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านแหล่ง
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  น้ าเพราะบางโครงการความเดือดร้อนได้สิ้นสุดไปแล้ว และบางโครงการอาจจะ
    ซ้ าซ้อนกับงบประมาณที่เคยได้รับการจัดสรรไปแล้ว ซึ่งถ้าหากด าเนินโครงการ            
    ไปแล้วอาจจะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทาง                    
    ราชการ 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ แจ้งว่าโครงการจ่ายขาดเงินสะสมของ บ้านแม่จา หมู่ 4 ชาวบ้านมีปัญหาที่     
สมาชิกสภาเทศบาล  ไม่ยอมติดตั้งมิเตอร์ มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านดิฉัน                  
    จะนัดประชุมชาวบ้านเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559
    น้ีค่ะ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  ในส่วนของโครงการจ่ายขาดเงินสะสม หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม หมู่ที่ 5 ซึ่งมี
ประธานสภาเทศบาล  ปัญหาเหมือนที่ท่านปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงนั้น ผมเห็นว่าควรจะนัดประชุม             
    ชาวบ้านเพื่อหาข้อสรุปเหมือนบ้านแม่จา ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2559             
    ก่อนที่จะด าเนินโครงการต่อไป ซึ่งหากช้าไปเกรงจะไม่ทันเบิกจ่ายครับ  

นางวไลพร  กันทะวงศ์  ปัญหาภายในหมู่บ้าน ควรจะมีการนัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและ              
รองนายกเทศมนตร ี  หาข้อสรุปให้ได้ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ซึ่งหากช้าไปเกรงจะไม่ทัน              
    เบิกจ่ายตามทีท่่านประธานสภาเทศบาล ได้ช้ีแจงค่ะ 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  แจ้งว่าโครงการจ่ายขาดเงินสะสมบางโครงการได้ผ่านช่วงวิกฤติไปแล้ว                
นายช่างโยธาช านาญการ  อยากให้สภาเทศบาล ได้พิจารณาด้วยครับ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอหรือช้ีแจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติที่ประชุม ด้วยครับ     

ที่ประชุม มีมติให้หมู่บ้านแม่จา หมู่ 4 จัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปว่าจะมีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการใช้น้ าร่วมกันหรือไม่ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 และหากไม่มี
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้น้ าที่ดี เป็นอันว่าโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการจัดซื้อท่อปรับปรุงระบบท่อส่งประปา ขนาด 2 นิ้วและ 3 นิ้ว                 
บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 งบประมาณ 210,000.-บาท เป็นอันพับไป ส่วนโครงการ
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดิน  ขนาดเส้นผ่ าศูนย์กลาง 2  นิ้ ว                
หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม หมู่ที่ 5 งบประมาณ 103,000.- บาท นั้นขอให้              
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จัดประชุมราษฎรเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง   

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ (พิจารณา) จ่ายขาดเงินสะสม                                                                
5.2 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ ารางคอนกรีตเสริมเหล็ก  

นายจีระ  ณ  ล าพูน  ตามที่ได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรี ขอให้เปิดการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ของหมู่ที่  3                
    บ้านทุ่งข้าวพวง และหมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง รายละเอียดขอเชิญคณะผู้บริหาร             
    ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจง ครับ 

นางวไลพร  กันทะวงศ์  วันนี้นายกเทศมนตรี ติดภารกิจได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วม 
รองนายกเทศมนตร ี  ประชุมแทน ค่ะ ส าหรับรายละเอียดโครงการ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจง ค่ะ 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  ส าหรับโครงการของหมู่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง ซึ่งทางหมู่บ้านได้ส่งโครงการเข้ามา
นายช่างโยธาช านาญงาน  และทางผู้บริหาร ได้มอบหมายให้ทางกองช่างไปส ารวจและประมาณราคา               
    คอืโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ ารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนเทศบาล
    ต าบลทุ่งข้าวพวง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 

นายจีระ  ณ  ล าพูน              โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้  ไม่ทราบจะด าเนินการทัน  
ประธานสภาฯ                  30 มิถุนายน 2559 หรือไม่   

นายนิคม  บุญยารัตน ์  แจ้งว่าปัจจุบันเป็นล าเหมืองที่ชาวบ้านใช้น้ าส าหรับท าการเกษตร แต่เนื่องจาก
สมาชิกสภาเทศบาล  ไม่ใช่ล าเหมืองคอนกรีตท าให้น้ ารั่วซึมได้อีกทั้งเวลาฤดูฝนก็มีวัชพืชขึ้นปกคลุม   
    ท าให้น้ า ไหลไม่สะดวก ซึ่ งถ้าหากก่อสร้างโครงการนี้ก็จะเป็นประโยชน์                 
    กับเกษตรและชาวบ้านมากที่สุด ส าหรับระยะเวลาด าเนินการว่าจะเสร็จทัน                     
    30 มิถุนายน 2559 หรือไม่ ผมได้คุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีแล้ ว                                          
    คิดว่าด าเนินการเสร็จทันเบิกจ่ายงบประมาณ ครับ 

นางวไลพร  กันทะวงศ์  เนื่องจากเป็นการตกลงจ้าง ดังนั้นหากเรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญา แต่ส่งมอบไม่
รองนายกเทศมนตร ี  ทัน 30 มิถุนายน 2559 จะมีปัญหาในการเบิกจ่ายหรือไม่   

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  ส าหรับโครงการของหมู่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง ซึ่งได้หารือกับท่านนายกเทศมนตรี         
นายช่างโยธาช านาญงาน  แล้วถ้าตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ คิดว่าทันและคงต้องคุยกับทางผู้รับจ้างอีกที
    เกี่ยวกับข้อตกการส่งมอบงานจ้าง ครับ       

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในจ่ายขาดเงิน          
 สะสมโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ ารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน          
 เทศบาล หมู่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง 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               
    บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 งบประมาณ 449,000.-บาท จ านวน 10 เสียง                 
    ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง คือ ประธาน                
    สภาเทศบาล   
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5.2 โครงการจัดซื้อท่อปรับปรุงระบบท่อส่งประปา ขนาด 2 นิ้วและ 3 นิ้ว 

 ชนิดท่อพีวีซี 8.5 มาตรฐานอุตสาหกรรม  
นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  ส าหรับโครงการของหมู่ 6 บ้านขุนคอง ซึ่งทางหมู่บ้านได้ส่งโครงการเข้ามา 
นายช่างโยธาช านาญงาน  และทางผู้บริหาร ได้มอบหมายให้ทางกองช่างไปส ารวจและประมาณราคา               
    คือโครงการจัดซื้อวัสดุท่อประปา เพื่อขยายระบบประปาเดิม งบประมาณ           
    70,000.-บาท ครับ 

นายอุดม  วังโส   แจ้งว่าลักษณะโครงการเหมือนของ หมู่ 4 บ้านแม่จา และหมู่ 5               
สมาชิกสภาเทศบาล  บ้านห้วยป่าฮ้อม ดังนั้นการปฏิบัติก็ควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ด าเนินการโครงการไม่มากเท่าไหร่  เห็นควรจะใช้งบ
ปลัดเทศบาล   ปกติจะดีกว่า  

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในจ่ายขาดเงิน          
 สะสมโครงการจัดซื้อท่อปรับปรุงระบบท่อส่งประปา ขนาด 2 นิ้วและ 3 นิ้ว  

 ชนิดท่อพีวีซี 8.5 มาตรฐานอุตสาหกรรม หมู่ 6 บ้านขุนคอง งบประมาณ           
 70,000.-บาท ตามที่เสนอครับ 

มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีมติเห็นชอบให้กลับทบทวนโครงการใหม่                
    จ านวน 10 เสียง ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง               
    คือ ประธานสภาเทศบาล  

5.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและขออนุมัติ โอนลด/โอนเพิ่ม  
 งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 

นางวไลพร  กันทะวงศ์  เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  เนื่องจากนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีฯ  ติดภารกิจฯ  ในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณขอให้               
    ปลัดเทศบาล เป็นคนช้ีแจงค่ะ   

นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ  เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559                     
     ได้ตั้ งงบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
    ของส านักปลัด และกองการศึกษา  ซึ่ งเป็นครุภัณฑ์ที่มีขนาดและราคา                  
    ต า ม เก ณ ฑ์ แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เต อ ร์                              
    ณ วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2558 นั้น ซึ่งต่อมาได้มีการก าหนดราคากลาง                    
    และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่                     
    11  มีนาคม  2559 จึงท าให้คุณลักษณะพื้นฐานและราคาเปลี่ยนไป เพื่อให้            
    การจัดหาคอมพิวเตอร์เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในกรณีขออนุมัติจัดหา                
    คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง            
    ค าชี้แจง งบประมาณและโอนงบประมาณเพิ่มเติม  รายละเอียดการแก้ไข                
    ค าชี้แจง งบประมาณและการโอนเงินงบประมาณ ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับ      
    ทุกท่านครับ  
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นายจีระ  ณ ล าพูน  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีขอให้
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติที่ประชุม ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
    ค าชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2558 ครับ   

ที่ประชุม   มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี           
    งบประมาณ พ.ศ.2559  ตามที่เสนอ ด้วยจ านวน 10 เสียง ไม่เห็นชอบ                  
    จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายจีระ  ณ ล าพูน  ต่อไปเป็นวาระอื่นๆ ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  เจ้าหน้าที่
ประธานสภาฯ    เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ที่มีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ             
    ชี้แจงครับ             

นายอุดม  วังโส   - แจ้งเรื่องโครงการรางระบายน้ าหน้าโรงเรียนตอนนี้ก่อสร้างเสร็จแล้ว  แต่มี
สมาชิกสภาเทศบาล  ปัญหาตรงรางระบายน้ าอันเดิมและรางระบายน้ าที่ก่อสร้างใหม่ ไม่อยู่ในระดับ            
    เดียวกันขอให้แก้ไขด้วยครับ 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  ชี้แจงกรณีโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า แม่กอน ที่ ไม่สามารถระบายน้ าได้ 
นายช่างโยธาช านาญงาน  เนื่องจากพื้นที่ต่างระดับกัน กองช่างจะด าเนินแก้ไขให้ครับ  

นางบานเย็น  จันทร์ข า  แจ้งว่าตอนนี้รางระบายน้ าเกือบทุกจุด อุดตันบางที่ไม่สามารถระบายน้ าได้แล้ว
สมาชิกสภาเทศบาล  

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  แจ้งว่าทางเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างให้แล้ว  การบ ารุงรักษา
ปลัดเทศบาล   ให้สามารถใช้งานได้ตลอดไปนั้น ทางหมู่บ้านต้องมีส่วนร่วมและช่วยกันพัฒนา         
    แต่ถ้าช ารุดเสียหาย ขอให้แจ้งให้เทศบาลทราบเพ่ือจะไปแก้ไขซ่อมแซมให้ครับ 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  แจ้งโครงการก่อสร้างในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559
นายช่างโยธาช านาญงาน  บางโครงการก็เสร็จแล้ว บางโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง            
    บางโครงการอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ครับ 

นายอุดม  วังโส   แจ้งเรื่องการเข้าร่วมการประชุมของสมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ทุกท่านตรงต่อ
สมาชิกสภาเทศบาล  เวลาด้วยครับ 

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 
 
 

คณะกรรมการ/.......... 
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 เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2559  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  2 ประจ าปี              
พ.ศ.2559  เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2559 แล้ว  
 
 
ลงชื่อ     กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นางจินดา   แข็งธัญญกิจ) 
 
ลงชื่อ      กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุภาพ   แก้วพนัส) 
 
ลงชื่อ     กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร) 
 
 

สภาท้องถิ่น ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล                    
สมัย.............สมัยที่.........ครั้งที่..........ประจ าปี พ.ศ.2559  เมื่อวันที่...............เดือน.............................พ.ศ.2559 
  
 

 

ลงชื่อ                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายจีระ  ณ  ล าพูน) 
   ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 


