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…............................................................................... 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจีระ  ณ  ล าพนู  ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

    - ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ที่ เข้าร่วมกิจกรรมพิ ธี          
    หล่อเทียนจ าน าพรรษาและถวายเทียนพรรษประจ าปี พ.ศ.2559                    

- แจ้งการขาดกิจกรรมของสมาชิกสภาเทศบาล ในกิจกรรมรณรงค์ การ             
ลงประชามติ เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2559 ซึ่งก็คงต้องด าเนินการตาม
ข้อตกลง ที่ท าไว้ร่วมกัน ครับ 
- แจ้งหลังประชุมสภาเทศบาลเสร็จแล้วขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
ญาติของเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลทุ่ งข้าวพวง (น.ส.ทิพย์ภาพร ชุมภู                
นักจัดการงานทั่วไป) ณ สุสานบ้านเมืองงาย ในวันนี้  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559          
ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2559) 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  รายงานการประชุมครั้ งที่ ผ่ านมามี สมาชิกสภาเทศบาลท่ าน ใดจะ              
ประธานสภาเทศบาล  แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายงานประชุม หรือไม่ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ าปีพ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9 
จ านวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือประธานสภาเทศบาล    

ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี

 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

    - ไม่ม ี

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม ่

5.1.การพจิารณาร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ.๒๕60  ของเทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง (วาระที่ ๑) 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  การประชุมในวันนี้ เพื่ อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕60 เสนอโดยคณะผู้บริหารเทศบาล                 
ต าบลทุ่งข้าวพวง   ต าบลทุ่งข้าวพวง ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง แถลงหลักการ   

เหตุผล/......... 
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              และเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
    พ.ศ.๒๕60 ครับ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตร ี   ทุกท่ าน  วันนี้ คณ ะผู้ บ ริหารเทศบาลต าบลทุ่ งข้ าวพวง โดยกระผม                               
    นายฉอ้อน เขื่ อน เพชร นายกเทศมนตรีต าบลทุ่ งข้ าวพวง ขอเสนอ                    
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60                   
    ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง โดยจะขอชี้แจงให้ประธานสภาเทศบาล                   
    สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ                      
    และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียด          
    ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2560
    ที่แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดังนี ้ ครับ 

๑.สถานะการคลัง 

    ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕9  ณ  วันที ่ ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕9 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
    ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จ านวน  35,199,304.26  บาท 

    ๑.๑.๒ เงินสะสม   จ านวน  13,752,600.54  บาท 

    ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑2,765,020.87  บาท 
    ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

        จ านวน  54  โครงการ   
รวม  4,824,403.64  บาท 

    ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
        จ านวน  16  โครงการ  

รวม  2,307,903.00  บาท 

    ๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง  จ านวน   -   บาท 

    ๒.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕8  
    (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น  52,661,443.38  บาท  ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร   รวม      ๑61,978.17   บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม    รวม        47,949.52   บาท 

    ค่าปรับและใบอนุญาต  

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม      446,729.78 บาท 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค รวม             -            บาท 
    และการพาณิชย์     
    หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด  รวม      ๑56,319.00   บาท 

    หมวดรายได้จากทุน  รวม           -  บาท 

    หมวดภาษีจัดสรร  รวม  19,422,737.54  บาท 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รวม  26,583,333.37  บาท 

    (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   

        รวม    5,842,396.00  บาท 
 

รายจ่าย/........... 
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    (๓) รายจ่ายจรงิ  จ านวน  30,094,946.21  บาท  ประกอบด้วย 

    งบกลาง    จ านวน   1,265,809.17 บาท 

    งบบุคลากร   จ านวน ๑0,614,106.70 บาท 

            (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) 
    งบด าเนินการ   จ านวน ๑0,653,196.89 บาท 

    (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
    งบลงทุน    จ านวน  4,993,583.00  บาท 

    (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
    งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)  จ านวน        ๓๔,๗๐๕.๐๐ บาท 

    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)  จ านวน  2,533,545.45 บาท 

    (๔) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
        จ านวน  5,799,900.00  บาท 

    (๕) มีการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่    
             จ านวน      147,219.82  บาท 

ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕60   
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้                        

    ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น    จ านวน 52,200,0๐๐  บาท   
    รายได้จดัเกบ็    รวม          650,๐๐๐  บาท 

    หมวดภาษีอากร              รวม       150,๐๐๐  บาท 

    ๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   จ านวน         95,๐๐๐  บาท 

    ๒.ภาษีบ ารุงท้องที่   จ านวน         50,๐๐๐ บาท 

    ๓.ภาษีป้าย    จ านวน           5,๐๐๐ บาท 

    หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและใบอนญุาต  รวม          50,๐๐๐ บาท 

    ๑.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน                5๐๐ บาท 

    ๒.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จ านวน             6,5๐๐ บาท 

    ๓.ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน               ๕๐๐  บาท 

    ๔.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ   จ านวน             6,0๐๐ บาท 

    ๕.ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน           4,5๐๐  บาท 
    6.ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียน จ านวน     100  บาท 
       ราษฎร 

    7.ค่าปรับการผิดสัญญา   จ านวน          30,6๐๐  บาท 

    8.ค่าปรับอื่นๆ    จ านวน     100  บาท 
    9.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน               2๐๐  บาท 

    10.ค่าใบอนุญาตอื่นๆ   จ านวน  1,000  บาท 

    หมวดรายได้จากทรพัยส์ิน  รวม      3๐๐,๐๐๐  บาท 

    ๑.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จ านวน        30๐,๐๐๐  บาท 
    2.รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ  จ านวน                      -   บาท 
 
 

หมวด/......... 
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    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   รวม           15๐,๐๐๐  บาท 

    ๑.ค่าขายแบบแปลน   จ านวน           7๐,๐๐๐  บาท 
    2.ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร  จ านวน          11,500  บาท 

    3.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   จ านวน           68,5๐๐  บาท 
       3.1 ค่าบ ารงุเครื่องชั่งน้ าหนัก  จ านวน           35,000 บาท 

       3.2 ค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน             8,500 บาท 

       3.3 อื่นๆ    จ านวน            25,000 บาท 

    รายไดท้ี่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

         รวม       ๑6,40๐,๐๐๐  บาท 

    หมวดภาษีจัดสรร   รวม       ๑6,40๐,๐๐๐  บาท 

    ๑.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  จ านวน       8,0๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙   จ านวน       ๓,4๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๓.ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จ านวน          3๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๔.ภาษีสุรา    จ านวน       ๑,2๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๕.ภาษีสรรพสามิต   จ านวน       2,5๐๐,๐๐๐  บาท 

    ๖.ค่าภาคหลวงแร ่   จ านวน           2๐,๐๐๐  บาท 

    ๗.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จ านวน           8๐,๐๐๐  บาท 

    ๘.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและ จ านวน         4๐๐,๐๐๐  บาท
      นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
    9.ภาษีล้อเลื่อน    จ านวน         500,000  บาท
     

    รายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         รวม   35,150,0๐๐  บาท 

    หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป   รวม   35,150,0๐๐  บาท 

    ๑.เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่       จ านวน  ๑3,928,500  บาท 

    ๒.เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน     จ านวน  21,221,500  บาท 

       2.1 ด้านการศึกษา            จ านวน  14,331,500  บาท 
       2.2 ด้านเบี้ยยังชีพ            จ านวน    6,840,000  บาท 
       2.3 ด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ  จ านวน         50,000  บาท 
             หมอกควัน      

    ประมาณการรายจ่าย               รวมทั้งสิ้น   52,200,0๐๐  บาท 
        แยกรายจ่ายตามแผนงาน  ดังนี ้
    ด้านการด าเนนิงานอื่น   รวม             7,848,020 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    ๑.แผนงานงบกลาง   ตั้งไว้         7,848,020 บาท 

    - งานงบกลาง    จ านวน        7,848,020 บาท 

    ด้านบริหารทัว่ไป   รวม        ๑5,785,520 บาท 

    ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตั้งไว้       ๑5,329,200 บาท 

    - งานบริหารงานทั่วไป   จ านวน      12,037,680 บาท 

    - งานบริหารงานคลัง   จ านวน        3,291,520 บาท 

2.แผนงาน/........... 
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    ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ตั้งไว้            456,32๐ บาท 

    - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา จ านวน          231,320  บาท 
      ความสงบภายใน 

    - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ  จ านวน          225,000  บาท 
  ระงับอัคคีภัย 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  รวม        21,710,940 บาท 

    ๑.แผนงานการศกึษา   ตั้งไว ้    18,662,240 บาท 

    - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน        4,215,820 บาท 

    - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จ านวน     14,446,420 บาท 

    ๒.แผนงานสาธารณสุข   ตั้งไว ้      1,016,540 บาท 

    - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารสุข จ านวน         561,540  บาท 

    - งานบริการสาธารณสุขและ  จ านวน         455,000  บาท 
    งานสาธารณสุขอื่น 

๓.แผนงานสังคมสงเคราะห ์  ตั้งไว ้         150,๐๐๐ บาท 
- สวัสดิการสังคมสังเคราะห์   รวม          150,000 บาท 

    ๔.แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้        ๑,168,240 บาท 
    - งานบริหารงานทั่วไป   จ านวน          462,240  บาท 

    - งานส่งเสริมและสนับสนุน  จ านวน          706,000  บาท 

      ความเข้มแข็งของชุมชน  
    ๕.แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม ตั้งไว ้         713,92๐ บาท 

       และนันทนาการ 
    - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา จ านวน         208,920  บาท 
       และวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    - งานกีฬาและนันทนาการ  จ านวน          200,000  บาท 
    - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  จ านวน          295,000  บาท 
    - งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม  จ านวน            10,000  บาท
             การท่องเที่ยว 

ด้านการเศรษฐกิจ   รวม          6,855,520  บาท
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       ตั้งไว้          6,730,520  บาท 
  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม    จ านวน       6,730,520  บาท 
    และการโยธา 
๒.แผนงานการเกษตร           ตั้งไว้             ๑25,๐๐๐  บาท 

   - งานส่งเสริมการเกษตร   จ านวน             25,000 บาท 

  - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้  จ านวน           100,000 บาท 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงได้ด าเนินการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60 โดยถือปฏิบัติด้วยความระมัดระวังตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ครบถ้วนถูกต้อง  
จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕60 เพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณา ส่วนรายละเอียดเพิม่เติม  

จะขอ/........ 
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จะขออนุญาตให้ ปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เป็นผู้ด าเนินการ
ชี้แจง 

นายทินกร   ทานา  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ เข้ าร่วมประชุม                 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ทุกท่าน และขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ชี้แจงร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติมจากท่าน
    นายกเทศมนตรี ซึ่ งจะแบ่งเป็นแผนงาน งาน หมวด และรายละเอียด               
    ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ ค่อนข้าง             
    ละเอียดและเยอะพอสมควร จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้พิจารณา           
    ตามร่างเทศบัญญัติฯที่แจกให้หากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดสงสัย              
    ก็สามารถสอบถามได้ ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมประมาณการรายจ่ายประจ าปี            
    งบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ครับ     

ประมาณการรายจ่าย                  รวมทั้งสิ้น   52,200,0๐๐  บาท 

โดยแยกเป็น 
๑.งบกลาง    ตั้งไว้         7,848,020 บาท 

    2.งบบุคลากร     ตั้งไว้       20,855,500 บาท 

    3.งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน  ตั้งไว้       15,836,600 บาท 
   ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค 

    4.งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ตั้งไว้     4,736,880 บาท 

       สิ่งก่อสร้าง) 
    5.งบรายจ่ายอื่น    ตั้งไว้          35,000  บาท 

    6.งบเงินอุดหนุน    ตั้งไว้      2,888,000 บาท 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ เข้ าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล   ทุกท่าน และขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม
    ได้ทราบจะเห็นได้ว่าการจัดท างบประมาณปี พ.ศ.2560 ยอดเงินเพิ่มจาก                
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประมาณ  5.45% แต่ถ้าดูรายละเอียดแล้วจะ
    เห็นได้ว่าแผนงานต่างๆมีประมาณการที่ลดลงเกือบทุกรายการ ส าหรับยอด               
    งบประมาณที่ เพิ่มขึ้นมาจากการตั้งงบประมาณส าหรับภารกิจถ่ายโอน            
    เบี้ ยยังชีพต่างๆและภารกิจถ่ายโอนส าหรับการศึกษา ส่ งผลให้การ                         
    ตั้งงบประมาณในงบลงทุนไม่ถึง 10 %  ซึ่ งอาจจะส่งผลถึงการตรวจ                      
    ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ได้  อีกทั้งงบประมาณปี พ.ศ.2559
    มีเงินเข้ามาไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งรับไว้ ท าให้หลายๆโครงการ
    ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2559 ยังไม่ได้ด าเนินการ ครับ  

นายอุดม   วังโส   ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ประมาณการรายรับ-จ่าย 
สมาชิกสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  2560                 
    แล้ว เห็นว่ามีการตั้งงบประมาณมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่เมื่อ            
    พิจารณารายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติฯ แล้วงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ     
    การตั้งงบประมาณส าหรับภารกิจถ่ายโอนเบี้ยยังชีพต่างๆและภารกิจถ่ายโอน
    ส าหรับการศึกษา ส าหรับงบประมาณรายจ่ายในหมวดต่างๆกลับลดลง 

สมาชิก/........ 
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              สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็เข้าใจเนื่องจากเงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่
    ที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณ  2559 ไม่เป็นตามประมาณการที่ตั้งไว้ ท าให้การ          
    บริหารงบประมาณค่อนข้างล าบากมีหลายโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ               
    ส าหรับการจัดท าร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ.2560              
    ก็ต้องตั้งให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะงบลงทุนคือโครงการต่างๆ              
    ของแต่ละหมู่บ้าน ในปีนี้มีงบประมาณที่ลดลงจากปีที่แล้ว  ก็ขอฝากทาง            
    คณะผู้บริหาร พิจารณาของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นด้วยครับ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ที่สอบถามตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจง  
นายกเทศมนตร ี   การตั้งงบประมาณก็ต้องตั้งให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส าหรับงบประมาณใน         
    งบลงทุนที่ลดลง กระผมจะพยายามหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
    อื่น เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ต าบลของเราดียิ่งขึ้น ครับ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  มี สมาชิ กท่ าน ใดต้ อ งการสอบถามหรือมี ข้ อชี้ แนะเพิ่ ม เติ มหรือ ไม่              
ประธานสภาเทศบาล  (ไม่มี ) หากไม่มี   ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาเพื่ อพิจารณาเห็นชอบ                   
ต าบลทุ่งข้าวพวง   รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕60  ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ขอมติด้วยครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ  พ.ศ.๒๕60  ในวาระที่ ๑  โดยมีคะแนนเสียง เห็นชอบจ านวน  
    ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง  และงดออกเสียง  จ านวน ๑ เสียง  

    คือประธานสภาเทศบาล 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60  แล้ว ต่อไปจะขอให้ทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง   ได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60  ขอให้ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง       
    ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายด้วยครับ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ต่อไปจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดเทศบาล   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๕ ก าหนดว่า 
ต าบลทุ่งข้าวพวง   สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
    สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่
    กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี ้

(๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัต ิ

(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  แล้วเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

ข้อ ๑๐๗  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล 
            ที่ไม่/.......... 
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ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัด
จ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้  คณะกรรมการแปรญัตติมีได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน  
แต่ไม่เกิน ๗ คน ครับ  

นายจีระ  ณ ล าพูน  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
ประธานสภาเทศบาล  บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ว่าจะให้มี                
ต าบลทุ่งข้าวพวง   คณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน 

นายนิคม  บุญยารัตน ์  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5  คน ครับ                                    
สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5  คน ค่ะ                                    
สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นายจีระ  ณ ล าพูน  ตอนนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 ท่าน เสนอให้มีคณะกรรมการแปร
ประธานสภาเทศบาล  ญัตติจ านวน  5  ท่าน  มีใครจะเสนอนอกจากนี้อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใด
ต าบลทุ่งข้าวพวง   เสนอ ก็ขอมติที่ประชุมด้วยครับ  

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ให้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   จ านวน  5  คน                  
ด้วย คะแนนเสียง 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล 

นายจีระ  ณ ล าพูน  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560                        
ต าบลทุ่งข้าวพวง   จ านวน  5  คน ตามระเบียบฯ ด้วยครับ 

นางคณิจตา  ขัตหลง  ขอเสนอนายสุขค า  จันทร์แกว้  เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 1 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 

ปลัดเทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

นายอุดม  วังโส   ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 
 
 

นาย/......... 
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นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่  (ไม่มีผู้ ใดเสนอ) เมื่ อไม่มีผู้ ใดเสนอชื่อ เพิ่ ม เติม เป็นอันว่า                       
ต าบลทุ่งข้าวพวง   นายสุขค า  จันทร์แก้ว  ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  

ต่อไปเชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 

นางบานเย็น  จันทร์ข า  ขอเสนอนายสุภาพ  แก้วพนัส  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 

ปลัดเทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นายนิคม  บญุยารัตน ์  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่  (ไม่มีผู้ ใดเสนอ) เมื่ อไม่มีผู้ ใดเสน อชื่อ เพิ่ ม เติม เป็นอันว่า                       
ต าบลทุ่งข้าวพวง   นายสุภาพ  แก้วพนัส  ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  

ต่อไปเชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

นายสุขค า  จันทร์แก้ว  ขอเสนอนายอุดม  วังโส  เปน็คณะกรรมการแปรญัตติ คนที ่3 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 

ปลัดเทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

นางบานเย็น  จันทร์ข า  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่  (ไม่มีผู้ ใดเสนอ) เมื่ อไม่มีผู้ ใดเสนอชื่อ เพิ่ ม เติม เป็นอันว่า                       
ต าบลทุ่งข้าวพวง   นายอุดม  วังโส ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  

ต่อไปเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ครับ 
นาย/....... 
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นายอุดม  วังโส   ขอเสนอนายนิคม  บุญยารัตน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ คนที่ 4 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 

ปลัดเทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

นายสุภาพ  แก้วพนัส  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่  (ไม่มีผู้ ใดเสนอ) เมื่ อไม่มี ผู้ ใดเสนอชื่อ เพิ่ ม เติม เป็นอันว่า                       
ต าบลทุ่งข้าวพวง   นายนิคม  บุญยารัตน ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 4                    

ต่อไปเชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 ครับ 

นายนิคม   บุญยารัตน ์  ขอเสนอนางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 

ปลัดเทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

นางจินดา  แข็งธัญญากิจ  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นายอุดม  วังโส   ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่  (ไม่มีผู้ ใดเสนอ) เมื่ อไม่มีผู้ ใดเสนอชื่อ เพิ่ ม เติม เป็นอันว่า                       
ต าบลทุ่งข้าวพวง   นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ             
    คนที่  5  และตอนนี้ เราก็ ได้คณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศ บัญญั ติ              
    งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครบทั้ง           
    5 คน แล้ว ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวันรับค าแปรญัตติและ
    ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรับค าแปรญัตติเพื่อพิจารณา            
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60  

โดย/......... 
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                โดยผู้ที่จะแปรญัตติต้องยื่นค าแปรญัตติเป็นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ
    แปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๔๙  วรรคสอง  รายละเอียดขอเชิญปลัดเทศบาล
    ชี้แจงครับ 

นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และห้วงเวลาที่ เหมาะสม เห็นควรก าหนด
ปลัดเทศบาลต าบล  ระยะเวลารับค าแปรญัตติ  ระหว่างวันที่ ๑๘-20 สิงหาคม ๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา
ทุ่งข้าวพวง   ๐๘.3๐ น.-๑๖.3๐ น. และก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ                 
    เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
    พ.ศ.๒๕60 ในวันที่ ๒2 สิงหาคม ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม                  
    สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  เพื่อที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติจะได้
    ส่งส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติและแจ้งผลการรับ
    ค าแปรญัตติให้ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงตามระเบียบฯ ข้อ ๕๐  
    ภายในวันที่ ๒2 สิงหาคม ๒๕๕9  และก าหนดวันประชุมพิจารณาในวาระที่   
    ๒ และวาระที่ ๓  ในวันที่ ๒6  สิงหาคม  ๒๕๕9  กรณีที่ไม่มีสมาชิกยื่นค าขอ
    แปรญัตติ ครับ 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรก าหนดระยะเวลาตามที่ท่านปลัดได้
สมาชิกสภาเทศบาล  แนะน า ค่ะ 
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่าง     
ประธานสภาเทศบาล  อื่น ก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติ           
ต าบลทุ่งข้าวพวง   และก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยครับ        

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่  18 -20  
สิงหาคม  2559 เวลา 08.30- 16.30 น.  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง  ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อพิจารณา     
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕60        
ในวันที่ ๒2  สิงหาคม  ๒๕๕9  เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยเชิญนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ เสนอขอแปรญัตติชี้แจงแสดงเหตุผลด้วย                
และก าหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาในวาระ 2  ในวันที่   ๒6 สิงหาคม            
๒๕60  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง และ
หากไม่มีการแปรญัตติฯ ก็จะพิจารณา วาระที่ 3 ในวันเดียวกัน  ด้วยคะแนน
เสียง 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านที่พิจารณารับร่างเทศบัญญัติ
นายกเทศมนตรีต าบล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครับ   

นายจีระ  ณ  ล าพูน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใดประสงค์           
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปราย  ประธานสภาเทศบาล  จะขอด าเนินการประชุมในระเบียบวาระ 
ต าบลทุ่งข้าวพวง ต่อไป   ครับ 
 

ระเบียบ/........ 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายจีระ  ณ ล าพูน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ    สภาเทศบาลทราบ รายละเอียดเชิญนายกเทศมนตรี ครับ           

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ตามที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ท าหนังสือไปยังผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  
นายกเทศมนตรีต าบล  โดยขอให้ส ารวจจ านวนสุนัข แมว ที่เจ้าของประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ทุ่งข้าวพวง   พิษสุนัขบ้า นั้น  เนื่องจากได้รับแจ้งจากกองคลังว่ามี เงินงบประมาณ               
    ไม่เพียงพอในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ส าหรับการด าเนินโครงการ  จึงขอแจ้งให้ทาง      
    สภาเทศบาลทราบว่า ในปีงบประมาณนี้คงไม่สามารถด าเนินโครงการได้     
    และหากผู้ใหญ่บ้านหรือชาวบ้านสอบถามมาก็ขอชี้แจงและท าความเข้าใจให้
    ชาวบ้านทราบด้วยครับ   

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  เดิมทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เป็นโครงการที่เราปฏิบัติกันมา
ปลัดเทศบาลต าบล  ทุกปี แต่เนื่องจากได้รับการทักท้วงจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าไม่อยู่ใน
ทุ่งข้าวพวง   อ านาจหน้าที่ และเรียกเงินคืน ดังนั้นในปีที่ผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่น
    แต่ละแห่งไม่กล้าด าเนินการ กลับกลายเป็นว่ามีโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้น                 
    และกรมปศุสัตว์ ได้ออกประกาศก าหนดให้เขตท้องที่จังหวัดเชียงใหม่           
    เป็นเขตท้องที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดจึงต้องท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
    สุนัขบ้า โดยไม่ เสียค่าธรรมเนียมทั้ งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
    ด าเนินการภายใน 30 กันยายน 2559 แต่พอมีประกาศออกมาและ           
    ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการกลับไม่มีงบประมาณ              
    เพียงพอที่จะด าเนนิโครงการ เนื่องจากรัฐบาลจัดสรร งบประมาณไม่ เป็นไป
    ตามประมาณการที่ตั้งรับไว้ จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลทราบ หากประสงค์   
    จะฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงของตน สามารถน าไปฉีดที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
    โดยเสียค่าธรรมเนียมเองครับ   

นายจีระ  ณ  ล าพูน  แจ้งว่าหากทางเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ไม่สามารถจะด าเนินโครงการได้  
ประธานสภาเทศบาล   ก็ให้ท าหนังสือแจ้งไปยังก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจะ
    ได้เข้าใจตรงกัน ครับ 

ทีป่ระชุม รบัทราบ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  - แจ้งเรื่องการปิดปรับปรุงจุดชมวิว และท าการปลูกต้นไม้เพื่อรองรับฤดูกาล
นายกเทศมนตรีต าบล  ท่องเที่ยวที่จะมาถึง ครับ                         
ทุ่งข้าวพวง 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  แจ้งความเดือดร้อนของชาวบ้านเนื่องจากฝนตกท าให้น้ าไหลเข้าบ้านของ
สมาชิกสภาเทศบาล  ชาวบ้าน ขอฝากทางเทศบาลไปตรวจสอบด้วยค่ะ 

นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร แจ้งการปรับปรุงห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือ                 
สมาชิกสภาเทศบาล  ฝากทางท่านนายกเทศมนตรี ด าเนินการด้วยค่ะ  

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ส าหรับความเดือดร้อนบ้านแม่จา ต้องดูว่าฝนตกท าให้น้ าระบายไม่ทันหรือว่า
นายกเทศมนตรีต าบล  น้ าท่วม ฝากทางสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจสอบและแจ้งให้ทางกองช่างทราบ
ทุ่งข้าวพวง   ด้วย ส าหรับการก่อสร้างห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือ  

เนื่อง/........... 
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        เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้และงบถ่ายโอนเป็นของโรงเรียนอนุบาลพัฒนา
    ต้นน้ าขุนคอง ดังนั้นหากจะท าการซ่อมแซมปรับปรุงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หย่อมบ้านแม่จาเหนือจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาก่อน
ครับ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทางหมู่บ้านขุนคองก็มีความประสงค์
จะซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารเก่าซึ่งเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้านเป็นโรงเรียน
อนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนคอง จึงเห็นควรจะ
ซ่ อ ม แ ซ ม /ป รั บ ป รุ งอ าค าร เรี ย น ให้ ท า งโร ง เรี ย น อ นุ บ าล พั ฒ น า                            
ต้นน้ าขุนคองก่อน ครับ                          

นายจีระ  ณ ล าพูน  สมาชิกท่ าน ใดมี ข้ อสงสั ยที่ จะสอบถาม เพิ่ ม เติ มหรือ ไม่   เชิญ ครับ                                  
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง    

นางบานเย็น  พลเยี่ยม  สอบถามเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอน เนื่องจากตอนนี้ทางศูนย์พัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล  เด็กเล็กอาศัยอาคารของวัดอยู่ จึงอยากจะให้ทางเทศบาลช่วยดูแลแก้ไข           
    ปัญหาเรื่องอาคารเรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอน ด้วยค่ะ  

นายอุดม  วังโส   แจ้งว่าหากจะขอใช้อาคารหอประชุมที่ก่อสร้างใหม่ชาวบ้านก็ใช้ประชุม             
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นประจ าทุกเดือน และถ้าไปขอใช้หอประชุม SML ที่โรงเรียนคิดว่าทาง             
    โรงเรียนก็ไม่น่าจะขัดข้องอะไรแต่หากจะซื้อที่ดินปลูกสร้างอาคาร คงล าบาก
    เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายแต่ทั้งนี้ก็ควรจะต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อหาทาง
    แก้ไขปัญหาอีกที ซึ่งหากด าเนินการวันไหนจะแจ้งให้ทางเทศบาลต าบล               
    ทุ่งข้าวพวง ร่วมหารือด้วยครับ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ผมเห็นว่าควรจะอาศัยที่วัดไปก่อน หากจะไปใช้หอประชุม SML ในโรงเรียน 
ปลัดเทศบาลต าบล  ก็เห็นใจทางคุณครูที่ย้ายออกมาแล้วหากจะกลับเข้าไปก็คงไม่สบายใจ                        
ทุ่งข้าวพวง   แนวทางที่เสนอคือการจัดตั้งผ้าป่าเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อที่ดินในการปลูก
สร้าง    อาคารเรียน และหากทางหมู่บ้านจะประชุมหารือกันวันไหนก็แจ้งให้ทราบ
    ด้วย ทางเทศบาลจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยครับ   

ทีป่ระชุม รบัทราบ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล  อภิปราย  ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้ขอเชิญสมาชิก
    สภาเทศบาลทุกท่าน และขอแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วม                  
    ประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2
    เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ             
    พ.ศ.2560 วาระ 2  ในวันที่  ๒6 สิงหาคม  ๒๕59  เวลา ๐๙.๐๐ น.            
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง และหากไม่มีการแปรญัตติ         
    ก็จะพจิารณา วาระที่ 3 ในวันเดียวกัน  ขอปิดประชุมครับ     

ปดิประชุม   เวลา ๑5.20 น. 

 

ลงชื่อ/......... 
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  ลงชื่อ                 ผู้บันทึกการประชุม 

                                               (นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 
 

 เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2559  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2559              
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  15 สิงหาคม  2559 แล้ว  

 

ลงชื่อ      กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นางจินดา   แข็งธัญญกิจ) 
 
ลงชื่อ       กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุภาพ   แก้วพนัส) 
 
ลงชื่อ      กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร) 
 
 

สภาท้ องถิ่น  ได้พิ จารณ ารับรองรายงานการประชุม  ในคราวประชุมสภาเทศบาล                    
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2559  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  26  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559  แล้ว 

 

ลงชื่อ                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายจีระ  ณ  ล าพูน) 
   ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง 

สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 2 ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๕9   
วันจันทร์  ที่  26  เดือน  สงิหาคม  พ.ศ.๒๕๕9 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง 

…............................................ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจีระ  ณ  ล าพนู  ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 

- เนื่องจากใกล้หมดวาระในการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้ว จึงขอแจ้งเรื่องการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินหรือหนี้สิน     
ของนักการเมืองท้องถิ่น ดังนี ้
(1) กรณีพ้นจากต าแหน่ง ให้ยื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง  

(2) กรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ให้ยื่นภายใน๓๐ วันนับแต่
วันที่พ้นจากต าแหน่งมาแล้ว เป็นเวลาหนึ่งปี  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  (สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจ าปี               
พ.ศ.2559  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2559) 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  รายงานการประชุมครั้ งที่ ผ่ านมามี สมาชิกสภาเทศบาลท่ าน ใดจะ              
ประธานสภาเทศบาล  แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายงานประชุม หรือไม่ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปีพ.ศ.2559 เมื่อวันที่  15 สิงหาคม ๒๕๕9 
จ านวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือประธานสภาเทศบาล    

ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม       
    - ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องทีค่ณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1 แถลงผลการแปรญตัติร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  ตามที่สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ในการประชุม                                    
ต าบลทุ่งข้าวพวง   สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่                    
    15  สิงหาคม  2559  และที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการพิจารณา      
    ขั้นแปรญัตติ จ านวน 5 ท่าน และก าหนดระยะเวลาค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า          
    24 ชั่วโมงนับแต่สภาเทศบาล มีมติรับหลักการ ซึ่งสภาเทศบาลต าบล         
    ทุ่งข้าวพวง ได้ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม
    2559 เวลาตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. แล้วนั้น  ต่อไปขอให้ประธาน          
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                 
    พ.ศ.2560 ไดร้ายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ด้วยครับ 

นายสุขค า/.......... 
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นายสุขค า   จันทร์แก้ว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามมติ              
ประธานคณะกรรมการ  ที่ประชุมสภาเทศบาล ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
แปรญัตต ิ   ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้มีมติรับ
    หลักการ ร่างเทศบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ                
    พ.ศ.2560 และก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ               
    รายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 18-20  สิงหาคม  ๒๕๕9               
    เวลาตั้งแต่ 08.30–16.30 น. นั้น ซึ่งห้วงระยะเวลาดังกล่าวคณะกรรมการ
    แปรญัตติไดม้าปฏิบัติงาน เพื่อรับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ           
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ                         
    และคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาตรวจแล้วเห็นควรให้คงไว้ตาม          
    ร่างเดิมทุกประการ พร้อมทั้งได้รายงานและเสนอความเห็นต่อประธาน                             
    สภาเทศบาลแล้ว ครับ 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 5.๑ การพจิารณาร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ.๒๕60 ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง (วาระที่ 2 ) 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการแปรญัตติแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล    จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ต่อไป 
ต าบลทุ่งข้าวพวง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
    พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) ข้อ 51 ในการพิจารณา               
    ร่างเทศบัญญัติในวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
    หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
    ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือ
    เห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ
    ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ                  
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลต าบล         
    ทุ่ งข้ าวพ วง ได้ ส่ งร่ า ง เท ศบั ญ ญั ติ งบ ป ระม าณ รายจ่ าย  ป ระจ าปี                    
    พ.ศ.2560 คืนมาโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เมื่อที่ประชุมได้ร่วมกัน            
    พิจารณาแล้ว  มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  (ไม่มี) เมื่อไม่มี
    ผู้ ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ก็เป็นอันว่าการพิจารณาร่างเทศ บัญญัติ                    
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ของเทศบาลต าบล          
    ทุ่งข้าวพวง ในวาระที่ 2 เป็นอันเสร็จสิ้น  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศ           
    บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวาระที่ 3 

5.2 การพจิารณาร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2560 ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง (วาระที่ 3)    

นายจีระ  ณ  ล าพูน  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                                    
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ.๒๕60 ของเทศบาลต าบลทุ่ งข้าวพวง ในวาระที่  2 เสร็จสิ้ นลง         
ต าบลทุ่งข้าวพวง   การพิ จ ารณ าใน วาระที่  3  จะขอม ติ ที่ ป ระชุ ม ว่ าจ ะพิ จ ารณ าให้                         
                 

  ความ/...... 
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 ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560                   
 ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  หรือไม่ขอมติด้วยครับ 

ที่ประชุม            มีมติ ให้ ความ เห็ นชอบร่างเทศบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจ า                          
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยจ านวน 10 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง   
   งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ว  ต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่                       
ต าบลทุ่งข้าวพวง   เร่งด าเนินการจัดส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2560
    พร้อมทั้ งเอกสารประกอบ ให้ นายอ าเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบ                     
    เมื่อนายอ าเภอพิจารณาเห็นชอบและส่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย            
    ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 คืนมาแล้วจะเสนอให้นายกเทศมนตรี                       
    ลงนามประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป               
    ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี)
    ถ้าไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย  จะขอด าเนินการประชุมในระเบียบวาระ
    ต่อไป ครับ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านที่พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
นายกเทศมนตร ี   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผมจะพิจารณา              
ต าบลทุ่งข้าวพวง   ใช้จ่ ายเงินงบประมาณ ตามระเบี ยบ กฎหมายอย่ าง อย่างเคร่งครัด                  
    เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการและพี่น้องประชาชน  ครับ  

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องที่เสนอใหม่ (พิจารณา) 

- ไม่มี  

ระเบียบวาระที่  7                   เรื่องอื่นๆ  

นายจีระ  ณ ล าพูน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม               
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาลทราบ รายละเอียดเชิญนายกเทศมนตรี ครับ           

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร  - แจ้งเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เนื่องจาก
นายกเทศมนตร ี   ขณะนี้ได้รับแจ้งจากกองคลังว่ายังไม่มีเงินอุดหนุนโอนเข้ามาตามประมาณ
    การต าบลทุ่งข้าวพวง ที่ตั้งรับไว้ ท าให้โครงการต่างๆ ยังไม่ได้ด าเนินการหลาย
    โครงการ แต่ทั้งนี้จะให้กองคลังติดตามสถานะการคลังเป็นระยะๆ แล้วจะสรุป                       
    ยอดเงินงบประมาณอีกทีกลางเดือนกันยายน  ครับ 

- เรื่องการทักท้วงและให้คืนเงินจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งต่อไปใน
การด าเนินโครงการต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายโดย
เคร่งครัด ทั้ งนี้ ให้พิจารณาถึงอ านาจหน้าที่ /ความจ าเป็น/เหมาะสม                  
และประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ครับ  

- เรื่องการปรับปรุงจุดชมวิว ตอนนี้ได้ท าการปิดปรับปรุงแล้วและจะพยายาม
ปรับปรุงและสร้างให้มั่นคงแข็งแรง ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ  

นาย/......... 
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นายอุดม   วังโส   - แจ้งให้ทราบ เนื่องจากได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านหย่อมบ้านใหม่พัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล  บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 ว่าช่วงนี้ฝนตกหนักน้ าไหลเซาะถนนท าให้ถนนลื่นและ             
    เป็นร่องหลุมลึก ส่งผลให้การเดินทางล าบากและอาจท าให้เกิดอันตรายต่อ           
    ชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ เส้นทางในการสัญจรไป -มาได้  ขอฝาก              
    ท่านนายกเทศมนตรี ให้กองช่างไปส ารวจและด าเนินการแก้ไขปัญหา               
    ความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยครับ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  แจ้งความเดือดร้อนเกี่ยวกับถนนลูกรังช ารุด หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม ด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ต าบลทุ่งข้าวพวง   

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ แจ้งว่าในการแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะถนนท าให้เป็นร่องหลุมลึก ส่งผลให้การ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  เดินทางเป็นไปด้วยความล าบากตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้แจ้งให้ที่         
    ประชุมทราบ นั้น หากจะเอาดินลูกรังไปถมในช่วงนี้คงจะไม่สามารถท าได้
    เนื่องจากยังอยู่ในห้วงฤดูฝนซึ่งหากฝนตกหนักก็คงจะกลับมาเป็นสภาพเดิม
    ยังไงหากจะถมดินลูกรังต้องรอให้พ้นช่วงฤดูฝนไปก่อน ครับ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  เห็นตามที่ผู้อ านวยการกองช่างแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  แนวทางแก้ไขในตอนนี้
ปลัดเทศบาล   ก็คือขอความร่วมมือกับทางชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้ช่วยกันขุดร่องระบายน้ า 
    เวลาที่ฝนตกจะแก้ไขเรื่องน้ ากัดเซาะถนน ได้และหากผ่านช่วงฤดูฝนไปแล้ว          
    ค่อยด าเนินการถมดินลูกรัง ครับ  

นายฉออ้น  เขื่อนเพชร  รับทราบครับ  จะให้ทางกองช่างไปส ารวจเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาความ
นายกเทศมนตร ี   เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ตามที่เสนอครับ 
ต าบลทุ่งข้าวพวง         

ที่ประชุม   รับทราบ 

นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาล  หย่อมบ้านแม่จาเหนือ ซึ่ งไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจาก           
    รถผสมคอนกรีต ขึ้นไม่ได ้ 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ แจ้งว่าโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านแม่จาเหนือ
ผู้อ านวยการกองช่าง  ท าสัญญาแล้ว แต่มีปัญหาในการเข้าด าเนินโครงการเนื่องจากความขัดแย้ง 
    ของชาวบ้านและการขออนุญาตใช้พื้นในการด าเนินโครงการ แต่ตอนนี้ได้รับ
    อนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้วและปัญหาของชาวบ้านก็สามารถพูดคุยกันได้แล้ว          
    แต่พื้นที ่ด าเนินโครงการก่อสร้างลาดชันท าให้รถผสมคอนกรีตไม่สามารถ          
    จะขึ้นไปได้ จึงปรึกษากับทางช่างผู้ควบคุมงานแล้วเห็นควรชะลอการก่อสร้าง
    ออกไปก่อนหากฝนทิ้งช่วงก็จะด าเนินการก่อสร้างต่อ ฝากท่านสมาชิก            
    สภาเทศบาล อธิบายให้ชาวบ้านทราบด้วย ครับ  

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  แจ้งเรื่องโครงการก่อสร้างทางล้อคอนกรีต บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (น้ าคอง)  
ปลัดเทศบาล   อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นในการด าเนินโครงการ และยังไม่ได้ก่อหนี้
    ผูกพัน เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินโครงการ  

เพราะว่า/...... 
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              เพราะว่าไม่มีเงินรายได้และเงินอุดหนุนเข้ามา ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้           
    แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วว่าจะให้กองคลังติดตามสถานะการคลังและรายงาน
    ให้ทราบเป็นระยะๆและจะสรุปยอดงบประมาณกลางๆเดือนกันยายน หากมี   
    งบประมาณเพียงพอก็จะก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน ซึ่งเกรงว่าจะไม่สามารถ         
    ด าเนินโครงการได้ทันในห้วงปีงบประมาณน้ี  

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ แจ้งเรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ตอนนี้ด าเนินการเกือบเสร็จสิ้นทุกโครงการแล้ว ซึ่งมีจ านวน 1 โครงการ     
    ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ คือ โครงการติดตั้งถังไฟเบอร์กล๊าส ขนาด 4,000  
    ลิตร พร้อมฐานรอง ของบ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 ส าหรับโครงการในเทศบัญญัติ
    ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.2559 มี 1 โครงการ คือโครงการจัดซื้อวัสดุท่อ                       
    ประปา ของบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ได้ผู้ยื่นซองเสนอราคาแล้ว จะรีบ            
    ด าเนินการต่อไป ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ  

นายจีระ  ณ  ล าพูน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่
ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดประสงค์ อภิปราย  ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่ าน             
    ขอปิดประชุมครับ     

ปดิประชุม   เวลา ๑5.15 น. 
 
 

  ลงชื่อ                 ผู้บันทึกการประชุม 
                                               (นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 
 เมื่อวันที่  29 สิงหาคม  2559  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2 ประจ าปี                  
พ.ศ.2559  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2559 แล้ว  

 

ลงชื่อ      กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นางจินดา   แข็งธัญญกิจ) 
 
ลงชื่อ       กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุภาพ   แก้วพนัส) 
 
ลงชื่อ      กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร) 

 

สภาท้องถิ่น/......... 
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สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุม               
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2559  เมื่อวันที่  20  เดือน กันยายน พ.ศ.2559  แล้ว 

 

ลงชื่อ                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายจีระ  ณ  ล าพูน) 
     ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


