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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 
    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจีระ  ณ  ลําพูน  ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

    - ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล               
    ที่เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ              
    พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และต้ังศาลพระพรหม ณ ที่ว่าการ           
    อําเภอเชียงดาว 

    - การจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมตําบล ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชน การเหลื่อมล้ํา
    ทางสังคม การให้คําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับคดีต่างๆ ซึ่งมีการแต่งต้ัง               
    คณะกรรมการดําเนินการแล้ว และทางศูนย์ฯขอใช้สถานที่และขอเจ้าหน้าที่
    ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานกับหน่วยงาน           
    ที่เก่ียวข้องและรับเร่ืองจากประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน  จึงขอแจ้งให้
    ทราบโดยทั่วกัน 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจําปี              
พ.ศ.2559  เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2559) 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  รายงานการประชุมครั้ งที่ ผ่ านมามี สมาชิกสภาเทศบาลท่ าน ใดจะ              
ประธานสภาเทศบาล  แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุม หรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีจะ
    ขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจําปีพ.ศ.2559 เมื่อวันที่  26 สิงหาคม ๒๕๕9 
จํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือประธานสภาเทศบาล    

ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถ่ินตัง้ขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  
     -     ไม่มี    

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

    6.1 การกันเงนิไว้เบกิตดัปี ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2559 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  เน่ืองจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แล้ว  แต่ยังมีโครงการอีกหลาย
ประธานสภาเทศบาล  โครงการในเทศบัญญั ติ ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .2559 ที่ ยังไม่ ได้               
    ดําเนินการ รายละเอียดเชิญท่านนายกเทศมนตรี  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
    ได้ช้ีแจงครับ 

นายฉอ้อน/......... 
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นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  ขอเรียน ช้ีแจง ให้ที่ ป ระ ชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ  ตามระเบียบ               
ปลัดเทศบาล   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
    รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547              
    และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหน้ีผูกผันไว้ก่อนสิ้นปี              
โดยการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าเบิกเงินไปชําระหน้ี
ผูกพันน้ันไม่ทันภายในปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหน่ึงปี หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน  
ข้อ 58 ให้วางฎีกากันเงินตามแบบท่ีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่นกําหนด 
ก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน เว้นแต่เหตุผลอันสมควร ผู้บริหารท้องถิ่น
อาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาย่ืนขอกันเงินได้ไม่เกินวันทําการสุดท้ายของ
ปีน้ัน 
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หน้ีผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หน่ึงปี ครับ       

นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร  ขอเรียนช้ีแจง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ โครงการในเทศบัญญัติ
นายกเทศมนตรี   ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .2559 ในงบลงทุนยังไม่ได้ดําเนินโครงการ               
    แต่เน่ืองจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  ดังน้ันจะขอแจ้งให้             
    ที่ประชุมสภาเทศบาลในส่วนที่ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  เพ่ือขอมติที่ประชุม            
    สภาเทศบาล อนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ดังน้ี 

โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  
1 .โครงการก่อสร้างทางล้อคอนกรีตเสริม เหล็ก  พร้อมป้ายโครงการ               
บ้านขุนคอง หมู่ที่  6  (ทางเข้าพ้ืนที่ การเกษตรนํ้าคอง) งบประมาณ  
195,000.-บาท (โครงการในเทศบัญญัติประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559) 
2.โครงการถมดินลูกรังขยายไหล่ทางและติดต้ังเสาไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์  งบประมาณ 96,000.-บาท (โครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
รวมท้ังสิ้น  2 โครงการ  งบประมาณ  291,000.- บาท   

    สําหรับโครงการในหมวดค่าใช้สอยนั้น ก็พยายามเร่งรัดให้เจ้าหน้าดําเนินการ
    เ บิ ก จ่ า ย ให้ เส ร็ จ ใน ปี งบ ป ร ะ ม าณ น้ี  ค รั บ  ร า ย ล ะ เอี ย ด ต่ า งๆ               
    เชิญผู้อํานวยการกองช่าง ครับ 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ ขอเรียน ช้ีแจง ให้ที่ ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ  กรณี ขอกันเงิน            
ผู้อํานวยการกองช่าง  งบประมาณไว้เบิกตัดปี โครงการก่อสร้างทางล้อคอนกรีตเสริมเหล็ก               
    บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (ทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรนํ้าคอง) เน่ืองจากพ้ืนที่ดําเนิน        
    โครงการอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว ซึ่งตอนน้ีอยู่ระหว่างขออนุญาต 

ดําเนิน/......... 
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ดําเนินงานในพ้ืนที่กับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว และยังไม่ได้รับอนุญาต
ให้ดําเนินการ จึงไม่สามารถจะก่อหน้ีผูกพันได้ครับ 

นางสาวรุ่งอรุณ  สวัสด์ิไหว ขอเรียน ช้ีแจง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ   กรณีขอกันเงิน
ผู้อํานวยการกองคลัง  งบประมาณโครงการถมดินลูกรังขยายไหล่ทางและติดต้ังเสาไฟกระพริบ             
    พลังงานแสงอาทิตย์  งบประมาณ 96,000.-บาท (ขอใช้เงินเหลือจ่าย         
    งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ซึ่งได้รับการประสานงานจากจังหวัดเชียงใหม่ให้กันเงิน
    งบประมาณต่อสภาเทศบาลไว้ก่อน  เน่ืองจากเกรงว่าไม่สามารถจะเบิกจ่าย
    ได้ทันในปีงบประมาณน้ีค่ะ  

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ตามที่นายกเทศมนตรีได้ช้ีแจง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรือ              
ประธานสภาเทศบาล  จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาก็จะ
    ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อกันเงินไว้เบิกตัดปีโครงการท่ียังไม่ได้ก่อ          
    ห น้ี ผู ก พั น  จํ าน วน  2  โค รงก าร   จํ าน วน เงิน   2 9 1 ,0 0 0 .-บาท               
    ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอครับ 

มติที่ประชุม มีมติให้ กันเงินไว้เบิกตัดปีในโครงการที่ ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 2 
โครงการ  งบประมาณ  291,000.-บาท  โดยมีคะแนนเสียง เห็นชอบ
จํานวน  ๑๐  เสียง  ไม่ เห็นชอบ   จํานวน   -  เสียง  และงดออกเสียง               
จํานวน ๑ เสียง   คือประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายจีระ  ณ ลําพูน  ต่อไปเป็นวาระอ่ืนๆ  ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลทุ่ งข้าวพวง  
ประธานสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ที่มีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุม              
    ได้รับทราบ ช้ีแจงครับ 

    7.1 เรื่องโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้าน              
    แม่จาเหนือ 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ ขอเรียนช้ีแจง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ กรณีโครงการก่อสร้าง           
ผู้อํานวยการกองช่าง  ถังเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านแม่จาเหนือ หมู่ที่ 4 ซึ่งไม่สามารถ    
    ดําเนินการก่อสร้างได้เน่ืองจากมีความขัดแย้งของชาวบ้านอีกอย่างอยู่ในช่วง
    ฤดูฝน รถผสมคอนกรีตไม่สามารถข้ึนไปเทคอนกรีตได้เพราะพ้ืนที่ก่อสร้าง            
    อยู่บนพ้ืนที่สูง เห็นควรยกเลิกสัญญา เพ่ือจะทําการก่อสร้างใหม่ถ้าหาก         
    หมดห้วงฤดูฝนแล้ว  

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  ขอเรียนช้ีแจง ให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่ควรยกเลิกสัญญา แต่ควรมีเหตุผล
ปลัดเทศบาล   และสาเหตุที่ไม่สามารถดําเนินโครงการได้ประกอบสัญญา เน่ืองจากอาจจะ
    ถูกฟ้องร้องจากผู้รับเหมาได้ และเห็นควรชะลอการก่อสร้างออกไปก่อน ครับ                

นายสุขคํา   จันทร์แก้ว   แจ้งว่าปัญหาเรื่องนํ้า เป็นปัญหาที่มีทุกหมู่บ้านซึ่งต้องมีความชัดเจนและควร               
สมาชิกสภาเทศบาล  อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่าไม่ควรจะไปสร้างบ้านที่สูงกว่าถังเก็บนํ้า ซึ่งจะ
    เป็นปัญหาไม่จบสิ้นเสียที 

นาย/........... 
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นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  ขอฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาล (นางมยุรี เช้ือชาติสิงขร) ช้ีแจงให้ที่ประชุม
ปลัดเทศบาล   หมู่บ้าน ตามท่ีท่านสุขคํา  จันทร์แก้ว  แนะนํา ด้วยครับ 

นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร  ขอเรียนช้ีแจง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ กรณีเกิดความขัดแย้ง 
นายกเทศมนตรี   หรือปัญหาต่างๆภายในหมู่บ้าน  เห็นควรให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านประชุม        
    ช้ีแจงแก้ไขปัญหากันก่อน ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ทางเทศบาลค่อยเข้าไป
    ไกล่เกลี่ยให้จะดีกว่าครับ    

ที่ประชุม   รับทราบ  

    7.2  หารือเรื่องการจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ   

นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร  ขอเรียนช้ีแจง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ ตามท่ีเคยแจ้งให้ที่ประชุม
นายกเทศมนตรี   สภาเทศบาลได้รับทราบว่าจะให้กองคลัง ตรวจสอบการเงินในห้วงก่อน              
    สิ้ น ปี งบประมาณ  (ไตรมาสที่  4 ) เป็นระยะๆ  ถ้ าหากมีการจัดสรร             
    และโอนเงินงบประมาณเข้ามา จะได้ดําเนินโครงการที่ต้ังไว้ในเทศบัญญัติและ
    ยังไม่ได้ดําเนินโครงการ รายละเอียด เชิญท่านปลัดเทศบาลและทางกองคลัง
    ช้ีแจง ครับ   

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจง ซึ่งกระผมได้ให้ทางกองคลังตรวจสอบ
ปลัดเทศบาล   งบประมาณห้วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ ล่าสุดได้รับแจ้งจากกองคลังว่าตอนน้ี
    มีเงินงบประมาณท่ีสามารถบริหารจัดการได้ ประมาณ 1,500,000.-บาท   
    ซึ่ งยอดที่ ส ามารถจะใช้จ่ าย ได้จริ งๆ  โดยหักหมวดราย จ่ายประจํ า               
    และหมวดค่าใช้สอยต่างๆแล้ว คงเหลืองบประมาณในการดําเนินการ               
    ได้ประมาณ 1,100,000.-บาท  ครับ 

นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร  ขอเรียนช้ีแจง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ ตอนน้ีอยู่ในช่วงปลายปี
นายกเทศมนตรี   งบประมาณ ดังน้ันโครงการต่างๆท่ีได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติฯ ในหมวดค่าใช้สอย
    คงจะไม่สามารถดําเนินการได้ทัน ประกอบกับงบประมาณในหมวดดังกล่าว
    ไม่มีระเบียบให้กันเงินไว้ดําเนินการในปีต่อไปได้ จึงอยากเสนอให้ที่ประชุม         
    ได้รับทราบว่ากระผมต้องการที่จะซื้อรถขุดตีนตะขาบไว้ช่วยเหลือพ่ีน้อง         
    ประชาชน ในเขต เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  ซึ่งเหตุผลและความจําเป็นใน       
    จัดซื้อน้ันเคยนําเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถ
    ดําเนินการจัดซื้อได้ เน่ืองจากข้อจํากัดและหลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมดังน้ัน
    วันน้ีจึงอยากขอหารือที่ประชุมอีกครั้ง โดยจะขอใช้งบประมาณที่เข้ามาใน
    ห้วงสุดท้ายของปลายปีงบประมาณ รวมท้ังจะขอโอนเงินงบประมาณเหลือ
    จ่ายโครงการต่างๆที่อยู่ในเทศบัญญัติ  เพ่ือที่จะซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด             
    ไม่น้อยกว่า 38 แรงม้า ซึ่งถ้าหากสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยจะได้ดําเนินการ
    ในลําดับต่อไป ดังน้ันในการประชุมในวันน้ีจึงอยากจะขอหารือกับทางสมาชิก               
    สภาเทศบาลทุกท่านว่าเห็นด้วยหรือไม่  ขอเชิญแสดงความคิดเห็นและ          
    พิจารณาร่วมกันได้เลยครับ   
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นายสุขคํา  จันทร์แก้ว  เห็นควรจะพัฒนาอาคารสถานที่  ห้องประชุม  ในสํานักงานเทศบาล               
สมาชิกสภาเทศบาล  จะดีกว่า เพราะตอนน้ีก็ยังไม่เรียบร้อยดี ครับ 

นายสฤษด์ิ   สุภาเลิศ  แจ้งว่าถ้าหากเราจะเอางบประมาณไปซ่อมแซมอาคารสถานที่ ดังที่สมาชิก
ปลัดเทศบาล   สภาเทศบาล แนะนําก็ดีครับ แต่ก็คงจะซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็กกว่าที่เรา
    ต้องการครับ ซึ่งการใช้งานก็คงจะทําได้ไม่มากเท่าไหร่ หากซื้อมาเกรงจะไม่          
    คุ้มค่ากับงบประมาณ ซึ่งเรื่องน้ีเคยเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ
    แล้ว  โดยให้กองช่างรวบรวมสถิติเก่ียวกับงานท่ีใช้รถขุดตีนตะขาบ ย้อนหลัง  
    3 ปี เห็นว่าใช้งบประมาณไปเยอะมาก ถ้าหากเทศบาลมีรถขุดตีนตะขาบ           
    ในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจะ               
    ทําให้ประหยัดงบประมาณของทางราชการ ได้ครับ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ขอสมาชิกสภาเทศบาลแสดงความคิดเห็น ได้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุภาพ  แก้วพนัส  แจ้งว่าทางเทศบาล มีความจําเป็นต้องพัฒนาหลายอย่าง ทั้งอาคารสถานที่
สมาชิกสภาเทศบาล  งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และวัสดุอุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานเพ่ือให้
    เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  การจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ถือเป็นเรื่อง
    ที่ดีเน่ืองจากพ้ืนที่ของเราเกิดอุทกภัยบ่อยคร้ังอีกทั้งในช่วงฤดูฝนก็มีปัญหา             
    ดินสไลน์เป็นประจํา แต่ในการตัดสินใจซื้อควรจะพิจารณาให้ดีครับ  

นายอุดม   วังโส   แจ้งว่าถ้าจะจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  ก็คงต้องซื้อรถที่สามารถใช้งานได้จริง
สมาชิกสภาเทศบาล  ถ้าหากซื้อคันเล็กมาการใช้งานค่อนข้างจะจํากัดอีกอย่างพ้ืนที่ของเรา               
    อยู่ในพ้ืนที่สูงและเกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง ดังน้ันต้องสะดวกต่อการขนย้าย          
    ด้วย อีกทั้งเร่ืองน้ีเคยนําเสนอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาหลายครั้งแล้ว               
    ซึ่งสภาเทศบาลก็เคยเห็นชอบให้ดําเนินการจัดซื้อ เพียงแต่ไม่สามารถใช้
    เงินสะสมในการจัดซื้อได้ และเห็นด้วยที่นายกเทศมนตรีจะจัดซื้อขนาด
    ไม่ น้อยกว่า 38 แรงม้า เพียงแต่ขอให้ทางนายกเทศมนตรีไปศึกษา               
    รายละเอียดอีกทีเพ่ือนําเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณา ในการ              
    ประชุมสภาเทศบาล ครั้งถัดไป ครับ 

นางบานเย็น  พลเยี่ยม  เห็นด้วยตามท่ี นายอุดม  วังโส เสนอ ค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางจินดา  แข็งธัญญกิจ  เห็นด้วยตามท่ี นายอุดม  วังโส เสนอ ค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายนิคม  บุญยารัตน์  เห็นด้วยตามท่ี นายอุดม  วังโส เสนอ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางสาวมยุรี  เช้ือชาติสิงขร เห็นด้วยตามท่ี นายอุดม  วังโส เสนอ ค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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นายจีระ  ณ  ลําพูน  ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น ดังน้ันวันน้ีจึง
ประธานสภาเทศบาล  อยากจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ตามท่ีนายกเทศมนตรีขอหารือการจัดซื้อ
    รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า  38 แรงม้า เพ่ือให้ความช่วยเหลือและ
    แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ด้วยครับ  

ที่ประชุม    เห็นชอบให้นายกเทศมนตรี ไปศึกษารายละเอียด  คุณสมบั ติ/ราคา               
    และขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ เพ่ือนําเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล             
    ได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งถัดไป  

นายฉะอ้อน  เขื่อนเพชร  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่ านที่ แสดงความคิด เห็นและ
นายกเทศมนตรี   เห็นชอบให้กระผมไปศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือนําเสนอให้ที่ประชุม             
    สภาเทศบาลได้พิจารณาในคร้ังต่อไป ครับ  

    7.3 เรื่องการซ่อมแซมถนนข้ึนหย่อมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2  

นายอุดม   วังโส   - แจ้งให้ทราบ เน่ืองจากได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านหย่อมบ้านใหม่พัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล  บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 ว่าช่วงน้ีฝนตกหนักนํ้าไหลเซาะถนนทําให้ถนนลื่นและ             
    เป็นร่องหลุมลึก ส่งผลให้การเดินทางลําบากและอาจทําให้เกิดอันตรายต่อ           
    ชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มาได้ ซึ่งเคยเสนอให้ที่
    ประชุมสภาเทศบาลทราบ เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
    ขอฝากท่านนายกเทศมนตรี ให้กองช่างไปสํารวจและดําเนินการแก้ไขปัญหา               
    ความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยครับ  

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  แนวทางแก้ไขในตอนน้ีก็คือเห็นควรเอาลูกรังไปถมและขอความร่วมมือกับ
ปลัดเทศบาล   ทางชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้ช่วยกันขุดร่องระบายน้ําเวลาที่ฝนตกจะแก้ไขเรื่อง
    นํ้ากัดเซาะถนน ครับ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  รับทราบครับ  จะให้ทางกองช่างไปสํารวจและรีบดําเนินการแก้ไขให้ 
นายกเทศมนตรี   ครับ      

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ ทางกองช่างจะรีบดําเนินการซ่อมแซมโดยนําดินลูกรังไปถมและปรับเกลี่ย 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ภายในอาทิตย์น้ี ครับ                                  

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน       สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่
มีประธานสภาเทศบาล  ท่านใดสอบถามแล้ว  ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และขอเชิญ               
    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่  
    3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ขอปิด      
    ประชุมครับ  

ปดิประชุม   เวลา ๑5.10 น. 
 

 
                                     ลงช่ือ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นายสฤษด์ิ   สุภาเลิศ) 
                                       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
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 เมื่อวันที่  23  กันยายน  2559  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจําปี               
พ.ศ.2559  เมื่อวันที่  20  กันยายน  2559 แล้ว 

  

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

สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาล   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 

 
 

ลงช่ือ                          ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
             (นายจีระ  ณ  ลําพูน) 
   ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
                                       

 

 


