
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
สมัยวิสามัญ  สมยัที่  3  คร้ังที่ 2  ประจําปี  ๒๕๕9   
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 
    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจีระ  ณ  ลําพูน  ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง   
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

    -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี              
พ.ศ.2559  เม่ือวันที่ 20 กันยายน  2559) 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  รายงานการประชุมครั้ งที่ ผ่ านมามี สมาชิกสภาเทศบาลท่ าน ใดจะ              
ประธานสภาเทศบาล  แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายงานประชุม หรือไม่ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
และมีม ติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่ งข้ าวพวง               
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจําปีพ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
๒๕๕9 จํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือประธานสภาเทศบาล    

ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถ่ินตัง้ขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  
  5.1  การจัดซ้ือรถขุดตนีตะขาบ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ตามที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่  1 เมื่อวันที ่              
ประธานสภาเทศบาล   20 กันยายน 2559 เห็นชอบให้นายกเทศมนตรี ไปศึกษารายละเอียด            
    คุณลักษณะ ราคา รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า เพ่ือนําเสนอ
    ให้ที่ประชุมได้พิจารณา ในวันน้ีน้ัน รายละเอียดขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  
    และเจ้าหน้าที่ ได้ช้ีแจง ครับ 

นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีกระผมเคยเสนอ
นายกเทศมนตรี   ให้ ที่ ป ระ ชุมสภาเทศบาลได้ พิ จารณ าว่ามี ความประสงค์ จะจัดซื้ อ               
    รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า โดยการโอนเงินงบประมาณไป
    ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ น้ัน  ซึ่ งที่ประชุมเห็นชอบให้กระผม ไปศึกษา               
    รายละเอียด คุณลักษณะ ราคา เพ่ือนําเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในวันน้ี  
    ซึ่ งกระผมได้คุณลักษณะ  และราคาแล้ว รถขุด ตีนตะขาบ  ขนาดไม่             
    น้อยกว่า 38 แรงม้า ราคา 1,590,000.-บาท ครับ สําหรับคุณลักษณะและ
    รายละเอียดต่างๆ เชิญท่านปลัดช้ีแจงเพ่ิมเติม ครับ   

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล   กระผมขอแจ้งให้ทราบกรณีการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 38 แรงม้า น้ัน
    เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังน้ัน  

ต้อง/........ 
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    ต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ คณะกรรมการ               
    กําหนดราคากลาง เพ่ื อไม่ ให้ เอ้ือประโยชน์ กับบ ริษัท ใดบริษัทห น่ึ ง               
    ซึ่งทางคณะกรรมการได้ไปสืบราคาจากบริษัทที่จําหน่าย จํานวน 3 ร้าน
    ราคาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คือ ราคา 1,590,000.-บาท               
    สําหรับรายละเอียดคุณลักษณะรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า 
    มีดังน้ี ครับ   
    ลักษณะทั่วไป 

    1. เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่  
        กําหนดเป็นขนาดกําลังเคร่ืองยนต์ขั้นตํ่า 

    2. บุ้งก๋ีและความสามารถ 

     (1) มีบุ้งก๋ีพร้อมฟันและ side  cutter 

(2) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า ความจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่า 0.17 
ลูกบาศก์เมตร 

     (3) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า 6 เมตร  
     (4) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร 

     (5) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 5.70 เมตร 

     (6) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที 
    3. เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 

    4. ระบบขับเคลื่อนเป็น Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้าง                  
    สามารถขับเคลื่อนอิสระได้ 

    5. ระบบเคร่ืองล่าง 

     (1) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

     (2) แผ่นตีนตะขาบเป็น triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า 300                
     มิลลิเมตร 

(3) ระยะก่ึงกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า 
1,200 มลิลิเมตร 

    6. นํ้าหนักใช้งาน (Operating Weight)  
(1) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า นํ้าหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 5,000 
กิโลกรัม 

    7. แรงฉุดลาก (Drawbar Pull)  
(1) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า 5,800 
กิโลกรัม 

    8. ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์   อุปกรณ์ประกอบ 

        8.1 มิเตอร์บอกช่ัวโมงการทํางานของเคร่ืองยนต์ 

         8.2 เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 

8.3/………. 
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                        8.3 เกจ์บอกความดันนํ้ามันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 

         8.4 เกจ์บอกความดันนํ้ามันเครื่องไฮดรอริก 
              

     8.5  เกจ์บอกไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท 

     8.6  หมวกนิรภัย สําหรับพนักงานขับ 2 ชุด 

     8.7 กระบอกอัดจารบี 1 ชุด 

     8.8 ไส้กรองอากาศ จํานวน 2 ชุด 

     8.9 ไส้กรองทกุระบบ จํานวน 2 ชุด 

8.10 ชุดประแจบล็อคสําหรบัใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 12 มิลลิเมตร  
ถึง  26  มลิลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกลอ่งเหล็ก  จํานวน 1 ชุด 
8.11 ชุดประแจปากตายสําหรับรถขนาด 12 มลิลิเมตร ถึง  32 
มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด 

     8.12 เครื่องมอืประจํารถ จํานวน 1 ชุด  
     8.13 มสีัญญาณและอุปกรณ์อ่ืนๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

8.14 หนังสือคู่มือ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือบํารุงรักษา 
(Operation Manual) คู่มือซ่อม (Shop Manual) และคู่อะไหล่                
(parts Book) 

9. มีการพ่นสีตราเคร่ืองหมายประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดกว้าง
หรือยาวไม่น้อยกว่า  8  เซนติเมตร  และอักษรชื่อเต็มขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5  เซนติเมตร หรือมีช่ือย่อขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านนอกรถส่วนกลางทั้งสองข้างตราเครื่องหมาย  
และอักษรช่ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พ่นด้วยสีขาวเว้นแต่สีขาวแล้ว
มองเห็นไม่ชัด  ให้ใช้สีอ่ืนแทน 

    10. มีศูนย์บริการมาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ันๆในจังหวัดเชียงใหม่   
    11. มีระบบปรับอากาศที่ได้มาตรฐานติดต้ังพร้อมมากับรถ 

    12. อุปกรณ์ประจํารถยนต์ครบถ้วน 

    13. มีการรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

14. เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม 

    15. นํ้ามันเช้ือเพลิงเต็มถัง 

    16. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการจดทะเบียนทั้งหมด 

17. เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบรุ่นใหม่ในไลน์การผลิตที่ใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
หมายเหตุ กําลังเครื่องยนต์ที่กําหนด จะกําหนดเป็นกําลังทั้งหมด (gross 

power) หรือ กําลังสุทธิ (net power วัดที่ flywheel) ซึ่งหักกําลังของเครื่องมือ  
อุปกรณ์/......... 
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อุปกรณ์ ต่างๆ  ออกแล้วก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ ในการใช้งาน  กําลัง                    

เครื่องยนต์ขั้นตํ่า จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นตํ่าของกําลังทั้งหมดหรือกําลังสุทธิ
ได้   จึงขอช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภา ได้พิจารณาครับ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ขอสมาชิกสภาเทศบาลแสดงความคิดเห็น ได้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิคม  บุญยารัตน์  แจ้งว่าเรื่องน้ีเคยนําเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาหลายครั้งแล้ว ซึ่งล่าสุดที่          
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาล ก็เห็นชอบให้นายกเทศมนตรี ไปศึกษารายละเอียดต่างๆ
    มาประกอบการพิจารณาในวันน้ี สําหรับคุณลักษณะที่ปลัดเทศบาลช้ีแจงมา 
    น้ัน กระผมเห็นว่าสามารถใช้งานได้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของเรา และเห็นควรจัด
    ซื้อครับ  

นายอุดม  วังโส   ตามคุณลักษณะ และราคาที่เสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เห็นควรจะจัดซื้อครับ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  สมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีก็ขอมติ           
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุมสภาเทศบาล ในการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ ตํ่ากว่า               
    38 แรงม้า ราคา 1,590,000.-บาท 

มติที่ประชุม มีม ติ ให้ จั ดซื้ อ รถขุ ด ตีนตะขาบ  ขนาดไม่ ตํ่ าก ว่า  38  แรงม้ า  ราคา 
1 ,590,000.-บาท  โดยมีคะแนนเสียง เห็นชอบจํานวน   1๐  เสียง               
ไม่ เห็ นชอบ   จํ านวน   -  เสี ยง   และงดออกเสี ย ง จํ านวน  ๑  เสี ย ง                    

คือประธานสภาเทศบาล 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านที่พิจารณาและเห็นชอบให้จัดซื้อ
นายกเทศมนตรี   รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า ราคา 1,590,000.-บาท ครับ  

    5.2 การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่สภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   มีมติเห็นชอบให้จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  ขนาดไม่ ตํ่ากว่า 38 แรงม้า              
    ราคา 1,590,000.-บาท โดยจะขอโอนงบประมาณในเทศบัญญัติประจําปี
    งบประมาณ พ.ศ.2559 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ น้ัน ซึ่งตามที่เคยแจ้งให้ที่
    ประชุมทราบแล้วว่า เงินที่รัฐบาลจัดสรรมาให้เป็นช่วงปลายปีงบประมาณ            
    ทําให้ไม่สามารถจะดําเนินการโครงการที่ ต้ังไว้ในเทศบัญญั ติประจําปี            
    งบประมาณ  พ .ศ .2559 ได้ทันและประกอบกับงบประมาณในหมวด              
    ค่าใช้สอยไม่มีระเบียบให้กันเงินไว้ดําเนินการในปีต่อไปได้ ในส่วนของการ
    ขออนุมั ติ โอนงบประมาณ เพ่ือไป ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (จัดซื้ อรถ               
    ขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่าว่า 38 แรงม้า ราคา 1,590,000.-บาท) เน่ืองจาก
    เป็นอํานาจของสภาเทศบาล จึงขอให้ท่านปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบ
    กฎหมายที่เก่ียวข้องด้วยครับ 
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นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  ขอเรียน ช้ีแจง ให้ที่ ป ระ ชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ  ตามระเบียบ               
ปลัดเทศบาล   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
    พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 27 การโอน
    เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้             
    ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
    อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ ดังน้ี
    ครับ 

- โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ               
   อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท              
   ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คําช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
   หน้า 122  ข้อ 2.2.1  ได้ต้ังงบประมาณไว้ จํานวน 758,000.-บาท              
   โดยโอนลด จํานวน 200,000.-บาท (งบประมาณหลังโอน 74,750.-บาท)
   โดยโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังน้ี          

- โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38  
แรงม้า จํานวน 200,000.-บาท  งบประมาณหลังโอน  200,000.-บาท  

- โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ด้านบริหารทั่วไป 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  ประเภท เงินเดือนพนักงาน คําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณ ข้อ 2.1  หน้า 67  ได้ต้ังงบประมาณไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงาน จํานวน 2,502,900.-บาท โดยโอนลด จํานวน 450,000.-บาท 
(งบประมาณหลังโอน 4,505.34.-บาท) เพ่ือนําไปโอนเพ่ิม 
- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง           
ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า (ซึ่งเป็นการโอนเงิน
งบประมาณไป ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ )  จํานวน  450,000.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  650,000.-บาท  

- โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ด้านบริหารทั่วไป 
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  คําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณ ข้อ 2.1  หน้า 69  ได้ต้ังงบประมาณไว จํานวน 545,000.-
บาท  โดยโอนลด  จํานวน  200 ,000 .-บาท  (งบประมาณหลั งโอน 
109,323.49.-บาท) เพ่ือนําไปโอนเพ่ิม 
- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง        
ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า (ซึ่งเป็นการโอนเงิน
งบประมาณไป ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ )  จํานวน  200,000.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  850,000.-บาท  

โอนลด/........... 
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- โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ด้านบริหารทั่วไป 
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน 
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ) คําช้ีแจงประกอบงบประมาณ ข้อ 2.3.2 หน้า 70             
ได้ ต้ังงบประมาณไว้ จํานวน  300,000.-บาท  โดยโอนลด  จํานวน 
200,000.-บาท (งบประมาณหลังโอน 42,450.-บาท) เพ่ือนําไปโอนเพ่ิม 
- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่า
จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า (ซึ่งเป็นการโอนเงิน
งบประมาณไป ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ )  จํานวน  200,000.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  1,050,000.-บาท  

- โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ด้านบริหารทั่วไป 
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ) คําช้ีแจงประกอบงบประมาณ ข้อ 2.3.3 หน้า 70 
ได้ ต้ังงบประมาณไว้ จํานวน  300,000.-บาท  โดยโอนลด  จํานวน 
100,000.-บาท (งบประมาณหลังโอน 53,514.30.-บาท) โดยโอนเพ่ิม 
- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่า
จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า (ซึ่งเป็นการโอนเงิน
งบประมาณไป ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ )  จํานวน  100,000.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  1,150,000.-บาท  

- โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ด้านบริหารทั่วไป 
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี นโยบาย
จังหวัด นโยบายอําเภอ ฯลฯ ) คําช้ีแจงประกอบงบประมาณ ข้อ 2.3.4 หน้า 
70 ได้ต้ังงบประมาณไว้ จํานวน 200,000.-บาท โดยโอนลด จํานวน 
100,000.-บาท (งบประมาณหลังโอน 51,958.-บาท)  เพ่ือนําไปโอนเพ่ิม 
- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า (ซึ่งเป็นการโอนเงิน
งบประมาณ ไป ต้ังจ่ ายเป็นรายการใหม่ ) จํานวน  100 ,000 .-บาท  
งบประมาณหลังโอน  1,250,000.-บาท  

- โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ด้านบริหารทั่วไป 
หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  คําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณ ข้อ 3.4 หน้า 71 ได้ต้ังงบประมาณไว้  จํานวน 600,000.-
บาท  โดยโอนลด  จํานวน  180 ,000 .-บาท  (งบประมาณหลั งโอน 
26,212.57.-บาท)  เพ่ือนําไปโอนเพ่ิม 

โอนเพ่ิม/............ 
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- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง      
ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า (ซึ่งเป็นการโอนเงิน
งบประมาณ ไป ต้ังจ่ ายเป็นรายการใหม่ ) จํานวน  180 ,000 .-บาท  
งบประมาณหลังโอน  1,430,000.-บาท  

โอนลด แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวดค่า
เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน คําช้ีแจงประกอบงบประมาณ ข้อ 1.1 
หน้า 100 ได้ต้ังงบประมาณไว้ จํานวน 426,960.-บาท โดยโอนลด จํานวน 
160,000.-บาท (งบประมาณหลังโอน 44,960.-บาท) เพ่ือนําไปโอนเพ่ิม 
- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่า
จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า (ซึ่งเป็นการโอนเงิน
งบประมาณไป ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ )  จํานวน  160,000.-บาท  
งบประมาณหลังโอน 1,590,000.-บาท รายละเอียดตามที่แจ้งให้ทราบ  
ครับ 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  สมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีก็ขอมติที่
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาล ในการโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
    เพ่ือจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ ตํ่ากว่า 38 แรงม้า งบประมาณที่             
    ขออนุมัติโอนทั้งสิ้น  จํานวน 1,590,000.-บาท 

มติที่ประชุม มีมติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อ               
รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า จํานวน 1,590,000.-บาท  
โดยมีคะแนนเสียง เห็นชอบจํานวน  1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ  จํานวน  -  เสียง  
และงดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง   คือประธานสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

    6.1 การกันเงนิงบประมาณไว้เบิกตดัปี ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2559 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  รายละเอียดเชิญท่านนายกเทศมนตรี  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  ขอเรียน ช้ีแจง ให้ที่ ป ระ ชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ  ตามระเบียบ               
ปลัดเทศบาล   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
    รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547              
    และที่แก้ไขเพ่ิมเติม วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
    พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 5 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หน้ีผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หน่ึงปี ครับ  

นายฉอ้อน/....... 
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นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่สภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   มีมติเห็นชอบให้ โอนงบประมาณในเทศบัญญั ติประจําปีงบประมาณ               
    พ .ศ .2559 ไป ต้ังจ่ ายเป็นรายการใหม่  เพ่ื อจัดซื้ อรถขุด ตีนตะขาบ               
    ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า ราคา 1,590,000.-บาท น้ัน เน่ืองจากเหลือ
    เวลาอีกสองวันจะสิ้นปีงบประมาณ แต่ไม่สามารถจะก่อหน้ีผูกพันได้ จึงขอ
    อนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ในการขอกันเงินงบประมาณไว้เบิก  
    ตัดปี ครับ  

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ตามที่นายกเทศมนตรีได้ช้ีแจง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรือ              
ประธานสภาเทศบาล  จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาก็จะ
    ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือกันเงินไว้เบิกตัดปีในการจัดซื้อ               
    รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 แรงม้า  จํานวน 1,590,000.-บาท               
    ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอครับ 

มติที่ประชุม มีมติให้กันเงินไว้เบิกตัดปีในการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 38 
แรงม้า  จํานวน 1,590,000.-บาท โดยมีคะแนนเสียงเห็นชอบจํานวน    
๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ จํานวน  -  เสียง  และงดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง   

คือประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายจีระ  ณ ลําพูน  ต่อไปเป็นวาระอ่ืนๆ  ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลทุ่ งข้าวพวง  
ประธานสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ที่มีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุม              
    ได้รับทราบ ช้ีแจงครับ   

นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  กรณีการจัดงานแสดงสินค้าชายแดนเช่ือม
นายกเทศมนตรี   ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1               
    ระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เมื่อวันที่
    15-16 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ภายในงาน
    ได้มีบริษัทห้างร้านต่างๆนําสินค้ามาวางจําหน่าย ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ ดี              
    จากชาวบ้านพอสมควร ดังน้ันผมจึงอยากจะหารือกับทางสมาชิกสภาเทศบาล
    และกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดงานในลักษณะน้ีอีกโดยจัดเดือนละ 1 ครั้ง
    เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจให้พ่ีน้องประชาชนภายในตําบลและตําบลใกล้เคียง            
    ซึ่งอาจจะมีการให้บริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
    ทุ่งข้าวพวง การพบปะพ่ีน้องประชาชนของกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ด้วย ไม่ทราบว่า
    ทางสภาเทศบาลมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ   

นายอุดม  วังโส   ขอเรียน ช้ีแจง ให้ที่ ป ระชุมทราบ ว่า  ควรจะจัด ใน วัน เสาร์  ซึ่ งปก ติ         
สมาชิกสภาเทศบาล  บ้านทุ่งข้าวพวง ก็มีตลาดนัดทุกวันเสาร์อยู่แล้วโดยอาจจะขอวันเสาร์สุดท้าย            
    ของเดือน ครับ   
 

 

 

นายนิคม/..... 



9               
นายนิคม  บุญยารัตน์   แจ้งว่าการจัดตลาดนัดบ้านทุ่งข้าวพวง เป็นรายได้ของหมู่บ้าน หากเราจะ
สมาชิกสภาเทศบาล  จัดที่น่ี เกรงจะมีปัญหาครับ เห็นควรจะเป็นวันอ่ืนที่ไม่ตรงกันขอเสนอเป็น       
    วันพุธ ครับ   

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  กระผมเห็นว่าควรจัดต้นเดือนจะดีกว่า เพราะบางท่านที่เป็นข้าราชการหรือ
ปลัดเทศบาล   ลูกจ้างอาจจะรอเงินเดือนออกซึ่งเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายซื้อของได้ครับ 

นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร  เมื่อสภาเทศบาล เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการจัดตลาดนัด เดือนละ 1 ครั้ง 
นายกเทศมนตรี   สําหรับวันและเวลาในการจัดตลาดนัดจะปรึกษากับทางกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน     
    อีกคร้ังครับ      

ที่ประชุม   รับทราบ      

นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร  ขอเรียนช้ีแจง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ เรื่องการร้ือจุดชมวิวเพ่ือ
นายกเทศมนตรี   ปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนถึงฤดูกาลท่องเที่ยว กระผมจึงได้ประสานไปยังอุทยาน  
    แห่งชาติผาแดง เรื่องการขออนุญาตจัดหาวัสดุการก่อสร้างในเขตพ้ืนที่        
    อุทยานแล้ว เน่ืองจากใกล้ถึงฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วถ้าหากให้พนักงาน               
    ดําเนินการเองอาจจะปรับปรุงจุดชมวิวไม่ทัน ดังน้ันจะขอหารือทางกํานัน-
    ผู้ใหญ่บ้าน ในการขอแรงชาวบ้านช่วยดําเนินการครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ   

นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร  ขอเรียนช้ีแจง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ เรื่องการปลูกผัก               
นายกเทศมนตรี   ออแกนิก ที่หย่อมบ้านแม่จาเหนือ ซึ่งเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยจ้าง
    ชาวบ้านในพ้ืนที่เพ่ือให้ชาวบ้านมีรายได้ โดยไม่ทําลายและบุกรุกที่ป่า ซึ่งก่อน
    หน้าน้ีมีปัญหาขัดแย้งกับชาวบ้านเรื่องแหล่งนํ้า แต่ปัญหาดังกล่าวได้มีการพูด
    คุยตกลงกันแล้ว และตอนนี้ทางผู้ประกอบการประสงค์จะทําบันทึก     
    ข้อตกลงร่วมกับให้เทศบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลด้วย อีกทั้งทาง         
    อุทยานแห่งชาติผาแดงก็เห็นดีด้วยจึงแจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบ ครับ 

นายอุดม  วังโส   ขอสอบถาม ถ้าหากทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการบริหารจัดการทาง
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ประกอบการ (ออแกนิกฟาร์ม) จะเป็นผู้ดําเนินการ ทั้งเรื่องงบประมาณ
    และการดําเนินงานด้านอ่ืนๆ ทางเทศบาลเพียงแค่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ใช่ไหม
    ครับ หากมีการทําบันทึกข้อตกลง จะมีปัญหาเรื่องที่ เคยมีการร้องเรียน              
    ผู้ประกอบการ หรือไม ่

นางสาวมยุรี เช้ือชาติสิงขร แจ้งว่า เมื่อก่อนมีการจ้างแรงงานจากที่อ่ืน คงจะสร้างความไม่พอใจให้กับ
สมาชิกสภาเทศบาล  ชาวบ้านในพ้ืนที่ จึงมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา แต่ตอนน้ีมีการจ้างแรงงานชาวบ้าน
     แล้ว คงไม่มีปัญหาอะไรค่ะ   

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจง เรื่องที่อุทยานแห่งชาติผาแดงไม่คัดค้าน 
ปลัดเทศบาล   อาจเป็นเพราะเป็นการส่งเสริมอาชีพชาวบ้านในพ้ืนที่หันมาปลูกผักเพ่ือสร้าง
    รายได้และไม่บุกรุกที่ป่าและเป็นการแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
    ซึ่งส่งผลไปถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่าด้วย ครับ ถ้าทําบันทึกข้อตกลงทาง
    เทศบาลก็อาจจะมีแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกผักออแกนิก ครับ   

ที่ประชุม   รับทราบ   
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ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ แจ้งเรื่องโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
ผู้อํานวยการกองช่าง  เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 875 เมตร งบประมาณ 2,437,700.-
    บาท หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งข้าวพวง        
    ซึ่งงบประมาณน้ีทางอําเภอจะเป็นผู้ดําเนินการ แต่ขอให้เทศบาลเขียนแบบ             
    แปลนให้ครับ  

นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร  ขอแจ้ งเร่ือง โครงการเงิน อุดห นุน เฉพาะกิจ  ประจํ าปี งบประมาณ               
นายกเทศมนตรี   พ.ศ.2560 ที่เสนอไปคือโครงการก่อสร้างถนน Over lay ของหมู่ 2 และ             
    โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ของหมู่ 2,3,5 ปรากฏว่าไม่ได้รับ
    การพิจารณา จึงขอแจ้งให้ประชุมทราบ ครับ    

ที่ประชุม   รับทราบ   

นายจีระ  ณ ลําพูน  แจ้ งเรื่ อ งความขั ดแ ย้ งเรื่ อ ง นํ้ าประปาของชาวบ้ านแม่ จา  หมู่ ที่  4               
ประธานสภาเทศบาล  และบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 สืบเน่ืองมาจากบ้านห้วยทรายขาว ได้รับ            
    งบประมาณจากเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ในการจัดซื้อวัสดุท่อประปา               
    งบประมาณ 795,000.-บาท ซึ่งตอนน้ีได้วัสดุท่อประปาเป็นที่เรียบร้อย               
    แล้ว แต่มีปัญหาคือชาวบ้านแม่จา ไม่ยอมให้ต่อนํ้าประปา ขนาดท่อ 3 น้ิว             
    ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้มาหารือกันที่เทศบาล
    ปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบและหาทางออก            
    ร่วมกัน ครับ 

ว่าที่รอ้ยตรีปรัชญา  อุ่นละออ แจ้งว่าผมได้สอบถามชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านแล้ว สรุปคือชาวบ้านแม่จา              
ผู้อํานวยการกองช่าง  กลัวจะไม่มีนํ้าใช้ และไม่ยอมให้ชาวบ้าน หมู่ 5 ต่อนํ้าประปา ผมจึงได้แนะนํา
    ว่าจะเอาท่อประปา ขนาด 3 น้ิว ของหมู่ 5 มาแบ่งให้ทางชาวบ้าน  หมู่ 4
    คนละคร่ึง ซึ่งชาวบ้านก็ดูเหมือนจะพอใจ แต่ทั้งน้ีต้องดูระเบียบฯอีกทีว่าจะ            
    สามารถทําได้หรือไม่ครับ   

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  ต้องศึกษาระเบียบฯ ให้ดี ก่อนจะดําเนินการเพราะสุ่มเสี่ยงต่อหน่วยงานที่
ปลัดเทศบาล   คอยตรวจสอบ  ครับ 

นายอุดม  วังโส   ที่ประชุมวันน้ัน พอใจตามที่ผู้ อํานวยการกองช่างแนะนํา แต่ต้องมาดู           
สมาชิกสภาเทศบาล  ระเบียบฯ ตามที่ปลัดเทศบาล ได้แจ้งให้ทราบว่าจะสามารถทําได้หรือไม่           
    ซึ่งชาวบ้าน หมู่ 4 ไม่ยอมให้ หมู่ 5 ต่อท่อขนาด 3 น้ิว แต่หากเป็นท่อ 2 นิ้ว
    ชาวบ้านก็พอจะยอมรับได้ แต่ทั้งน้ีควรจะนัดประชุมชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน
    เพ่ือหาข้อสรุปอีกที ครับ 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  ที่ประชุมวันน้ัน มีเพียงชาวบ้านบางส่วนเท่าน้ัน การตัดสินใจดําเนินการ           
สมาชิกสภาเทศบาล  ควรหารือกันหลายๆฝ่ายเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและหาทางออกร่วมกัน            
    จึงอยากให้เทศบาลเข้าร่วมประชุม ด้วยค่ะ              

นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร  ขอเรียนช้ีแจง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ ฝากทางสมาชิกสภา
นายกเทศมนตรี   เทศบาล ประสานงานแต่ละฝ่ายด้วย ถ้าพร้อมวันไหนก็แจ้งให้ทราบด้วยครับ
    จะได้แก้ไขปัญหาและหาทางออกร่วมกัน ครับ  

ที่ประชุม/.......... 
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ที่ประชุม   รับทราบ   

นายสฤษด์ิ   สุภาเลิศ  แจ้งเรื่องร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือที่ชํารุด ฝากทางผู้ช่วย
ปลัดเทศบาล   วินัย เช้ือชาติสิงขร ดูแลด้วยครับ เกรงจะมีคนไปงัดอาจทําให้ข้าวของได้รับ          
    ความเสียหาย ซึ่งอยากจะขอให้ทางชาวบ้านและผู้ปกครองช่วยกันล้อมรั้ว
    เพ่ือป้องกันข้าวของสูญหายและความปลอดภัยของเด็กๆ ครับ  

นางสาวมยุรี  เช้ือชาติสิงขร แจ้งเร่ืองดินสไลด์ทางไปหย่อมบ้านแม่จาน้อย ขอช่วยแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้อง               
สมาชิกสภาเทศบาล  ชาวบ้านด้วยค่ะ    

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ แจ้งว่าจะดําเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ครับ 

ผู้อํานวยการกองช่าง 

นางคณิจตา  ขัตหลง  แจ้งความเสียหายของถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 1 เน่ืองจากถูกนํ้า          
สมาชิกสภาเทศบาล  กัดเซาะ อีกทั้งใกล้ถึงฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ขอแก้ไขปัญหา
    ให้ด้วยค่ะ 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  ทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรของบ้านแม่จาก็ได้รับความเสียหาย เน่ืองจากฝนตก
สมาชิกสภาเทศบาล  หนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา ขอแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะ  

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เขียนโครงการเสนอมาก่อน ซึ่งทางกองช่างจะได้               
ผู้อํานวยการกองช่าง  รวบรวม แต่ขอให้ผ่านพ้นฤดูฝนไปก่อน อีกทั้งเป็นช่วงต้นปีงบประมาณคง            
    ลําบากในการเบิกจ่ายงบประมาณ ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ   

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ ไปประชุม 
นายกเทศมนตรี   ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นให้องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น บริหารจัดการขยะภายในตําบลของตนเอง โดยให้ประสานและขอ               
    ความร่วมมือกับกํานัน-ผู้ใหญ่ บ้าน-วัด-โรงเรียน-ผู้ประกอบการ ในการ               
    ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  ซึ่งในการดําเนินงานจะต้องมีการประเมินด้วย
    ทั้งน้ีทางเทศบาลจะนัดกํานัน-ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือหารือ               
    แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ครับ   

นายสฤษด์ิ  สุภาเลิศ  ขอเรียนช้ีแจง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ ในทางปฏิบัติเรื่องการ
ปลัดเทศบาล   บริหารจัดการขยะ หากต้องการทราบปริมาณขยะของแต่หมู่บ้าน อยากให้
    ทางอําเภอประสานกับทางกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยอาจทําเป็นหนังสือสั่งการ  
    จะดีกว่าครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 นายจีระ  ณ  ลําพูน       สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่
มีประธานสภาเทศบาล  ท่านใดสอบถามแล้ว  ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอปิดประชุม
    ครับ 

ปดิประชุม   เวลา ๑5.30 น. 
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                                     ลงช่ือ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นายสฤษด์ิ   สุภาเลิศ) 
                                       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
 
 เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2559  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี               
พ.ศ.2559  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2559 แล้ว  

ลงช่ือ      กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นางจินดา   แข็งธัญญกิจ) 
 
ลงช่ือ       กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุภาพ   แก้วพนัส) 
 
ลงช่ือ      กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวมยุรี  เช้ือชาติสิงขร) 
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                                     ลงช่ือ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นายสฤษด์ิ   สุภาเลิศ) 
                                       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
 
 เมื่อวันที่        ตุลาคม  2559  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี               
พ.ศ.2559  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2559 แล้ว  

 

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

สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2559  เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

 
 

ลงช่ือ                          ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
             (นายจีระ  ณ  ลําพูน) 
   ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

  
                                       

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 
 

 

  

 
                           
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



     
 


