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

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

    1.1 ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี              
    วันที่ 18 มกราคม 2560 และพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช             
    ประจ าปี 2560 ณ วันพระธาตุศรีสามรักษ์  ส าหรับรายละเอียดการติดตาม             
    และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ.2560 -2562) ไตรมาสที่  1            
    ตุลาคม – ธันวาคม 2559) ขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

    1.2 การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  
    ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม – ธันวาคม 2559) 
นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายกเทศมนตร ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
 ข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    
 ส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม             
 ของทุกปีและรายผลให้สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบ           
 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงจึงได้ จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผน
 พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)  
 สรุปดังนี้  ผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่ งข้าวพวง ได้ประกาศใช้ เทศบัญญั ติ                    
 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน
 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี                  
 งบประมาณ 2560 จ านวน 108 โครงการ งบประมาณ 32,017,220 บาท
 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
บรรจุในแผนปี 2560-2562 โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  71 54,874,168 12 

 

3,950,000 

 2.การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 13 2,795,000 3 65,000 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  14 1,250,000 3 195,000 

4.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

19 930,000 9 310,000 

5.การพัฒนาการศึกษาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  

 

75 28,203,600 

 
45 

 

16,060,900 

 
6.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบร้อย
ในชุมชน 

14 1,985,000 7 4,79,420 

7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  33 10,016,000 29 2,539,500 

รวมทั้งสิ้น 239 100,053,768 108 32,017,220 
 

ผลการ/............ 
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ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

เสร็จสิ้น 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

- - - - 71 100 - - - - 71 29.71 

2. ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

- - - - 13 100 - - - - 13 5.44 

3. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 14 100 - - - - 14 5.86 

4. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3 15.79 - - 16 84.21 - - - - 19 7.95 

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

- - 3 4 72 96.00 - - - - 75 31.38 

6. ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและการ
จัดระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

2 14.29 3 21.43 9 64.29 - - - - 14 5.86 

7.การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี 3 9.09 7 21.21 23 69.70 - - - - 33 13.81 

รวม 8 3.35 13 5.44 218 91.21 - - - - 239 100 

 กระผมขอแจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบ ส าหรับรายละเอียดต่างๆ ขอให้                                
 ทุกท่านดูเอกสารประกอบการช้ีแจง ครับ  

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒          รับรองรายงานการประชุม   (สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2559                
    เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) 
นายจีระ  ณ  ล าพูน  รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไข              
ประธานสภาเทศบาล  เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายงานประชุม หรือไม่      

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 
    10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
    3.1 การพจิารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560    
    โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหย่อมบา้นปางเบาะ (กิ่วคอหมา) 

นายจรีะ ณ ล าพูน  ตามที่ได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรี ขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาล เพื่อขอ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดขอเชิญ            
    ท่านนายกเทศมนตรี ได้ช้ีแจงครับ 

นาย/........ 
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นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายกเทศมนตร ี ตามที่ผมเคยหารือกับสมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
 งบประมาณ  พ .ศ .2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก              
 ทางเข้าหย่อมบ้านปางเบาะ (บริเวณกิ่วคอหมา) เมื่อสมัยประชุมครั้งที่แล้ว           
 ถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2560 ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็น
 ช่วงที่แคบที่สุดและสองข้างทางเป็นล าห้วยสูงชันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
 และทรัพย์สินของประชาชนจากการสัญจรไป-มา และผู้ที่ไม่ช านาญเส้นทางได้          
 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ โดยให้นายกเทศมนตรีแจ้งกองช่าง              
 ด าเนินการส ารวจและออกแบบประมาณราคาเพื่อให้ได้งบประมาณเสนอต่อที่    
 ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาในที่ประชุมครั้งถัดไป นั้น บัดนี้ผมได้ให้กองช่าง
 ด าเนินการส ารวจและประมาณราคาแล้ว ก็อยากเสนอให้สภาเทศบาลได้              
 พิจารณาด้วยครับ รายละเอียดต่างๆ ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงให้ที่             
 ประชุมทราบด้วยครับ 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นลออ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้อ านวยการกองช่าง  กองช่ างได้ รับค าสั่ งจากท่ านนายกเทศมนตรี ให้ ท าการส ารวจ เส้นทาง                       
    และประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ    
    ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร              
    ยาว 251.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางแคบ             
    ขนาดผิดวจราจรกว้า 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร รวมยาว 271.00 เมตร           
    พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ                  
    พื้นที่ สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 หย่อมบ้านปางเบาะ (บริเวณกิ่วคอหมา)   
    งบประมาณ 934,000 บาท รายละเอียดต่างๆขอให้ทุกท่านดูแบบแปลน             
    ประกอบด้วยครับ หากสมาชิกท่านสงสัยสามารถสอบถามได้ครับ 

น.ส.ชัญญานุต   เย็นใจ  ไม่ทราบว่าระยะทางถึงในหมู่บ้านหรือไม่ 
สมาชิกสภาเทศบาล   

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ จะด าเนินการก่อสร้างบริเวณกิ่วคอหมาก่อนถึงหมู่บ้าน ประมาณ 3 กิโลเมตร           
ผู้อ านวยการกองช่าง  ครับ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  เป็นห่วงเรื่องระเบียบฯและหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม ว่าจะสามารถท าได้
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  กระผมได้ศึกษาถึงระเบียบฯและหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมแล้วและได้หารือ
นายกเทศมนตร ี   กับหัวหน้าส่วนราชการภายในแล้ว คิดว่าสามารถท าได้อีกทั้งเป็นความจ าเป็น                 
    เร่งด่วนและเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยครับ  ส าหรับรายละเอียดข้อกฎหมาย                     
    และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจง เพื่อให้สมาชิก           
    สภาเทศบาลได้พิจารณา ครับ  

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                               
ปลัดเทศบาล  ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายใน
 ท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  เพื่อให้องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และ/............ 
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 และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยก าหนดแนวทาง 

 ปฏิบัติในการด าเนินการตามาตรการ ดังกล่าวจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบ                          
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ ที่
 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและ
 สังคมภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการ
 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น   
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 รายละเอียดตามเอกสาร ที่ 
 แจกให้ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
 1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
 เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
 พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น จะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า 
 กรณีฉุกเฉิน คือต้องส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  และส ารองจ่ายกรณี            
 สาธารณภัย 

 2.ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่าย  

 2.1 ต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่นด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้                                 
 หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ ใน              
 แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้การน าเงินสะสมไปใช้
 จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายใน        
 ท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน2559 ให้ถือปฏิบัติตาม         
 หลักเกณฑ์นี้ 
  2.1.1 โครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะมีส่วนช่วย             
 สนับสนุนการสร้างรายได้ของประชาชน และการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น             
 ให้ด าเนินการดังนี ้
   2.1.1.1 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีเงินสะสม
 เหลืออยู่เพียงพอที่น าไปจัดท าโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก็ให้
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาน าเงินสะสมที่มีอยู่ไปด าเนินการแก้ไข                   
 ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านดังกล่าวโดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรัง
 มาเป็นเวลานาน  
   2.1.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินสะสมไม่เพียง
 พอที่จะด าเนินการแต่มีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นการเร่งด่วน องค์กรปกครอง       
 ส่วนทองถิ่นก็อาจจัดท าโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
 ตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
 (Matching Fund) ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณ ะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่                    
 13 กันยายน 2559  

2.1.2/........... 
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  2.1.2 โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้าน
 การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น หรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ          
 ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กก าพร้าหรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรังในท้องถิ่น และเป็น             
 โครงการที่ไม่มีลักษณะเป็นการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานหรือแจกวัสดุสิ่งของ 
 2.2 โครงการที่จะน าเงินสะสมไปใช้จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และสนองความ
 ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขอให้น าข้อมูลปัญหาและความ                 
 ต้องการพื้นฐานของประชาชนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น              
 (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local SufficencyPlan:LSEP) มาประกอบการ
 พิจารณาจัดท าโครงการด้วย  

 ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหย่อมบ้านปางเบาะ  
 บริเวณกิ่วคอหมา ระยะทางประมาณ 271.00 เมตร นั้น จุดที่อันตรายที่สุด
 จะมีระยะทางประมาณ 50.00 เมตร แต่ต้องท าการก่อสร้างถนนยาว           
 251.00 เมตร และเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางแคบ อีก 20.00 เมตร 
 รวม 271.00 เมตร เพราะเป็นถนนที่เชื่อมต่อกันและสองข้างทางเป็นเนินเขา
 และล าห้วยทั้งสองข้าง ซึ่งการออกแบบจะให้แข็งแรงเป็นพิเศษ พร้อมทั้งมีราวกั้น
 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความปลอดภัย ของพี่น้อง
 ประชาชนและเด็กนักเรียนที่สัญจรไป-มา  งบประมาณทั้งสิ้น 934,000 บาท
 จึงขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณา ด้วยครับ   

นายจีระ   ณ  ล าพูน  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  มีสมาชิกท่าน
ประธานสภาเทศบาล  ใดจะสอบถามหรือ 

นายอุดม  วังโส   แจ้งว่าผมเคยไปหย่อมบ้านปางเบาะ ถนนเส้นดังกล่าวแล้ว เป็นจุดที่อันตราย                  
สมาชิกสภาเทศบาล  ในการสัญจรไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากแคบและเป็นเหว ผมเห็นว่าควร                   
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรไป-มา
    ครับ 

ว่าที่ร้อยตรี ปรัชญา  อุ่นลออ แจ้งว่าถนนเส้นนี้ออกแบบเป็นพิเศษ เพราะว่าสองข้างทางเป็นล าห้วย ดังนั้น
ผู้อ านวยการกองช่าง  จึงเสริมเหล็ก 2 ช้ัน ตามแบบ A07 (ดูตามแบบแปลน) 

นางวไลพร   กันทะวงศ์   อยากให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านพิจารณา เพราะเป็นการแก้ไขปัญหา   
รองนายกเทศมนตร ี  ให้กับชาวบ้านและผู้ที่สัญจรไปมา 

น.ส.ณัฎฐพร   เรือแก้ว  สอบถามว่า ตอนนี้มีเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวนเท่าไหร่และ
รองประธานสภาเทศบาล  สามารถใช้ได้เท่าไหร่ 

นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร  ตอนนี้มีเงินสะสม ประมาณ 13,315,935.30 บาท และสามารถใช้จ่ายได้             
นายกเทศมนตร ี   8,000,000  บาท ครับ ขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาและอนุมัติให้ใช้เงินสะสม 

ในการก่ อสร้ างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก  ท างเข้ าหย่ อมบ้ านปางเบ าะ                  
(บริเวณกิ่วคอหมา) งบประมาณ 934,000 บาท ตามที่เสนอด้วยครับ   

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในจ่ายขาดเงิน         
 สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ    
 แปลน เทศบาลต าบลทุ่ งข้ าวพวง สถานที่ ก่ อสร้ าง บ้ านแม่ จา หมู่ ที่  4                   
 หย่อมบ้านปางเบาะ (บริเวณกิ่วคอหมา) งบประมาณ 934,000.-บาท 

ตามที่/.......... 
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                       ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอด้วยครับ 

ที่ประชุม   มีมติให้จ่ายขาดเงินสะสมในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้าย 
    โครงการ ตามแบบแปลน เทศบาลต าบลทุ่ งข้ าวพ วง ขนาดผิ วจราจร                                     
    กว้าง 4.00 เมตร ยาว 251.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถนนคอนกรีต                
    เสริมเหล็กทางแคบ ขนาดผิดวจราจรกว้า 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร รวมยาว
    271.00 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังอัดแน่น ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร                  
    หรือตามสภาพพื้นที่ สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 หย่อมบ้านปางเบาะ               
    (บริเวณกิ่วคอหมา) งบประมาณ 934,000 บาท 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
    คือ ประธานสภาเทศบาล    

 ระเบียบวาระที่ 4   กระทู้ถาม 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ (พิจารณา) 

5.1 การก าหนดสมัยประชุม  ประจ าปี  พ.ศ.2560  และการก าหนดสมัย 
 ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2561 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที ่5.1 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2560    
ประธานสภาเทศบาล  และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2561 ขอเชิญ                
    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ตามมาตรา 24 
เลขานุการสภาเทศบาล   แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ .๒๔๙๖ แก้ ไขเพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  ๑๓ )                
    พ.ศ.2552 ก าหนดไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม              
    สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ให้สภาเทศบาล                 
    ก าหนดสมั ยประชุมสามัญ  สมั ยหนึ่ งๆ  ให้ ก าหนดไม่ เกิ นสามสิบวัน                      
    และถ้าจะขยายเวลาออกไปจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด             
    และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น               
    พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๒) ส าหรับ                      
    เทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยใน
    ปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ             
    ปีถัดไป ปีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนและ 
    งบประมาณ กระผมแนะน าให้ก าหนดสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ.2560             
    และก าหนดสมัยประชุมสามญั ประจ าปี พ.ศ.2561 ดังนี ้ครับ   
    -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  นับต้ังแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 
    มีก าหนด  30 วัน 
    -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  นับต้ังแต่วันที่ ๑ - 30 สิงหาคม  ๒๕60 
    มีก าหนด ๓๐ วัน 
    -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  นับต้ังแต่วันที่ ๑ - 30 ธนัวาคม ๒๕60  
    มีก าหนด ๓๐ วัน  
    -สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 นับต้ังแต่วันที่ 1 กมุภาพันธ์  
    ๒๕61  ถึงวันที ่2  มีนาคม  ๒๕61  มีก าหนด ๓๐ วัน 

นาย/......... 
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นายจีระ   ณ ล าพูน  ตามที่ เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจ งระเบียบต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น                           
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕60             
    และเสนอก าหนดวนัเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕61 ด้วยครับ   

นางบานเย็น  พลเยี่ยม  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่ งข้าวพวง  ขอเสนอให้ก าหนดสมัย                    
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุม  ป ร ะ จ า ปี  พ .ศ .2 5 6 0  แ ล ะ ก า ห น ด ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ                           
    สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2561 ดังนี้คะ่    
    -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  นับต้ังแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 
    มีก าหนด  30 วัน 
    -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  นับต้ังแต่วันที่ ๑ - 30 สิงหาคม  ๒๕60 
    มีก าหนด ๓๐ วัน 
    -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  นับต้ังแต่วันที่ ๑ - 30 ธนัวาคม ๒๕60  
    มีก าหนด ๓๐ วัน  
    -สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 นับต้ังแต่วันที่ 1 กมุภาพันธ์  
    ๒๕61  ถึงวันที ่2  มีนาคม  ๒๕61  มีก าหนด ๓๐ วัน 

นายจีระ  ณ  ล าพูน              ขอผู้รับรอง ด้วยครับ                                                                           
ประธานสภาฯ                     

นายอุดม  วังโส   ขอรับรองครับ    
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ ขอรับรองครับ    
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุมในการก าหนด
 สมัยประชุมของสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ประจ าปี  พ.ศ.2560 และ
 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2561 ตามที่เสนอครับ 

ที่ประชุม   มีมติก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี พ.ศ.2560 และ ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
    สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2561 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง                   
    งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล  

5.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
   (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้าน            
   นางพิกุล  ค าซาว) 

นายจีระ ณ ล าพูน  ตามที่ได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรี ขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาล เพื่อขอ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
    พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง รายละเอียดขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรี
    ได้ช้ีแจงครับ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของการขออนุมัติ
นายกเทศมนตร ี   โอนงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า                   
    พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3) สืบเนื่องจากโครงการที่ได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ 
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รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไป          

   วั ด พ ระธาตุ ด อยม อญ จิ่ ง  (ต าม แบ บ แ ป ล น เท ศ บ าล ) งบ ป ระม าณ                     
   381,000 บาท นั้น ทางคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้มีจิตศรัทธาได้หา             
   งบประมาณมาด าเนินการก่อสร้างจนเสร็จสิ้นแล้ว ทางหมู่บ้านจึงได้ประชุม           
   ประชาคมหมู่บ้านมีมติขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้าง           
   รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด (บริเวณหน้าบ้านนางพิกุล ค าซาว) ซึ่งบรรจุอยู่
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เนื่ องจากเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  จึงขอให้                 
   ท่านปลัดเทศบาล/เจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ช้ีแจง ครับ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ข อ ชี้ แ จ ง  ให้ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า เท ศ บ า ล ได้ รั บ ท ร า บ  ต า ม ร ะ เบี ย บ                        
ปลัดเทศลาล   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
    พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ                
    รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ                     
    คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ              
    ของสภาท้องถิ่น ครับ เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่             
    (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปพระธาตุดอยมอญจิ่ง) งบประมาณ                
    381 ,000 บาท นั้น รายละเอียดเหตุผลตามที่นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง               
    วันนี้ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอชี้แจงการโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย          
    เป็นรายการใหม่ ดังนี้ โดยโอนลด ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  
    ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ในโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางไปพระ             
    ธาตุดอยมอญจิ่ง) งบประมาณ 381 ,000.-บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
    ในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด (ตามแบบแปลนเทศบาล            
    ต าบลทุ่งข้าวพวง) ขนาดรางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 132 เมตร ลึก 0.50 เมตร                 
    พร้อมวางท่อระบายน้ า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร 2 จุด 
    รายละเอียดตามที่ได้ชี้แจง เพื่อประโยชน์และตอบสนองความต้องการของ         
    ประชาชน ขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น          
    รายการใหม่ ด้วยครับ 

นายนิคม  บุญยารัตน ์ แจ้งว่าหากท าฝารางเป็นคอนกรีต ผมเกรงว่าจะไม่แข็ งแรงเนื่ องจาก       
สมาชิกสภาเทศบาล มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านไปมา จะท าให้ฝารางแตกได้ครับ และขอฝากให้ช่าง           
 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างช่วยตรวจสอบในช่วงที่ผู้รับจ้างด าเนินการเทพื้นรางด้วย                
 เนื่องจากรางเดิมพื้นไม่ได้ระดับท าให้มีน้ าขังเป็นบางจุด 

ว่าที่ร้อยตรี ปรชัญา  อุ่นละออ   ขอชี้แจง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ ผมขออธิบายเพิ่มเติม ครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ฝารางคอนกรีตแบบใหม่มีการออกแบบให้มีความแข็งแรงกว่าเดิม โดยการ
 เส ริม เหล็ ก  2  ชั้ น  ครับ  ส่ วนการควบคุ ม งานก่ อสร้ าง  ท างกองช่ าง                                                             
 มีช่างผู้ควบคุมงานออกไปตรวจสอบเป็นประจ าระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง            
 อยู่แล้ว ครับ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ แจ้งว่า ในการด าเนินโครงการก่อสร้างทุกโครงการต้องท าตามแบบแปลนของ
ปลัดเทศบาล  เทศบาล แต่ถ้างานก่อสร้างมีปัญหาก็จะให้ทางกองช่างด าเนินการเรียกผู้รับจ้าง
 มาแก้ไข ให้ถูกต้องตามแบบแปลน ครับ                        

          นาย/......... 
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นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี                 
ประธานสภาฯ                   ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประชุม ในการโอน                 
    งบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปวัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง                     
    งบประมาณ 381,000.-บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ ในโครงการก่อสร้าง                      
    รางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง)               
    งบประมาณ 381,000.-บาท บริเวณหน้าบ้านนางพิกุล ค าซาว หมู่  3              
    บ้านทุ่งข้าวพวง    

มติที่ประชุม   มีมติให้โอนงบประมาณในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท           
    ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ในโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางไปวัดพระธาตุ             
    ดอยมอญจิ่ง) งบประมาณ 381,000.-บาท  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                       
    ในในโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางไปพระธาตุดอยมอญจิ่ง) งบประมาณ                  
    381,000.-บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   
    คสล. พร้อมฝาปิด (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง) ขนาดรางกว้าง  
    0.50 เมตร ยาว 132 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า              
    เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร 2 จุด (บริเวณหน้าบ้าน                
    นางพิกุล ค าซาว) หมู่ที่  3 บ้านทุ่ งข้าวพวง ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง                
    งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล     

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

นายจีระ  ณ ล าพูน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุ ม                  
ประธานสภาฯ    สภาเทศบาลทราบ รายละเอียดเชิญนายกเทศมนตรี ครับ           

6.1 เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี  2561 (โครงการประปา              
แบบบาดาล) 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ขอชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ เรื่องการส่งโครงการขอรับ
นายกเทศมนตร ี   การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างประปา แบบบาดาล             
    ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 3 โครงการซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี ้
    1.โครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 5 เอกสารครบ 

    2.โครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 2 เอกสารไม่ครบ 

    3.โครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 3 เอกสารไม่ครบ  
    ส าหรับโครงการที่ มี เอกสารครบถ้วน คาดว่าจะได้รับงบประมาณจาก                
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการด าเนินการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ            
    พ.ศ.2561  

ว่าที่ร้อยตรี ปรัชญา  อุ่นละออ ชี้แจงว่าโครงการที่ 2 และโครงการที่ 3 ที่เอกสารไม่ครบ                                                                                    
ผู้อ านวยการกองช่าง  เนื่องจากเอกสารพื้นที่ก่อสร้างไม่ชัดเจน   

นายอุดม  วังโส     ส าหรับเอกสารของบ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 ที่ไม่ครบถ้วน ผมจะไปติดตามให้ครับ                                 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร  ส าหรับโครงการที่เอกสารยังไม่ครบถ้วน ผมจะให้เจ้าหน้าที่สอบถามทางจังหวัด
นายกเทศมนตร ี   เชี ยงใหม่อี กครั้ งหากมี เอกสารที่ จะต้องส่ งเพิ่ ม เติ มจะแจ้ งให้ สมาชิก                       
    สภาเทศบาลทราบครับ 

ทีป่ระชุม   รบัทราบ 

6.2 แจ้งเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2561 (โครงการก่อสร้าง           
/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ขอชี้แจง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ เรื่องการส่งโครงการขอรับ
นายกเทศมนตร ี   การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน             
    ทางหลวงท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 3 โครงการ แจ้งให้            
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้ 
    1.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่กอน หมู่ที่ 2                
    ต าบลทุ่งข้าวพวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี            
    พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร   งบประมาณจ านวน 1,827,000 บาท 
    2.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay)           
    สายทางบ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งข้าวพวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,980
    เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 5,651,000.-บาท 

ว่าที่ร้อยตรี ปรัชญ  อุ่นละออ ชี้แจง โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ผู้อ านวยการกองช่าง  ทางหลวงท้องถิ่น ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะท างานตรวจสอบโครงการ น้ัน                
    จะต้องเป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งในต าบลทุ่งข้าวพวง
    มีบ้านแม่กอน เพียงหมู่บ้านเดียว ส าหรับหมู่บ้านอื่นๆเพียงแต่ขอขึ้นทะเบียน              
    เป็นทางหลวงท้องถิ่นเท่าครับ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

    6.3 เรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี พ.ศ.2560                  

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ขอชี้ แจง ให้ ที่ ป ระชุมสภาเทศบาลได้ รับทราบ ด้ วยประกาศจั งหวัด
นายกเทศมนตร ี   เชียงใหม่ให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้อง            
    ด าเนินการแก้ ไขอย่างจริงจั งและต่อเนื่ อง  ในช่วง 60 วัน  ตั้ งแต่วันที่  
     20 กุมภาพันธ์ – วันที่ 20 เมษายน 2560 ห้ามเผาทุกชนิดเด็ดขาด จะมีการ
    บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ซึ่งหากตรวจพบหรือจับได้ว่ามีการฝ่าฝืนจะมีการ
    ลงโทษอย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่           
    เกษตร โดยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน              
    ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาทุกชนิด การก าจัดขยะจากบ้านเรือนให้ใช้
    การคัดแยกขยะหรือท าปุ๋ยหมักแทนการเผา ส าหรับการป้องกันไฟป่าและ            
    หมอกควันในพื้นทีเ่ทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงน้ัน ตอนนี้ยังไม่ค่อยรุนแรง 

นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ  แจ้งว่า ก านันต าบลทุ่ งข้าวพวงเสนอให้มีการจัดชุดลาดตระเวนทุกวัน                                 
ปลัดเทศบาล   เพื่อเตรียมความพร้อม ไม่ทราบว่าทางก านันได้ประสานกับนายกเทศมนตรี           
    หรือไม่    
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นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาลและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมคิด ว่าควรจะ
นายกเทศมนตร ี   ประชุมร่วมกับก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
    เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าซึ่งคาดว่าจะมีความ 
    รุนแรงโดยเฉพาะช่วงเดือน มีนาคม – เดือนเมษายน   

นายจีระ  ณ  ล าพูน              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมคีวามเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่                   
ประธานสภาฯ          

ทีป่ระชุม           รับทราบและเห็นควรนัดประชุมก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล              
    เจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและเตรียมความพร้อม         
    รับมือสถานการณ์ไฟป่าในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง                     

    6.4 เรื่องการส ารวจสิ่งปลูกสร้าง 

นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้ไปประชุมที่
นายกเทศมนตร ี   อ าเภอเชียงดาว ซึ่งทางอ าเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ารวจและ          
    รายงานสิ่งก่อสร้างถาวร อาคาร ที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง  

ว่าที่ร้อยตรี ปรัชญา  อุ่นละออ เรียนที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 
ผู้อ านวยการกองช่าง  และกฎกระทรวง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจในการขออนุญาต         
    ตรวจสอบอาคาร การอนุญาต/ไม่อนุญาต ให้ก่อสร้างอาคาร สั่งระงับ ค าสั่ง                        
    ให้รื้อ ห้ามใช้อาคาร กรณีที่ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร                      
    หรือกฎกระทรวง แต่ทั้งนี้ในฐานะเจ้าพนักงานเราควรให้ค าแนะน าชาวบ้าน         
    ให้ทราบถึงวิธีและขั้นตอนในการด าเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามระเบียบ                
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับการรายงานให้อ าเภอทราบนั้น คงหมายถึง             
    อาคารประเภทโรงแรม ครับก็ขอฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กรณีที่มี
    ชาวบ้านจะท าการปลูกสร้างบ้านให้มาติดต่อขออนุญาตที่กองช่าง เทศบาล              
    ต าบลทุ่งข้าวพวง ด้วยครับ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

    6.5 เรื่องขยะ (จังหวัดสะอาด) 
นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้ไปประชุม      
นายกเทศมนตร ี   ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนโยบายให้จังหวัดเชียงใหม่ปลอดขยะ (จังหวัดสะอาด)            
    โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งรายงานเรื่องปริมาณขยะ สถานที่                      
    ทิ้งขยะ ซึ่งจังหวัดแจ้งว่าในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว (ยกเว้นเทศบาลต าบล          
    เชียงดาว) มีบ่อขยะที่ ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลและมีพื้นที่อยู่ ในเขตอุทยาน            
    แห่งชาติ ซึ่งทางอุทยานไม่อนุญาตน าขยะไปทิ้ง และมีแนวโน้มว่าจะมีการปิดบ่อ
    ขยะโดย ให้ อ งค์ ก รป กครองท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ งจั ด เก็ บ /คั ดแยกขยะ                         
    และน าขยะไปทิ้งยังบ่อขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล ส าหรับสถานการณ์ขยะ            
    ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ตอนนี้ทุกหมู่บ้านมีบ่อขยะเป็นของตนเองแต่ไม่
    ถูกหลักสุขาภิบาลและอยู่ในเขตอุทยานตามที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้น  การแก้ไข           
    ปัญหาก็คือจะต้องรณรงค์/ประชาสัมพันธ์และควรปลูกจิตส านึกในการแก้ไข              
    ปัญหาเรื่องขยะ  โดยการคัดแยกขยะ และน าไปทิ้ งยั งบ่อขยะที่ ถูกหลัก                     
    สุขาภิบาลซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานแล้วรายละเอียดขอเชิญ         
             ท่านปลัดช้ีแจงด้วยครับ               นาย/......... 
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นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นนโยบายของจังหวัดสะอาด ให้ท้องถิ่นด าเนินการ     
ปลัดเทศบาล   ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยให้ด าเนินการคัดแยกขยะ และสร้างจิตส านึกให้แก่    
    ประชาชน ตอนนี้ทางเทศบาลได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหาร       
    จัดการขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด”  ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    จ านวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการแยกราย       
    หมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีผู้น าชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และ       
    เจ้าหน้าที่ (รายละเอียดขอให้ดูตามเอกสารครับ) ให้ด าเนินการร่วมกับหมู่บ้าน        
    ทุกหมู่บ้าน และโครงการขยายผลโครงหลวงบ้านห้วยเป้าในการก าจัด                    
    ขยะอันตราย ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท เน่ืองจากพื้นที่                         
    บ่อขยะทั้ง 6 หมู่บ้าน ภายในต าบลทุ่งข้าวพวง อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ           
    ผาแดง มีเพียง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ และตามที่ได้
    ไปประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มว่าจังหวัดเชียงใหม่จะให้ให้ปิดบ่อขยะ  
    และที่ประชุมเห็นควรให้ทั้ง 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดจุดทิ้ง 
    ขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล ต าบลละ 1 แห่ง ครับ   

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมครับ ผมขอให้คณะท างานที่ได้แต่งตั้ง ทุกท่านได้ร่วมมือกัน
นายกเทศมนตร ี   แก้ไขปัญหาขยะ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน และอ าเภอได้ให้องค์กรปกครองส่วน   
    ท้องถิ่น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายงานผลการด าเนินการให้อ าเภอทราบเป็นประจ า         
    ทุกเดือน 

นายสุขค า   จันทร์แก้ว  ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สะสมและเรื้อรังมานาน ผมขอฝากให้ด าเนินการอย่าง
สมาชิกสภาท้องถิ่น  จริงจังด้วยครับ 

นางบานเย็น   พลเยี่ยม  เราต้องสร้างจิตส านึกให้กับตัวเองด้วย เช่น ไปตลาดเราก็เตรียมถุ งผ้า หรือ      
สมาชิกสภาเทศบาล          ตะกร้าไปใส่ของด้วย เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งว่าผมขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยจะนัด
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชุมกับชาวบ้าน  ทั้งนี้เรื่องงบประมาณ อาจจะพิจารณาจากงบประมาณ    
    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ชี้แจงเพ่ิมเติม ว่าจากที่ได้ประชุมมาทางอ าเภอได้เน้นเรื่องจังหวัดสะอาด ซึ่งจาก
ปลัดเทศบาล   การส ารวจบ่อขยะแต่ละหมู่บ้านแล้ว ก็ไม่ถูกสุขลักษณะ และต้องปิดบ่อขยะ     
    ภายในเดือนมีนาคม 2560 น้ี             

นางบานเย็น   พลเยี่ยม  ขอสอบถามเรื่องภาชนะที่จะเก็บขยะอันตราย 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  เนื่องจากจะมีการปิดบ่อขยะ ดังนั้นจึงต้องมีการขุดบ่อขยะที่ถูกสุขลักษณะ      
ปลัดเทศบาล   ภายในต าบล จ านวน 1 แห่ง และต้องมีการจัดเก็บซึ่งอาจจัดเก็บโดยเอกชน    
    หรือเทศบาลจัดเก็บเอง ซึ่งจากการไปส ารวจแต่ละหมู่บ้านมาแล้ว ผมคิดว่าหมู่ที่  
    5 บ้านห้วยทรายขาว น่าจะสามารถท าได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะ            
    มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  ขอสอบถามว่า ตอนนี้ขยะที่ขายได้ ก็ให้ชาวบ้านน าไปขาย แต่ขยะที่ไม่สามารถ 
ประธานสภาเทศบาล  น าไปขายได้ จะให้ชาวบ้านด าเนินการอย่างไร 

นาย/......... 
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นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  แจ้งว่า หลังจากที่ชาวบ้านได้มีการคัดแยกขยะ ปริมาณขยะที่จะน าไปทิ้งก็มี     
นายกเทศมนตร ี   จ านวนน้อยลง และให้น าขยะไปทิ้งที่บ่อขยะเดิมก่อน  แล้วให้ทางทศบาล         
      ไปฝังกลบเป็นครั้งๆ และต้องมีคณะกรรมการก ากับและติดตามตลอด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

    6.6 เรื่องสันนิบาตเทศบาล 

นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร  สันนิบาตเทศบาล จะมีการจัดกิจกรรมประกวดร าวงย้อนยุค และกิจกรรมอื่นๆ
นายกเทศมนตร ี   เนื่องในวันสันนิบาตเทศบาล ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและ   
    แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พร้อมทั้งจะมี  
    การแสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลต าบลเชียงดาว           
    ไดส้่งประกวดร าวงย้อนยุค หากหมู่บ้านไหนจะส่งประกวดอะไรขอให้แจ้งมาทาง
      ผมด้วยครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ    

    6.7 เรื่องการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น ประจ าปี 2560 

นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ       แจ้งก าหนดการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่นประจ าปี 2560 เริ่มแข่งขันวันที่ 
ปลัดเทศบาล   15 – 21 มีนาคม 2560 และมีพิธีปิดในวันที่ 21 มีนาคม 2560 

ที่ประชุม   รับทราบ 

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

ปดิประชุม   เวลา ๑5.45 น. 
 

   ลงชื่อ                 ผู้บันทึกการประชุม 
                                                        (นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ) 
                                                              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 
 เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2560  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2560                   
เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2560 แล้ว  
 
ลงชื่อ     กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นางจินดา   แข็งธัญญกิจ) 
 
ลงชื่อ      กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุภาพ   แก้วพนัส) 
 
ลงชื่อ     กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร) 
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สภาท้องถิ่น ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล                    

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2560  เมื่อวันที่...............เดือน.............................พ.ศ.2560 
 

 

ลงชื่อ                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายจีระ  ณ  ล าพูน) 
   ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


