
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง 

สมัยสามญั  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 

วันที่  27  เดอืน  เมษายน  พ.ศ.๒๕60 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง 

…............................................... 
ผู้มาประชุม 

  ๑.นายจีระ  ณ  ล าพูน   ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  ๒.นางสาวณัฏฐพร  เรือแก้ว  รองประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  ๓.นายนิคม  บญุยารัตน ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  4.นายอุดม  วังโส   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  5.นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  6.นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  7.นายสุขค า  จันทร์แก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  8.นางบานเย็น  พลเยี่ยม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  9.นางจินดา  แข็งธัญญกิจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  10.นายสุภาพ   แก้วพนัส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  11.นางคณิจตา  ขัตหลง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
  12.นายสฤษดิ ์  สุภาเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ไม่ม ี

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

  ๑.นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร   นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 

  2.นางวไลพร  กันทะวงศ์   รองเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
  3.นายโสภณ   ติหวิ่ง   รองเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
  4.นายจันทร์รุง่  ฐานที ่   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 

  5.นายทินกร   ทานา   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  6.นางภูมรินทร์  ระวิวรรณ ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  7.นางสาวสาริกา  ณ  ล าพูน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
   
 
 
 
 
 
 



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

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

    1.1 ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันคล้าย
    วันสวรรคต วันที่  25 เมษายน 2560 ส าหรับรายละเอียดการติดตาม             
    และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงระยะเวลา                   
    6  เดื อน  ไตรมาสที่  1 -2  ตุ ลาคม  2559–มีน าคม  2560 ) ขอ เชิญ                         
    นายกเทศมนตรีแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

    1.2 การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
    ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
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             
 ของทุกปีและรายงานผลให้สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง                
 ประกาศให้ประชาชนทราบ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงจึงได้ จัดท ารายงานการ
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ไตรมาสที่ 1 - 2
 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) สรุปดังนี้ ผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง
 ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 เมื่อวันที่  12 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่ บรรจุอยู่ ในเทศบัญญัติ                   
 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 108 โครงการ                
 งบประมาณ 32,017,220 บาท จ าแนก ตามยุทธศาสตร์ 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 1-2 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

เสร็จสิ้น 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
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. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  
 

- - 1 1.41 70 98.59 - - - - 71 29.71 

2. ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

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

3. ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - 2 14.29 12 85.71 - - - - 14 5.86 

4. ด้านการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

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

5. ด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

9 12.00 8 10.67 58 77.33 - - - - 75 31.38 

6. ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
การจัดระเบียบเรียบร้อย
ในชุมชน 

4 28.57  -  - 10 71.43  - - - - 14 5.86 

7.การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 5 15.15 7 21.21 22 63.64 - - - - 33 13.81 

รวม 21 8.79   18 7.53 200 83.68 - - - - 239 100 

 
 กระผมขอแจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบ ส าหรับรายละเอียดต่างๆ ขอให้                                
 ทุกท่านดูเอกสารประกอบการช้ีแจง ครับ  

 1.3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม               
 ฉบับที่ 1 กรณีจ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนการ  
 ด าเนินงาน ประจ าปี 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่  1 กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)              
 ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า               
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 และแก้ไข            
 เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 แผนการด าเนินงาน ให้จัดท า              
 ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย        
 ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง 

แผนงาน/.......... 
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 แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ           
 หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 ในปี งบประมาณ นั้ น  ทั้ งนี้ แผนการด าเนิ น งาน  ประจ าปี งบประมาณ           
 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)ได้ผ่านความเห็นชอบ
 ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลทุ่ งข้าวพวง เมื่ อวันที่   
 17 มีนาคม 2560 อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 26 แห่งระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
 พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงประกาศให้ประชาชน
 ทั่วไปได้รับทราบและแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒          รับรองรายงานการประชุม  (สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  2560               
    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560) 
นายจีระ  ณ  ล าพูน  รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไข              
ประธานสภาเทศบาล  เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายงานประชุม หรือไม่      

ที่ประชุม   ไม่มี และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560                 
    จ านวน  10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
    - ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 4   กระทู้ถาม 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ (พิจารณา) 

5.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
นายจีระ  ณ  ล าพูน  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 7 พฤษภาคม
ประธานสภาเทศบาล  2560 รายละเอียดขอเชิญ ปลัดเทศบาล ชี้แจงครับ                          

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ปลัดเทศบาล   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1 ข้อ 8 , 10 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)             
    พ.ศ.2559 ข้อ 5 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน/ 
    อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ งคณะกรรมการชุดนี้           
    จะห มดวาระลง ใน วันที่  7  พ ฤษภาคม  2 5 6 0  พ ร้อมกั นทั้ งคณ ะ                           
    ในส่วนโครงสร้างของคณะกรรมการฯ ที่มาจากสมาชิกสภาเทศบาลนั้น                       
    มีจ านวน 3 ท่าน ดังนั้นจึงอยากจะขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้ร่วมกัน                
    พิจารณาคัดเลือกด้วยครับ เพราะว่าจะต้องออกค าสั่งแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติในหน้าที่
    ต่อไป 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน                   
ประธานสภาเทศบาล  3 ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง                  
    เชิญครับ  

นางจินดา/........... 
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นางคณิจตา  ขัตหลง  ขอเสนอนายอุดม  วังโส  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 
ปลัดเทศบาล 

นางจินดา  แข็งธัญญกิจ  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ต าบลทุ่ งข้าวพวง คนที่  1 อีกหรือไม่  (ไม่มีผู้ ใดเสนอ) เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนอ                
    ชื่อเพิ่มเติมเป็นอันว่า นายอุดม วังโส ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการ         
    พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง คนที่  1 ต่อไปเชิญเสนอรายชื่อ                
    คณะกรรมการฯ คนที่ 2 ครับ 

นายสุขค า  จันทร์แก้ว  ขอเสนอนางคณิจตา  ขัตหลง เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุ่งข้าวพวง คนที่ 2      

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 
ปลัดเทศบาล  

นางบานเย็น  พลเยี่ยม  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางสาวณัฏฐพร  ท้าวแก้ว ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ต าบลทุ่ งข้ าวพวง คนที่  2  อี กหรือ ไม่  (ไม่ มี ผู้ ใด เสนอ ) เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ใด                          
    เสนอช่ือ เพิ่ ม เติ ม  เป็ น อั น ว่ า  น า งค ณิ จ ต า  ขั ต ห ล ง  ได้ รั บ คั ด เลื อ ก                            
    ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง คนที่ 2 ต่อไป         
    เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง คนที่ 3 
    ครับ 

นางบานเย็น  พลเยี่ยม  ขอเสนอนายนิคม  บญุยารัตน ์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุ่งข้าวพวง คนที่ 3      

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 
ปลัดเทศบาล  

นายสุภาพ  แก้วพนัส  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายจีระ/.......... 
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นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ต าบลทุ่งข้าวพวง คนที่ 3  อี ก ห รื อ ไม่  ( ไม่ มี ผู้ ใ ด เส น อ ) เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ใ ด                        
    เสนอช่ือ เพิ่ ม เติ ม  เป็ นอั น ว่ า  นิ คม  บุญ ยารัตน์  ได้ รับ คั ด เลื อก ให้ เป็ น                             
    ค ณ ะกรรม ก ารพั ฒ น าท้ อ งถิ่ น เท ศบ าล ต าบ ล ทุ่ งข้ าวพ วง คน ที่  3                   
    และตอนนี้ ที่ ป ระชุมสภาเทศบาล ก็ ได้ รายชื่ อคณ ะกรรมการพัฒ นา                  
    ท้องถิ่นเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ทั้ง 3 ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ขอให ้
    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกค าสั่งแต่งต้ังเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป   

ทีป่ระชุม            รับทราบ 
    5.2 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                              
นายจีระ  ณ  ล าพูน  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 7 พฤษภาคม
ประธานสภาเทศบาล  2560 รายละเอียดขอเชิญ ปลัดเทศบาล ชี้แจงครับ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ปลัดเทศบาล   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 , 29 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)             
    พ.ศ.2559 ข้อ 13 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ               
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น/อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ               
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะหมดวาระลง ในวันที่   
    7 พฤษภาคม 2560 พร้อมกันทั้งคณะ ในส่วนโครงสร้างของคณะกรรมการฯ           
    ที่มาจากสมาชิกสภาเทศบาลนั้น มีจ านวน 3 ท่าน ดังนั้นจึงอยากจะขอให้              
    ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกด้วยครับ เพราะว่า               
    จะต้องออกค าสั่งแต่งต้ังเพ่ือปฏิบัติในหน้าที่ ต่อไป 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน                   
ประธานสภาเทศบาล  3 ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น               
    เชิญครับ  

นายอุดม  วังโส     ขอเสนอนางสาวณัฏฐพร  เรือแก้ว  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมิน                    
สมาชิกสภาเทศบาล  ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 1                    

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายนิคม   บุญยารัตน ์  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาเทศบาล  แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง คนที่ 1 อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ใด              
    เสนอ) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพิ่มเติม เป็นอันว่า นางสาวณัฎฐพร  เรือแก้ว               
    ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น              
    เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง คนที่ 1 ต่อไปเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตาม                      
    และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ครับ 

นาย/........... 
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นายสุภาพ  แก้วพนัส  ขอเสนอนายสุขค า  จันทร์แก้ว เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
สมาชิกสภาเทศบาล  แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง คนที่ 2     

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 
ปลัดเทศบาล  

นายนิคม  บุญยารัตน ์  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาเทศบาล  แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง คนที่ 2 อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ใดเสนอ) 
    เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่า นายสุขค า  จันทร์แก้ว ได้รับคัดเลือกให้
    เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล               
    ทุ่งข้าวพวง คนที่ 2 ต่อไปเชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการฯ คนที่ 3 ครบั 

นายสุขค า  จันทร์แก้ว  ขอเสนอนางบานเย็น  พลเยีย่ม  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมนิผล
สมาชิกสภาเทศบาล  แผนพัฒนาท้องถิน่ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง คนที่ 3     

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 
ปลัดเทศบาล  

นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสุภาพ  แก้วพนัส  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาเทศบาล  แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง คนที่ 3 อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ใดเสนอ) 
    เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพิ่มเติม เป็นอันว่า นางบานเย็น  พลเยี่ยม ได้รับคัดเลือก                             
    ให้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล                             
    ต าบลทุ่ งข้าวพวง คนที่  3 และตอนนี้ที่ประชุมสภาเทศบาล ก็ได้รายชื่ อ              
    คณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ท่านเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ขอให้เจ้าหน้าที่                  
    ผู้รับผิดชอบออกค าสั่งแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ใครมีอะไรจะสอบถาม          
    อีกหรือ ไม่  (ไม่ มี ) ถ้ าไม่ มี อะไรจะสอบถามแล้ วก็ จะ เข้ าสู่ เรื่ อ งต่ อ ไป                                                    
    รายละเอียดขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

ทีป่ระชุม            รับทราบ 
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    5.3 การขอความเห็นชอบการใช้ประโยชน์พืน้ที่ (ศูนย์โครงการพัฒนาพืน้ที่
    สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า หมูท่ี่ 1 บา้นห้วยเป้า ต าบลทุง่ข้าวพวง) 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจง            
นายกเทศมนตร ี   ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ เนื่องจาก              
    ได้รับหนั งสือจากโครงการพัฒนาพื้นที่ สู งแบบโครงการหลวงห้วยเป้ า             
    เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ (ศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
    โค รงก ารห ลวงห้ วย เป้ า  ห มู่ ที่  1  บ้ าน ห้ วย เป้ า  ต าบ ลทุ่ งข้ าวพ วง)                        
    ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สู ง                            
    แบบโครงการหลวงห้วยเป้า ได้ด าเนินงานพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการ ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบต าบลทุ่งข้าวพวง                
    จ านวน 4 หมู่บ้าน ต าบลเมืองนะ 5 หมู่บ้าน ให้มีการพัฒนาอาชีพบนพื้นฐาน             
    ของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้เป็น             
    สถานที่ตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า เป็นแปลงเรียนรู้
    ตามแนวทางโครงการหลวง เป็นสถานที่ประสานงานหน่วยงานในการ                
    ด าเนินงาน และอาคารวิเคราะห์สารตกค้างผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่            
    โครงการให้ เกิดประโยชน์แก่ชุมชน พิกัด UTM 470Q x 4495299 y             
    22164304 ความสูงจากระดับน้ าทะเล 485 เมตร ซึ่งอยู่ในเขตการปกครอง
    ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จึงอยากขอมติที่ประชุมให้โครงการพัฒนาพื้นที่             
    สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ต่อไป 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอให้
ปลัดเทศบาล   สภาเทศบาลได้พิจารณาและเห็นชอบด้วยครับ เนื่องจากตอนนี้ทางโครงการ               
    พัฒนาพื้นที่สูงฯ ได้ขยายพื้นที่ด าเนินโครงการแล้ว 4 หมู่บ้านในเขตต าบล             
    ทุ่งข้าวพวงและคิดว่าคงจะด าเนินการให้ครบทั้ง 7 หมู่บ้าน ซึ่งในการด าเนิน            
    โครงการดังกล่าวท าให้พี่น้องชาวบ้านมีรายได้ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นอีก
    ทั้งทางโครงการฯ ยังได้รับก าจัดขยะอันตรายให้กับทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล            
    ต าบลทุ่งข้าวพวง อีกด้วย 

นายจีระ  ณ ล าพูน  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่ม ี

ประธานสภาเทศบาล   ผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและขอมติใหค้วามเห็นชอบการใช้ประโยชน์พื้นที่
    (ศูนย์โครงการพัฒนาพื้นทีส่งูแบบโครงการหลวงห้วยเป้า หมู่ที่ 1 บ้านหว้ยเป้า
    ต าบลทุ่งข้าวพวง)  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ (ศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ       
 หลวงห้วยเป้า หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า ต าบลทุ่งข้าวพวง) ตามที่นายกเทศมนตรี              
 เสนอ  จ านวน 10 เสียง ไม่เห็นชอบจ านวน – เสียง งดออก  เสียง 1 เสียง             
 คือ ประธานสภาเทศบาล                                                                                                   
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ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

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

6.1 เรื่องชี้แจงระเบียบการจัดท าและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รายละเอียดและ
นายกเทศมนตร ี   ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขอให้ปลัดเทศบาล ได้ชี้แจง ครับ   

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ปลัดเทศบาล   ที่ถูกต้องตรงกัน กระผมขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า            
    แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม               
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก้ไขค าว่าแผนพัฒนา          
    สามปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า แผนพัฒนา             
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี โครงการพัฒนา การเพิ่มเติม              
    การเปลี่ยนแปลง ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาของ            
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ก าหนด วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด             
    ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์             
    การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ                 
    แผนพัฒนาต าบล หรือแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มีความต่อเนื่องและ              
    เป็นแผนก้าวหน้าให้หมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งแผนพัฒนา        
    ท้องถิ่นสี่ปีไม่ต้องจัดท าหรือทบทวนเป็นประจ าทุกปีเหมือนแผนพัฒนาสามปี       
    แต่ถ้ามีการเพิ่มเติมจะต้องท าประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล และ                
    คณะกรรมการต่างๆ เหมือนเริ่มท าใหม่ซึ่งโครงการที่จะเพิ่มเติมจะต้องเป็น           
    โครงการที่ต้องด าเนินการจริง ฝากท าความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยครับ           
    ซึ่งบางท่านอาจจะยังคิดว่าจะต้องมีการจัดท าประชาคมเพื่อน าเสนอปัญหา               
    และควา มต้องการของชาวบ้านเหมือนทุกปี และในปีนี้ก็สามารถน าข้อมูลปัญหา
    ความต้องการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 จัดท าเทศบัญญัติ              
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้เลย ส าหรับการรายงาน            
    ติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เดิมจะต้องรายงานภายในเดือนธันวาคมของ 
    ทุกปีแต่ระเบียบฯที่แก้ไขใหม่จะต้องรายงานทุกหกเดือนคือเดือนเมษายน            
    และเดือนตุลาคม แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
    แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม            
    งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย            
    ราชการส่วนกลาง สว่นภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องด าเนินการ
    ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น      

ทีป่ระชุม   รบัทราบ 

นายจีระ  ณ ล าพนู  สมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

นางสาวณัฎฐพร  เรือแก้ว  เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอสอบถามเรื่อง
สมาชิกสภาเทศบาล  การใช้รถขุดตีนตะขาบ ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์การใช้อย่างไรคะ 
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นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับหลักเกณฑ์การ
นายกเทศมนตร ี   ใช้รถขุดตีนตะขาบ ต้องมีโครงการเสนอมาก่อนเพื่อจะได้พิจารณาเป็นกรณีไป            
    และขอแจ้งให้ทราบว่ารถขุดตีนตะขาบจะอยู่ในความดูแลของกองช่างครับ  

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอสรุป
ปลัดเทศบาล   โครงการที่สมาชิกสภาเทศบาล แต่ละเขตที่ส่งโครงการเข้ามา ดังน้ี ครับ 

    ม.1 โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ าก๋อน 

    ม.2 โครงการขุดลอกล าน้ าก๋อน ฝายต้นตุ้ม-ต้นไร่ และบ่อขยะ 

    ม.3 ยังไม่ส่งโครงการ 
    ม.4 โครงการขุดลอกหน้าฝายเหนือ-ฝายใต้ เหมือง และล าน้ าจา 

    ม.5 โครงการขุดบ่อขยะ ขุดลอกหน้าฝายห้วยทรายขาว 

    ม.6 ไม่ส่งโครงการ 

    ม.7 โครงการขุดลอกล าห้วย 

    จะประสานกองช่างด าเนินการต่อไปครับ  

นางวไลพร  กันทะวงศ์  เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแจ้งให้ทราบว่า      
รองนายกเทศมนตร ี  ตอนนี้สามารถเรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญาโครงการก่อสร้างทางล้อขุนคอง หมู่ 6
    (ทางเข้าพื้นที่การเกษตรน้ าคอง) ต าบลทุ่งข้าวพวง ได้แล้ว   

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  แจ้งว่าต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ด าเนินก่อสร้างจากทางส านักบริหารพื้นที่
ปลัดเทศบาล   อนุ รั กษ์  1 6  ก่ อนถึ งจะสามารถ เรียกผู้ รั บ จ้ างม าท าสัญ ญ าได้ ค รับ                                     
    หากด าเนินการก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาตอาจถูกหน่วยตรวจสอบเรียกเงินคืนได ้

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แจ้งเรื่องการบริหาร
นายกเทศมนตร ี   จัดการขยะ (จังหวัดสะอาด) ที่ เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและจังหวัด               
    ซึ่งตอนนี้ทางท้องถิ่นอ าเภอเชียงดาว ได้ส่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงเป็นต าบล               
    ต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน จึงขอฝากทางสมาชิกสภาเทศบาล               
    ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชนร่วมมือกันอย่างจริงจัง ด้วยครับ 

    - แจ้งเรื่องเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ได้รับการ            
    ประสานจากทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2             
    (ท่านเหรียญ  ก้อนพัน) ว่าจะน าเครื่องจักรเข้ามาด าเนินการในพื้นที่เทศบาล            
    ต าบลทุ่งข้าวพวง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง รับทราบ
    และฝากประสานทางก านันผู้ใหญ่บ้าน ด้วยครับ  

นายอุดม  วังโส   เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมว่าควรจะสอบถาม
สมาชิกสภาเทศบาล  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยว่าจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่             
          เทศบาลต าบลทุ่ งข้าวพวงกี่วัน จะได้วางแผนการท างานได้ถูกต้องและ                  
    ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ครับ 

นายฉะอ้อน  เขื่อนเพชร  เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่สมาชิก 
นายกเทศมนตร ี   สภาเทศบาล ได้เสนอถูกต้องแล้วครับ ผมรับทราบและจะด าเนินการประสาน          
    ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครับ 
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นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ       ตามที่สมาชิกสภาเทศบาล เสนอถูกต้องแล้วครับ ต้องสอบถามไปทางองค์การ
ปลัดเทศบาล   บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก่อนว่าจะอยู่ในพื้นที่ของเรากี่วัน ถึงจะวางแผนการ
    ท างานได้ถูกต้องและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

                - แจ้งก าหนดการและขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน             
    ร่วมรดน้ าด าหัวหัวหน้าท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน            
    2560 ช่วงบ่าย ครับ    

ทีป่ระชุม   รบัทราบ 

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

ปดิประชุม   เวลา ๑5.50 น. 
 

   ลงชื่อ                 ผู้บันทึกการประชุม 
                                                        (นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ) 
                                                              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 
 
 เมื่อวันที่       พฤษภาคม  2560  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี พ.ศ.2560                   
เมื่อวันที่  27 เมษายน  2560 แล้ว  
 
 
ลงชื่อ     กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นางจินดา   แข็งธัญญกิจ) 
 
ลงชื่อ      กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุภาพ   แก้วพนัส) 
 
ลงชื่อ     กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร) 
 
 

 
 

 

 

 

 




