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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เม่ือครบองคประชุมแลว  นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล ไดใหสัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดเขาหองประชุม เม่ือท่ีประชุมพรอมเลขานุการฯไดเชิญ นายจีระ  ณ  ลําพูน
ประธานสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  กลาวเปดการประชุม ตามระเบียบวาระ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม
นายจีระ  ณ  ลําพูน ไดกลาวสวัสดีสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมทุกทาน ซึ่งในวันนี้มีสมาชิก
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลสามทานท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได คือ ทานนิคม บุญยารัตน

ทานจินดา แข็งธัญญกิจ และ ทานสุขคํา  จันทรแกว จึงขอแจงใหท่ีประชุม
ทราบครับ

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม (สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจําป  พ.ศ.2562
เม่ือวันท่ี 15  มกราคม 2563)

นายจีระ  ณ  ลําพูน ไดแจงรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาขอใหสมาชิกสภาทุกทานไดอานบันทึก
ประธานสภาเทศบาล การประชุมหากมีขอความท่ีตองเปลี่ยนแปลงสามารถแจงในท่ีประชุมได
ท่ีประชุม ไดอานบันทึกรายงานการประชุมเปนเวลาสมควรแลว
นายจีระ  ณ ลําพูน ไดสอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาฯ หรือเพ่ิมเติมรายงานประชมุ หรือไม
ท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม

และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง สมัยวิสามัญ
สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําป  พ.ศ.2563 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2563
จํานวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระท่ี ๓ - ไมมี -
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม (เพ่ือพิจารณา)
๑.  การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจายรายการใหม ประจําป 2563

นายจีระ  ณ  ลําพูน เชิญทางทานปลัดเทศบาล เลขานุการฯ ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบครับ
ประธานสภาฯ
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นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ ขอขอบคุณทานประธานฯ และทางสมาชิกสภาทุกทาน ท่ีใหกระผมไดชี้แจง
เลขานุการสภา สืบเนื่องจาก ขณะนี้ในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของตําบลทุงขาวพวงไดเกิดเหตุไฟปา

รุกลามเปนวงกวาง ซึ่งบางพ้ืนท่ีรถบรรทุกน้ําไมสามารถเขาไปดับไฟได ในการนี้
กระผมจึงจะขอเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อเครื่อง
ปมพนยาเครื่องยนตเบนซิน ขนาด 5.5 แรงมา พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
เพ่ือใชในการครั้งนี้ ซึ่งทางอําเภอเชียงดาวไดกําหนดแผนปฏิบัตใินการเฝาระวัง
ไฟปาในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว ระหวางวันท่ี 16 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 30
เมษายน 2563 จึงขอหารือกับทางสมาชิกสภาฯเพ่ือพิจารณาและอนุมัติให
ดําเนินการตอไป ขอบคุณครับ

นายอุดม  วังโส ไดขอสอบถามเก่ียวกับงบประมาณในการดําเนิการในครั้งนีซ้ึ่งจะตองใช
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณเทาใด แหลงงบประมาณนํามาจากท่ีไหน และรายละเอียดประกอบ

ดวยอะไรบาง ขอสอบถามครับ
นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ ไดชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดท่ีจะตองขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปมพนยาพรอม
เลขานุการสภา อุปกรณในครั้งนี้ ซึง่ประกอบดวย

1)  เครื่องปมพนยา 3 สูบ ขนาด 6 หุน พรอมเครื่องยนตเบนซิน ขนาด 5.5
แรงมา เปนเงิน  19,500.-บาท

2)  สายพนยาหนา 7 ชั้น ยาว 100 เมตร จํานวน 2 โรล เปนเงิน 9,000.-บาท
3)  ถังน้ํา ขนาด 1000 ลิตร  เปนเงิน  3,000.-บาท
รวมเปนงบประมาณท้ังสิ้นท่ีจะขออนุมัติจํานวน  31,500.-บาท

นายนิธิศ  ธนาธิปธนาสาร ไดแจงเพ่ิมเติมสําหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมใน
นักวิเคราะหฯ ครั้งนีจ้ะขอโอนจากงบประมาณดานไฟปาฯ มาตั้งจายใหมในหมวดคาครุภัณฑ

นายจีระ  ณ  ลําพูน ประธานจึงขอสอบถามในท่ีประชุมมีสมาชิกสภาทานไดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม
ประธานสภาฯ ถาไมมีกระผมจะไดขอมติในท่ีประชุมในการดําเนินครั้งนี้ครับ  จึงขอมติ
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติใหดําเนินตามท่ีเสนอ
นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ ไดขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ท่ีอนุมัติใหดําเนินการในครั้งนี้ครับม
เลขานุการสภา ขอขอบคุณอีกครั้งครับ

นายฉออน เข่ือนเพชร กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมใหท่ีประชุมทราบครับ สําหรับการเฝาระวังหมอกควัน
นายกเทศมนตรี ไฟปาในปนี้ ซึ่งกระผมไดประชุมหารือในแตละสวนราชการแลววาในปนี้ทาง

ทานนายอําเภอเชียงดาวไดวางแผนใหทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละ
แหงไดดําเนินการเปนแนวทางเดียวกัน ถาหากจะรองบประมาณจากสวนกลาง
เปนไปไดยาก ทางนายอําเภอเชียงดาวจึงไดขอความรวมมือจากทุกภาคสวน
เพ่ือระดมเงินทุนไวสําหรับการเตรียมปฏิบัติการในปนี้  โดยทางอําเภอเชียงดาว
ไดดําเนินการจัดทําโครงการหมอกควันไฟปาเพ่ือใหการสนับสนุนในแตละบาน



และจะไดทําการจัดฝกอบรมฯ ท่ีคาย ร.7 พัน 2 ตําบลปงโคง ในคราวตอไป
ในสวนของทองถ่ินใหมีหนาท่ีรับผิดชอบภายในชุมชน/ตําบล โดยไมใหเกิด
ผลกระทบ ซึ่งไดสั่งการณใหทางทองถ่ินทุกแหงดําเนินการฉีดพนละอองฝอย
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และควบคุมไฟภายในครอบครัว  และในดานของกําลังพลทางเทศบาลของเรา
จะขออนุมัติดําเนินการจางเหมาบริการ จํานวน 5 นาย และมอบหมายให
สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหารเขารวมในการปฏิบัติงานโดยแบงเวรเปน
ชุดไวประจําเทศบาล จึงขอแจงใหทางสมาชิกสภาไดรับทราบและขอหารือ
รวมกัน

นายจีระ   ณ ลําพูน ไดเสนอวาเห็นควรจะแบงเวรในการปฏิบัติหนาท่ี และจะแบงแบบใด หรือวาให
ประธานสภาฯ ทางสมาชิกสภาเทศบาลในแตละบานไดรับผิดชอบกันเอง

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ แจงเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมซึ่งปจจุบันไดมีอาสาทหารพรานมาประจําในพ้ืนท่ีเพ่ือ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ ชวยเหลือในการปฏิบัติงานรวมกับทางเราดวย

นางวไลพร  กันทะวงค ไดเสนอตอท่ีประชุมในเรื่องของการแบงเวรเฝาระวัง เราควรจะแบงเปนชุดซึ่ง
รองนายกฯ ในแตละชุดจะตองประกอบดวยคณะผูบริหารรวมกับพนักงานเทศบาล จํานวน

2 คนตอหนึ่งวัน

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ กระผมคิดวานาจะแตงตั้งเวรในการปฏิบัติการโดยแบงเปน 7 ชุด ประกอบดวย
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ ชุดท่ี 1 โดยมี 1) นายอุดม  วังโส สมาชิกสภาเทศบาล

2) นางสาวชญัญานุต  เย็นใจ สมาชิกสภาเทศบาล
ชุดท่ี 2 โดยมี 1) นางสาวมยุรี เชื้อชาติสังขร สมาชิกสภาเทศบาล

2) นางบานเย็น  พลเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล
ชุดท่ี 3 โดยมี 1) นางวไลพร กันทะวงค รองนายกฯ

2)  นางคนิจตา   ขัตหลง สมาชิกสภาเทศบาล
ชุดท่ี 4 โดยมี 1) นายสุภาพ    แกวพนัส สมาชิกสภาเทศบาล

2)  นายจันทรรุง  ฐานท่ี สมาชิกสภาเทศบาล
ชุดท่ี 5 โดยมี 1) นายโสภณ ติหวิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล

2)  นางจินดา แข็งธัญญากิจ สมาชิกสภาเทศบาล
ชุดท่ี 6 โดยมี 1) นางณัฐฎพร เรือแกว สมาชิกสภาเทศบาล

2)  นายจีระ ณ ลําพูน สมาชิกสภาเทศบาล
ชุดท่ี 7 โดยมี 1) นายนิคม บุญยารัตน สมาชิกสภาเทศบาล

2)  นายสุขคํา จันทรแกว สมาชิกสภาเทศบาล

ซึ่งในแตละชุดมีพนักงานเทศบาลท่ีประจําเขารวม ทานสมาชิกเห็นดวยตามท่ี
กระผมไดเสนอไหมครับ หรือวาเห็นเปนอยางอ่ืนลองเสนอมาไดนะครับ



ท่ีประชุม เห็นดวยตามท่ีทานปลัดเทศบาลไดเสนอ
นายอุดม  วังโส ขออนุญาตสอบถามและเสนอเพ่ิมเติมอีก จากท่ีไดสังเกตุในทุกๆป ในแตละ
สมาชิกสภาฯ หมูบานจะตองมีการจัดทําแนวกันไฟ ทางเทศบาลควรจะใหการสนับสนุน

เครื่องเปาลมโดยใหทางเทศบาลจัดซื้อไวใชในคราวตอไป เพ่ือทางหมูบานจะได
ทําหนังสือเพ่ือขอยืมไปใชในหมูบานตอไป ขอบคุณครับ
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นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ ไดแจงเพ่ิมเติมกรณีเครื่องเปาลม ปจจุบันทางเทศบาลของเรารับการสนับสนุน
เลขานุการสภาฯ เครื่องเปาลม จํานว 2 เครื่อง โดยไดรับบริจาคจากทางสโมสรโรตารี่ ซึ่งทาง

หมูบานสามารถทําหนังสือขอยืมไปใชไดครับ

- ในท่ีประชุมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมอีกไหมครับ
ถาไมมีกระผมจะขอใหทางประธานสภาฯ ไดดําเนินการประชุมในระเบียบวาระ
ตอไปครบั

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
1.  การจัดทําประชาคมตําบล (กรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ป)

นายจีระ  ณ  ลําพูน ขอเชิญ นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ได
ประธานสภาฯ แจงเรื่องตอท่ีประชุม
นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร ขอขอบคุณทานประธานสภาเทศบาลและผูเขาประชุมทุกทาน  เนื่องจากใน
นักวิเคราะหฯ วันท่ี 2 มีนาคม  2563 เวลา 09.00 น.เปนตนไป ทางเทศบาล งานแผนฯ

จะไดจัดทําประชาคมตําบลเพ่ือเพ่ิมเติมโครงการฯ ในแผนพัฒนา 5 ป กระผม
ในฐานะผูจัดจึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเขารวมประชาคมในครัง้นี้
โดยพรอมกัน เวลา 09.00 น.เปนตนไป ณ หองประชุม (ใหญ) เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง ขอบคุณครับ

ท่ีประชุม รับทราบพรอมกัน

2.  การจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจําป 2563 (8 มีนาคม 2563)
นายจีระ  ณ  ลําพูน ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ไดแจงใหท่ีประชุมไดรบัทราบรวมถึงรายละเอียด
ประธานสภาฯ ของการจัดงานวันสตรีสากล ประจําป 2563
นายฉออน  เข่ือนเพชร ไดแจงรายละเอียดของการจัดงานวันสตรีสากล ประจําป พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้
นายกฯ ซึ่งทางเทศบาลฯ โดยงานพัฒนาชุมชนไดหารือรวมกับทางกลุมแมบานของ

แตละหมูบานในเบื้องตนแลว และมีมติใหรวมกันจัดทํากิจกรรมในครั้งนี้ในวันท่ี
8 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ซึ่งตรงกับสตรีสากล
ของทุกป  โดยทางเทศบาลใหการสนับสนุนกิจกรรมหมูบานละ 10,000.-บาท
และขอความรวมมือจากทางสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดรวบรวมเอกสาร
หลักฐานในการเบิกจายใหครบถวน แลวใหนําสงไดท่ีสํานักงานเทศบาลตําบล



ทุงขาวพวง งานพัฒนาชุมชน ภายในวันท่ี 6 มีนาคม 2563
นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ ไดแจงเพ่ิมเติมโดยขอเนนย้ําใหทางสมาชิกสภาทุกทานขอใหรวบรวมเอกสาร
เลขานุการฯ หลักฐานในการเบิกจายใหกับเจาหนาท่ีเทศบาลภายในวันท่ีกําหนดดวย เพ่ือ

ทางเจาหนาท่ีจะไดดําเนินการในข้ันตอนของการเบิกจายตอไป ขอบคุณครับ

ท่ีประชุม รับทราบ
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2.  ขอเชิญรวมทําบุญงานประชุมเพลิงศพ หลวงพอพรม พรหมโชโต
(จันทรแกว) อดีตเจาอาวาสวัดนันติยาราม

นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ แจงใหท่ีประชุมทราบ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานรวมทําบุญงาน
ปลัดเทศบาล ประชุมเพลิงศพ หลวงพอพรม  พรหมโชโต (จันทรแกว) อดีตเจาอาวาสวัดนันติ

ยาราม  ณ เมรุชั่วคราว วัดนันติยาราม ตําบลทุงขาวพวง  ในวันนี้ (วันท่ี 28
กุมภาพันธ 2563) เวลา 09.00 น.เปนตนไป และจะไดทําการประชุมเพลิงใน
เวลา 20.00 น. ของวันนี้เชนกัน  จึงขอแจงใหทุกทานทราบ

ท่ีประชุม รับทราบ
นายจีระ  ณ  ลําพูน มีใครจะสอบถามอะไรอีกหรือไมครับ
ประธานสภาฯ
ท่ีประชุม ไมมี
นายจีระ  ณ  ลําพูน หากท่ีประชุมไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอ กระผมจะขอปดการประชุม
ประธานสภาฯ ในครั้งนี้ครับ  ขอบคุณทุกทานครับ

ปดประชุม เวลา 11.26 น.

ลงชื่อ สฤษดิ์  สุภาเลิศ ผูบันทึกการประชุม
(นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ)

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง



- -

เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดพิจารณาตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 เม่ือ
วันท่ี 5  มีนาคม  2563 แลว

ลงชื่อ จินดา  แข็งธัญญกิจ กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม
(นางจินดา   แข็งธัญญกิจ)

ลงชื่อ สุภาพ  แกวพนัส กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม
(นายสุภาพ   แกวพนัส)

ลงชื่อ มยุรี  เชื้อชาติสิงขร กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร)
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สภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  ไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลว  ในคราวประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป  2563 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 28  กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

ลงชื่อ จีระ  ณ ลําพูน ผูรับรองการประชุม
(นายจีระ    ณ ลําพูน)

ประธานสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง


