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เม่ือครบองคประชุมแลว  นายวินัย  อาหวา เลขานุการสภาเทศบาล ไดใหสัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทานไดเขาหองประชุม เม่ือท่ีประชุมพรอมเลขานุการฯไดเชิญ นายจีระ  ณ  ลําพูน  ประธานสภา
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  กลาวเปดการประชุม ตามระเบียบวาระ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม
นายจีระ  ณ  ลําพูน ไดกลาวสวัสดีตอสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันนี้เปนการ
สมาชิกประธานสภาฯ ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 ซึ่งทางสภาเทศบาลฯ

ไดกําหนดไวในคราวประชุมครั้งแรก ประจําป พ.ศ. 2564
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม (การประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง
ครั้งแรก ประจําป พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564)

นายจีระ  ณ  ลําพูน ไดแจงรายงานการประชุมครั้งแรก ขอใหสมาชิกสภาทุกทานไดอานบันทึก
ประธานสภาเทศบาล การประชุมหากมีขอความท่ีตองเปลี่ยนแปลงสามารถแจงในท่ีประชุมได
ท่ีประชุม ไดอานบันทึกรายงานการประชุมเปนเวลาสมควรแลว
นายจีระ  ณ ลําพูน ไดสอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาฯ หรือเพ่ิมเติมรายงานประชุม หรือไม
ท่ีประชุม สภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวงไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมและ

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวงครั้งแรก ประจําป
พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 จํานวน 11 เสียง งดออกเสียง
1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระท่ี ๓ - ไมมี -
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
การแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง

นายจีระ  ณ  ลําพูน ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ทานศรีวอน บุญกองรัตน  นายกเทศมนตรีตําบล
ประธานสภาฯ ทุงขาวพวง ไดกลาวแถลงนโยบายฯ ตอท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ
นายศรีวอน บุญกองรัตน กลาวขอบคุณทานประธานสภาฯ และกลาวสวัสดีตอสมาชิกสภาเทศบาลทุก
นายกเทศมนตรี ทานพรอมกลาวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน อีกครั้งหนึ่งท่ีไดมอบ
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นายศรีวอน บุญกองรัตน โอกาสนี้ใหตัวกระผมมีโอกาสไดกลาวคําแถลงนโยบายของนายกฯ ตอท่ีประชุม
นายกเทศมนตรี สภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ณ ท่ีนี้ เวลานี้ ซึ่งตัวกระผมเองรูสึกปราบปลื้ม

ยินดีเปนอยางยิ่งท่ีมีโอกาสไดเขามาพัฒนารวมกับทางสภาเทศบาลของเราอีก
ครั้งหนึ่ง กอนอ่ืนกระผมและพวกพอง “กลุมรักษถ่ิน” ตองขอบคุณสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน พอ แม พ่ีนองและประชาชนตําบลทุงขาวพวงท่ีเคารพรัก
ทุกทาน ท่ีไดใหการสนับสนุนและไดมอบโอกาสความไววางใจใหกระผมและ
เพ่ือนรวมทีม “กลุมรักษถ่ิน” ไดเขามาดํารงตําแหนงในครั้งนี้ และตัวกระผม
ตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวยถาหากตัวกระผมไดอานถอยคํา ขอความขาดตก
บกพรองไปบาง โดยกระผมจะขอเริ่มกลาวคําแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ดังตอไปนี้ครับ

เรียน  ทานประธานสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวงท่ีเคารพรักทุกทาน
กระผม นายศรีวอน บุญกองรัตน นายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง ขออนุญาตเรียนทานประธานสภาฯ

ผานไปยังสมาชิกสภาฯ และพ่ีนองประชาชนชาวเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ท่ีเคารพรักทุกทาน เพ่ือจะไดเปนท่ี
รับทราบโดยท่ัวกัน กอนอ่ืนกระผมใครขอขอบพระคุณพอแมพ่ีนองประชาชนชาวเทศบาลตําบลทุงขาวพวง
ท่ีเคารพทุกทานท่ีไดใหการสนับสนุน ไดมอบโอกาสและความไววางใจใหกับกระผมและเพ่ือนๆรวมทีมกลุมรักษถ่ิน
เขามาดํารงตําแหนงในครั้งนี้  และขอยืนยันถึงความตั้งใจท่ีจะทําหนาท่ีในฐานะผูอาสาเขามาเพ่ือรับใชพ่ีนอง
ประชาชนดวยความตั้งใจจริงท่ีจะมาชวยกันพัฒนาทุงขาวพวงของเราใหมีความเจริญกาวหนาเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนดวยความพรอม และจะขอทําหนาท่ีใหดีท่ีสุดดวยความซื่อสัตย สุจริต เท่ียงธรรม และมุงเนน
การทํางานท่ีเนน “คน” ประชาชนชาวทุงขาวพวงเปนศูนยกลางในการรวมคิด รวมทํา  รวมพัฒนา ภายใต
แนวนโยบายของทีมท่ีวา “สานงานตอ กองานเพิ่ม เริ่มงานใหม” เพ่ือประโยชนสุขของพ่ีนองประชาชนชาว
ทุงขาวพวง

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (กกต.) ไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวงเปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2564 และเพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ ซึ่งกําหนดให
นายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง แถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวงกอนเขารับหนาท่ี กระผมจึงขอ
อนุญาตตอทานประธานสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง แถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง
ซึ่งนโยบายดังกลาวจะใชเปนแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลตําบลทุงขาวพวงตลอดระยะเวลา 4 ป นับตั้งแต
บัดนี้  (วันท่ี 17 พฤษภาคม  2564) ตามรายละเอียดเอกสารนโยบายท่ีกระผมไดจัดทําและสงมอบใหกับสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวงทุกทาน ณ ท่ีนี้แลว

ทานประธานสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน เพ่ือใหการบริหารงานเทศบาลตําบลทุงขาวพวงเปนไปดวยความเรียบรอย กระผมในฐานะนายกเทศมนตรี
ตําบลทุงขาวพวง ขอแถลงนโยบายแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลทุงขาวพวงตอสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง
แหงนี้โดยผานทางประธานสภาเทศบาลไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาล และพ่ีนองประชาชนทุกทานจะไดรับทราบ
และใชเปนแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลตําบลทุงขาวพวงในโอกาสตอไปตามลําดับดังนี้
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1.  นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
จะดําเนินการพัฒนาทางดานการสาธารณสุขเชิงรุก คือ เนนการสรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเพ่ือให

มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ปราศจากโรค โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้
1.1 เสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยเนนการสงเสริมใหออกกําลังกาย การจัดใหมีเครื่องออกกําลังกาย

กลางแจงใหกับชุมชนพรอมอุปกรณสนามเด็กเลน จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท พรอม
ปรับปรุงสถานท่ีออกกําลังกายและเลนกีฬาใหไดมาตรฐาน

1.2 ส  ง เสริมการดําเนินกิจกรรมด านการสร างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการ
สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน จัดระบบหลักประกันสุขภาพใหสามารถเปนหนวยงานท่ีใหบริการดานการสรางเสริม
สุขภาพ และเปนสถานพยาบาลเบื้องไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

1.3 สงเสริมสนับสนุนการควบคุม ปองกันการแพรระบาดของโรคตดิตอ และโรคไมติดตอท่ีอันตราย และ
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยประชาชน เพ่ือประชาชน

1.4 สงเสริมงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ านกลุ มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน (อสม.)

1.5 พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดลอมในชุมชน ผูประกอบการรานคา  รานอาหาร
หาบเร แผงลอย ใหถูกสุขลักษณะท้ังดานสถานท่ี และดานสุขาภิบาล อาหาร เพ่ือใหผูบริโภคเพ่ือเขาสูมาตรฐาน
อาหารสะอาด รสชาติอรอย
2.  นโยบายการรักษาความสงบเรียบรอย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

จะดําเนินการตามโครงการตางๆ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสินของประชาชน ดังนี้
2.1 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกลองวงจรปด CCTV เพ่ือเฝาระวังความปลอดภัยใหกับ

ประชาชนในชุมชนของตนเอง พรอมท้ังเสริมสรางเครือขายแนวรวมของประชาชน ตํารวจชุมชน อปพร.งานปองกัน
และตาํรวจ เพ่ือเปนหูเปนตาในการเฝาระวังและแจงเตือนภัยตางๆ

2.2 การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และระงับอัคคีภัย จะดําเนินการจัดใหมีเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพใน
การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย การจัดหาอุปกรณ ดับเพลิงติดตั้งในจุดเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยอยางท่ัวถึง การกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย การฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให
เปนกําลังสนับสนุนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแกไขปญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคสวนอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะการปองกันและแกไขปญหา อุทกภัยแบบบูรณาการ

2.3 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งชุมชน/กลุมเครือขายเขมแข็งเพ่ือเอาชนะปญหายาเสพติด
และจัดใหมีกิจกรรมตางๆ ทําใหครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง เพ่ือใหการดําเนินงานทางดานการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเปนไปอยางตอเนื่อง ชุมชนสามารถคุมครองปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดของยาเสพติด
เขามาในชุมชน และปองกันไมใหคนในชุมชนกลับไปติดยาเสพติดไดอีก
3.  นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง จะดําเนินการรณรงค และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ รักษาสิ่งแวดลอม
แกประชาชนอยางยั่งยืน

3.1 รณรงคสงเสริมการสรางจิตสํานึกสาธารณะทางดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมแกประชาชนและชุมชน

3.2 สงเสริมสนับสนุนการเฝาระวังมลภาวะทางนํ้าและอากาศ และฝุน pm 2.5
3.3 สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะอยางเปนระบบ

และมีประสิทธิภาพ
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3.4 สงเสริมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ถนนสาธารณะในชุมชนใหเปนตําบลนาอยู เพ่ือเปนแหลงพักผอน
หยอนใจ และเปนแหลงทองเท่ียวในหมูบาน/ชุมชน

3.5 สนับสนุนสงเสริมใหประชาชน องคกรภาครัฐและเอกชนในทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ
บํารุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน
4.  นโยบายดานการพัฒนาชุมชน

จะดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพ ชีวิตของคน
ในชุมชนใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพทุกมิติ

4.1 สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตนเอง ตามโครงการตาง ๆ ท่ี
เทศบาลไดจัดข้ึน

4.2 สนับสนุนสงเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนใหเปนองคกรท่ีสามารถชวยเหลือตนเองได
แกไขปญหาในเบื้องตนไดเอง และทําหนาท่ีเปนตัวแทนของประชาชนในการนําปญหา และความตองการของ
ประชาชนมาเสนอใหเทศบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ สนับสนุนชวยเหลือ สงเสริม และจัดทําแผนแมบทชุมชน
และกิจกรรมการมีสวนรวมหรือประชาคมตอภาคประชาชนและชุมชน

4.3 สงเสริมการพัฒนาทักษะและจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค รวมท้ังการจัดสวัสดิการท่ีจําเปนพ้ืนฐาน
สําหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ เชื่อมโยงการทํางานดานสวัสดิการสังคมกับหนวยงานตางๆ
ท่ีเก่ียวของ

4.4 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน ประชาชนมีความรักสามัคคีและมีปฏิสัมพันธชวยเหลือและรวมมือกัน
พัฒนาเทศบาลตําบลทุงขาวพวงใหเจริญ โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนารวมกัน การจัดกิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการตางๆ อาทิ การจัดการแขงขัน กีฬารวมพลคนทองถ่ิน/กีฬาพ้ืนบาน ประชาชน/กีฬาชนเผา เปนตน
5. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น

เพ่ือเปนการสงเสริมการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน สงเสริมกิจการดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยจัดใหมีการดําเนินการในดานตาง ๆ ดังนี้

5.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี มีการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณท่ีดีมีคุณภาพ ทันสมัย เพ่ือพัฒนาความพรอมของ
เด็กกอนเขาสูระบบโรงเรียน และสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพ่ือเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดมีโอกาส เรียนฟรี เรียนดีและ
เรียนอยางมีคุณภาพ

5.2 สงเสริม และสนับสนุนศูนยการเรียนรูในเขตเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ
5.3 ดําเนินการจัดใหมีการอนุรักษ บํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ินใหคงความเปนเอกลักษณของเทศบาลตําบลทุงขาวพวงไวใน รูปแบบตางๆ เชน งานประเพณี
วันสงกรานต งานประเพณีทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม งานประเพณีวันลอยกระทง รวมท้ังกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันสําคัญของทางราชการ รัฐประเพณี ประเพณีทองถ่ินพ้ืนบาน และประเพณีชนเผา

5.4 สงเสริมกิจการดานการศาสนาใหเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเทศบาลตําบลทุงขาวพวง
โดยความรวมมือกับทุกองคกรศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยมุงเนนท่ีจะสรางศูนยรวมจิตใจของคน
ในชุมชน และเปนศูนยฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับประชาชนในชุมชน โดยการนําหลักการทางศาสนามาใช
จรรโลงพระพุทธศาสนาโดยมุงเนนกิจกรรมตางๆ เปนตน
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6. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
จะใหความสําคัญและอุดหนุนงบประมาณฯ กับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ประเภทสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ เพ่ือใหประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลทุงขาวพวงทุกหมูบาน/หยอมบาน ใหไดรับความ
สะดวก สบาย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

6.1 จะดําเนินการกอสรางระบบสาธารณูปโภคตางๆท่ีจําเปน อาทิ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทอระบายน้ํา
คูระบายน้ํา ไฟฟา และน้ําประปา/บาดาลนํ้าลึก/ประปาภูเขา ในสวนท่ียังขาดอยูใหครบถวน และเต็มพ้ืนท่ี มีนํ้าใช
ดานการเกษตรอยางเพียงพอ

6.2 จะดําเนินการปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยู ใหมีสภาพท่ีสมบูรณใชการไดดี และมี
ประสิทธิภาพ

6.3 จะดําเนินการผลักดันโครงการกอสรางไฟฟาสองสวางระบบไฟฟาโซลาเซลล
6.4 จะดําเนินการผลักดันโครงการกอสรางทอสงน้ํา และระบบระบายน้ําในชุมชนเพ่ือแกปญหาน้ําทวมขัง

ในชุมชน โดยประสานความรวมมือและบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
6.5 จะดําเนินการปรับปรุงระบบจราจรใหเปนระบบ โดยประสานความรวมมือและบูรณาการรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูใชถนน และเปนการสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
7. นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

หัวใจหลักของการพัฒนาทางด านเศรษฐกิจ คือ การจัดหารายได ใหกับเทศบาลเพ่ือนําไปใชจาย
ในโครงการตางๆ และเสริมสรางพัฒนารายไดใหกับประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน เปนการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนพรอมนอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ -
พระเจาอยูหัวมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน มีดังนี้

7.1 การพัฒนารายไดของเทศบาลเพ่ือใหเทศบาลมีรายไดเพียงพอท่ีจะพัฒนาในดานตางๆ ตามนโยบายท่ี
วางไว ในสวนของการจัดเก็บรายไดนั้นจะยึดหลักการจัดเก็บรายไดอยางท่ัวถึง เปนธรรม เพ่ือมิใหประชาชน
เดือดรอน พรอมท้ังจัดระบบอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการชําระภาษี มีการใหบริการรับชําระภาษี
แบบเคลื่อนท่ี และในขณะเดียวกันก็จําเปนตองจัดหางบประมาณจากภายนอกเขามาสนับสนุนการดําเนินงาน
โดยการจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวง/กรม จังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด
หรือสวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีงบประมาณมาพัฒนาเทศบาลตําบลทุงขาวพวงอยางตอเนื่อง

7.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรูภาคการเกษตร และพัฒนาอาชีพตางๆ ท่ีเหมาะสมกับ สภาวะและบริบท
ของทองถ่ิน
8. นโยบายการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

การดําเนินกิจกรรมทางดานการเมืองการจัดการบริหารนับวาเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีจะผลักดันใหการ
บริหารงานในดานตาง ๆ ของเทศบาลประสบผลสําเร็จ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนสวนรวมเปนหลัก จึงกําหนดแนวทางในการดําเนินการไว ดังนี้

8.1 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตย
โดยพัฒนากลไกการทํางานในรูปแบบสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ควบคูไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของชุมชนและภาคประชาสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะการทํางานของ
ผูบริหาร ไดตลอดเวลา

8.2 ดําเนินการบริหารงานเทศบาลเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมือง โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหารงานของเทศบาลในทุกข้ันตอน การบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได จะเรงรัดปรับปรุง
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ใหหนวยงานตางๆ พัฒนากระบวนการทํางาน ใหสามารถเปนหนวยงานท่ีใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพพรอมท้ังมีการสนับสนุนสงเสริมการศึกษาการสรางกระบวนการเรียนรู และการจัดการความรู เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ และยกระดับแก สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงาน ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญของ
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง เพ่ือรองรับการบริการแตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน

8.3 จะเรงรัดพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพ่ือให
สามารถใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จัดใหมีการฝกอบรมสัมมนา และ
พัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาการใหบริการ
เพ่ือใหสามารถใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประชาชนพึงพอใจ

8.4 สงเสริมและสนับสนุนพรอมเปดโอกาสใหชุมชนและสังคม ไดเขาถึงการตรวจสอบ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน และการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลทุงขาวพวงไดทุกระดับ
9. นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสปราศจากการทุจริต

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
กําหนดใหปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม กําหนดแนวทางในการดําเนินการดังนี้

9.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน
ดวยบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม

9.2 ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรเทศบาลมีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต

9.3 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอน และเปดโอกาสให
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผยขอมูล
ขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

9.4 ไมใหแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน และไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด เวนแตการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติกําหนด

9.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียน รองทุกข ผานศูนย
รับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน

9.6 กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง

เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวงท่ีเคารพ ท้ังหมดท่ีกระผมไดกลาว
มาแลวนั้น คือ นโยบายการบริหารงานเทศบาลตําบลทุ งขาวพวง ท่ีกระผมจะตองนํานโยบายดังกลาวไปสู 
การปฏิบัติอยางแทจริง ลวนมุงเนนการมีสวนรวมของพ่ีนองประชาชนในชุมชนและภาคสวนตางๆ ท่ีจะตองเขามา
ชวยกันเปนพลังท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนอยางจริงจัง การแกไขปญหาของบานเมือง และการดําเนินงานตาม
นโยบายท่ีกระผมไดแถลงตอสภาแหงนี้ไปแลวนั้น ก็จะบังเกิดผลไดในทางปฏิบัติหรือสัมฤทธิ์ผลไดโดยไมลําบากนัก
ท้ังนี้ ก็ดวยความรู ความเขาใจในภารกิจ ทิศทางและเปาหมายขององคกร ความรวมมือของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ
ในแตละระดับ ตัง้แตระดับภายในองคกรเทศบาลดวยกัน ไดแก สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขาราชการ พนักงาน
และการหนุนเสริมจากภายนอก และท่ีสําคัญ คือ “การมีสวนรวมของพี่นองประชาชนทุกทาน”

กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาการรวมมือกันของทุกภาคสวนท่ีจะแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกิดเปนรูป
ธรรมข้ึนมาอยางจริงจัง “เพ่ือมุงพัฒนาเทศบาลตําบลทุงขาวพวงใหเปนเมืองนาอยูควบคูการศึกษา วัฒนธรรม
ประเพณี สงเสริมการกีฬา หลอหลอมคุณภาพชีวิต ใกลชิดชุมชน ทุกความคิดของชาวทุงขาวพวง คือ ทิศทางการ
พัฒนา” และในโอกาสนี้ กระผมขอขอบพระคุณทาน ประธานสภาและสมาชิก สภาเทศบาลทุกทาน ท่ีไดกรุณาให
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โอกาสกระผมไดแถลงนโยบายกอนท่ีเขาปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนทางการกระผมถือโอกาสนี้แจงไปยังสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน หากทานมีความประสงคท่ีจะเสนอแนะขอคิดเห็นประการใด หรือตองการใหกระผมไดดําเนินการ
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือตองการนําเสนอปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน ขอไดโปรดอยา
เกรงใจกรุณาแจงใหกระผมหรือคณะผูบริหารซึ่งประกอบดวย รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา และเลขานุการ
ซึ่งกระผมขออนุญาตใชเวลาในระเบียบวาระนี้ เพ่ือขอนําเรียนถึงการจัดโครงสรางการบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสวนของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ดังนั้น กระผมจึงไดแตงตั้งให

นางวไลพร กันทะวงศ  เปนรองนายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง
นางคณิจตา ขัตหลง เปนรองนายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง
นายจันทรรุง ฐานท่ี เปนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง
นายประวิทย แสนใหม เปนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง

ตามลําดับ จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน ***ขอขอบคุณครับ***
- นายกเทศมนตรีฯ ไดอานคําแถลงนโยบายตอท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ จนจบ
จึงขอสอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม เปลี่ยนแปลง
เปนอยางอ่ืนหรือไมอยางไรสามารถยกมือข้ึนสอบถามไดนะครับ
- หากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถาม กระผมขอกลาวคําแถลง
นโยบายนายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง ไวเพียงเทานี้ขอบคุณครับ
- ขอใหทางประธานสภาเทศบาลไดดําเนินการในระเบียบวาระตอไปครับ

นายจีระ ณ ลําพูน ครับ ขอขอบคุณทานศรีวอน บุญกองรัตน ทานนายกเทศมนตรี ท่ีไดสละเวลา
ประธานสภา ในการกลาวคําแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตอสภาเทศบาลพอสมควร และ

ทางสภาเทศบาลมีความยินดีเปนอยางยิ่งท่ีพวกเราสภาเทศบาลและผูบริหาร
จะไดรวมมือกันทํางานเพ่ือพัฒนาตําบลทุงขาวพวงใหเจริญยิ่งตอไป ขอบคุณอีก
ครั้งครับ ตอไปกระผมจะขอดําเนินการในระเบียบวาระตอไป คือ วาระท่ี 5
เรื่องท่ีเสนอใหมเพ่ือพิจารณา เริ่มดําเนินการตามหัวขอการประชุมเลยนะครับ
(1) การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการฝายปฏิบัติการในพ้ืนท่ี(หนวยเคลื่อนท่ีเร็ว)

เพ่ือชวยเหลือประชาชนตําบลทุงขาวพวง
- ขอใหทางเจาหนาท่ีไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ

น.ส.นงนุช อินตะแกว ขอขอบคุณทานประธานฯและทางสมาชิกสภาทุกทาน ขาพเจา นางสาวนงนุช
หัวหนาสํานักปลัด อินตะแกว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ขอเรียนชี้แจงใหท่ีประชุมสภาเทศบาล

ทราบ เหตุ ท่ีตองแตงตั้งคณะกรรมการและฝายปฏิบัติการในพ้ืนท่ีเ พ่ือ
ประสานงานและเพ่ือชวยเหลือประชาชนตําบลทุงขาวพวง ข้ึนมาก็เพราะวาเม่ือ
เกิดเหตุสาธารณภัยหรือการจัดกิจกรรมตางๆของเทศบาล ทางเจาหนาท่ีจะได
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามความเหมาะสม
ตอไป จึงขอความเห็นตอท่ีประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ยกมือข้ึนเพ่ือขอชี้แจงเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมสภาเทศบาล สําหรับการขอแตงตั้ง
ปลัดเทศบาล คณะกรรมการเพ่ือชวยเหลือประชาชนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการแตงตั้ง

คณะกรรมการในแตละชุดเพ่ือชวยเหลือชาวบานเม่ือเกิดเหตุตางๆ โดยขอความ
รวมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ีอยูในพ้ืนท่ี/หมูบาน ไดออกสํารวจ
ความเสียหายในเบื้องตนกอน แลวแจงทางเจาหนาท่ีทราบเพ่ือออกตรวจสอบ



9

ความเสียหายรวมกับคณะฯตอไป
นายอุดม วังโส ยกมือข้ึนเพ่ือขอเสนอเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ ทานสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สภาเทศบาลทุกทาน ณ วันนี้ ประชาชนไดคัดเลือกตัวกระผมและสมาชิกสภา

ทุกทานเขามาเปนตัวแทนของหมูบาน/ตําบล ในการชวยเหลือประชาชน
กระผมมีความเห็นวาในการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ควรแตงตั้งสมาชิก
สภาฯทุกทานเปนผูประสานงานในแตละหมูบาน ยกเวนบางหมูบานท่ีไมมี
ตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลในหมูบานเลย ดังนั้น สมาชิกสภาทุกทานควร
ใหความรวมมือกันในเขตของตน หากหมูบานใดไมมีตัวแทนพวกเราสมาชิกสภา
ทุกทานก็สามารถเขามารวมมือกันเพ่ือชวยเหลือหมูบานนั้นๆ อยางท่ัวถึงและ
เทาเทียมกันได  กระผมขอเสนอเพ่ิมเติมแคนี้ครับ

นายเวียงชัย พลเยี่ยม ยกมือข้ึนตอท่ีประชุมเพ่ือขอสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการแตงตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 คณะกรรมการชุดนี้เราสามารถแตงตั้งไดจํานวนก่ีคน ซึ่งในขอ (2) – (4) ได

ระบุจํานวนไว แตในขอ (1) ไมไดระบุไว จึงขอสอบถามเพ่ิมเติมครับ
นายจีระ ณ ลําพูน ไมไดจํากัดจํานวนครับ
ประธานสภาฯ
นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ยกมือข้ึนเพ่ือขอชี้แจงเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมสภาเทศบาล กรณีการแตงตั้งคณะ
ปลัดเทศบาล กรรมการในชุด (1) ไมไดจํากัดจํานวนคนสําหรับการแตงตั้งฯแตวัตถุประสงค

ของการแตงตั้งคือตองการใหทุกทานไดมีสวนรวมในการชวยเหลือประชาชน
โดยขอความรวมมือจากสมาชิกสภาทุกทานท่ีอยูในพ้ืนท่ี/หมูบานหรือบานใกล
เรือนเคียงไดชวยประสานงานรวมกับทางสมาชิกสภาฯเพ่ือติดตอทางเจาหนาท่ี
อีกครั้งครับ

นายจีระ ณ ลําพูน ครับขอขอบคุณทานปลัดเทศบาล ท่ีไดชี้แจงเพ่ิมเติมใหท่ีประชุมไดรับทราบ
ประธานสภาฯ และขอใหทางสมาชิกสภาฯทุกทานไดเสนอชื่อเอง
นายเวียงชัย พลเยี่ยม ยกมือข้ึน กระผมขอเสนอชื่อทานสมาชิกสภาเพ่ือเขารวมเปนคณะกรรมการใน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชุดนี้จํานวน 4 ทาน ครับ

ทานท่ี 1. กระผมขอเสนอ นายพิเนตร เรือแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ทานท่ี 2. กระผมขอเสนอ นายวินัย อาหวา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ทานท่ี 3. กระผมขอเสนอ นายปรัชญา ไวยเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
และทานท่ี 4. กระผมขอเสนอ นายตนเพชร ผดุงไพรพนา สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 ครับ ขอบคุณครับ

นายจีระ ณ ลําพูน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ
ประธานสภาฯ
นายชัยรัตน ขันคํา ยกมือข้ึน กระผมนายชัยรัตน ขันคํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอให
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาทุกทานรวมมือกันครับ
นายสุรพงศ มณีจันทร ยกมือข้ึน กระผมนายสุรพงค มณีจันทร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ
รองประธานสภาฯ ตามท่ี นายชัยรัตน ขันคํา ไดเสนอครับ
นายจีระ ณ ลําพูน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ถาไมมีกระผมจะขอเสนอ
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติม คือ เห็นควรใหสมาชิกสภาฯทุกทาน ใหความรวมมือกันเพ่ือพ่ีนอง

ประชาชนทุกคนหากเกิดสาธารณภัยข้ึนครับ ขอบคุณทุกทานครับ
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นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ยกมือข้ึนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมสภาเทศบาล ถาเปนแบบกรณีท่ีทาง
ปลัดเทศบาล ทานประธานฯไดเสนอ กระผมเห็นดวยครับ และขอแจงใหสมาชิกสภาทุกทาน

ท่ีอาศัยอยูในแตละเขตรับผิดชอบเขตของตัวเอง เชน เขต 1 สมาชิกสภาฯ
ทุกทานรับผิดชอบในเขต 1 ถาเกิดเหตุในพ้ืนท่ีของตัวเอง และสมาชิกสภาฯ
เขต 2 ก็เชนกับเขต 1 ครับ

นางวไลพร กันทะวงศ ยกมือข้ึนตอท่ีประชุม
รองนายกฯ
นายจีระ ณ ลําพูน เชิญครับ
ประธานสภาฯ
นางวไลพร กันทะวงศ กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผูเขา
รองนายกฯ รวมประชุมทุกทาน ดิฉัน นางวไลพร  กันทะวงศ รองนายกฯ เห็นดวยตามท่ี

ทานปลัดเทศบาลไดเสนอ และดิฉันขอใหความเห็นเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมในครั้งนี้
ในสวนของผูชวยผูบริหารฯ ทางนายกเทศมนตรีจะไดมอบหมายใหรองนายกฯ
แตละทานไดเขารวมและใหรับผิดชอบในแตละเขตรวมกับทางสมาชิกสภาฯ

นายจีระ ณ ลําพูน ไดกลาวขอบคุณทางผูชวยนายกฯ อีกครั้งหนึ่งท่ีไดใหความรวมมือกับทางสภาฯ
ประธานสภาฯ เพ่ือจะไดรวมกันพัฒนาตําบลทุงขาวพวงใหเจริญยิ่งข้ึนไป ขอขอบคุณอีกครั้ง

หนึ่งครับ สรุปวาใหสมาชิกสภาฯแตละเขตรับผิดชอบชวยเหลือประชาชนกรณี
เกิดภัยพิบัติในเขตของตนนะครับ
- ตอ ไปจะขออนุ มั ติ ดํ า เนิ นการต อ ท่ีประชุ ม เ พ่ือขออนุ มั ติ แต งตั้ ง

คณะกรรมการ ในหัวขอท่ี (2) เรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน (จํานวน 3 ทาน) เชิญเจาหนาท่ีชี้แจงครับ

นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร ลุกข้ึนยืนทําความเคารพและกลาวขอบคุณทานประธานสภา สมาชิกสภา และ
นักวิเคราะหนโยบายฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร ขอเรียนชี้แจงตอท่ี

ประชุมเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินโดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  โดยพิจารณาจาก
(๑.๑) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ี
ท่ีมีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  การผังเมือง
(๑.๒) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
(๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัดโดยใหเนน
ดําเนินการในยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไข
ปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด
(๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน
(๑.๖) แผนชุมชน
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ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลัง
ของทองถ่ินและความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณา

(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไข
ปญหาเก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา
ในการจัดทํารางแผนพัฒนาใหเทศบาลเมืองพัทยา  องคการบริหารสวนตําบล
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง  นําปญหาความตองการ
จากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุ
ไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหาร
สวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ใหเสนอปญหา
ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวน
จังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาม
อํานาจหนาท่ี
(๓) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน
(๔) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ
๑๙ (๒)
(๕) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๖) แตงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร
(๗) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลมีหนาท่ีประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวมวิเคราะหปญหา
ความตองการของประชาชนในทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย
หากสมาชิกสภาทานใดเห็นควรแตงตั้งผูใดสามารถเสนอในท่ีประชุมได จํานวน
3 ทานครับ ตามระเบียบฯจะขออาสาสมัครเขามากอนหากไมมีทานใดอาสาก็
จะขอใหประธานสภาฯไดเปนผูดําเนินการครับ

นายจีระ ณ ลําพูน ไดสอบถามในท่ีประชุมจะมีสมาชิกสภาทานใดอาสาสมัครจะเขารวมเปนคณะ
ประธานสภาฯ กรรมการในชุดดังกลาวบางครับ เชิญครับ
น.ส.มยุรี เชื้อชาติสิงขร ยกมือข้ึน เพ่ือขออาสาเขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายชัยรัตน ขันคํา ยกมือข้ึน ขออาสาเขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ีสองครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเวียงชัย พลเยี่ยม ยกมือข้ึน กระผม นายเวียงชัย พลเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออาสา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ีสามครับ
นายจีระ ณ ลําพูน ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลท้ังสามทานครับ ท่ีไดอาสาเขามาเปน
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ประธานสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกัน เพ่ือรวมพัฒนาตําบลทุงขาวพวงใหเจริญ
ตอไปครับ มีสมาชิกสภาทานใดจะคัดคานบางครบั

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ
- ตอไปเปนการประชุมตามวาระ (3) การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนฯ (จํานวน 3 ทาน) ขอเชิญทางเจาหนาท่ีครับ
นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร ลุกข้ึนยืนและขอชี้แจงเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการในขอ (3) ซึ่งจะตอง
นักวิเคราะหนโยบายฯ สองคลองกับการทํางานของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินในชุดดังกลาว

ตามท่ี เราได ดํ า เนินการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ในชุด ท่ี  1 ไปแล ว
(คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน) และการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นควร
สําหรับหวงระยะเวลาของการรายงานผลแผนฯ จะตองรายงานตอสภาเทศบาล
ชวงเดือนธันวาคม จึงขอเสนออาสาสมัครเหมือนท่ีผานมาครับ

นายจีระ ณ ลําพูน ไดสอบถามในท่ีประชุมจะมีสมาชิกสภาทานใดอาสาสมัครจะเขารวมเปนคณะ
ประธานสภาฯ กรรมการในชุดดังกลาวบางครับ เชิญครับ
นายอุดม วังโส ยกมือข้ึน เพ่ือขออาสาเขารวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ครับ
นายปรัชญา ไวยเนตร ยกมือข้ึน ขออาสาเขารวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ท่ีสองครับ
นายสุรพงค มณีจันทร ยกมือข้ึน กระผมขออาสาเขารวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
สมาชิกสภาฯ เขต 2 แผนฯ คนท่ีสามครับ
นายจีระ ณ ลําพูน ไดสอบถามในท่ีประชุมจะมีสมาชิกสภาทานใดสอบถามเปนอยางอ่ืนหรือมีใคร
ประธานสภาฯ คัดคานไหมครับ
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ
นายจีระ ณ ลําพูน ขอขอบคุณสมาชกิสภาเทศบาลท้ังสามทานครับ ท่ีไดอาสาเขามาเปน
ประธานสภาฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯรวมกัน เพ่ือรวมพัฒนาตําบล

ทุงขาวพวงใหเจริญตอไปครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ
- ตอไปเปนการประชุมตามวาระ (4) การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการการ

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทุงขาวพวง (จํานวน 2 ทาน) ครับ
ขอเชิญทางเจาหนาท่ีไดชี้แจงตอท่ีประชุมครับ

น.ส.นงนุช อินตะแกว ลุกข้ึนยืนทําความเคารพตอท่ีประชุม และไดนําเรียนตอท่ีประชุมเก่ียวกับการ
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หัวหนาสํานักปลัด แตงตั้งคณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทุงขาวพวง
โดยขาพเจาจะขอเรียนชี้แจงสรุปงายๆ ถึงท่ีมาและท่ีไปของการจัดตั้งกองทุนฯ
เพ่ือใหการดําเนินงานของกองทุนฯใหบรรลุวัตถุประสงค เขาถึงและคอบคลุมใน
ทุกหมูบานตั้งแตแรกเกิดถึงชราตลอดจนการเสียชีวิตของบุคคล โดยการปฏิบัติ
โดย
- งบประมาณของกองทุนฯ มาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยรัฐจัดสรร

ใหตามจํานวนประชากรในตําบล หัวละ 45 บาทตอป และ
- งบประมาณของกองทุนฯ อีกกอนหนึ่งมาจากงบประมาณในการสมทบจาก

เทศบาล คือเทศบาลของเราจะสมทบฯ ไมเกินรอยละ 50 คือครึ่งของ
งบประมาณท่ีจัดสรรให การใชจายเงินกองทุนหากใชจายแลวมีเงินคงเหลือ
มากกวา 2 เทา ปตอไปจะไมไดรับการสมทบงบประมาณและเทศบาลก็ไม
สามารถสมทบได ทําใหเสียโอกาสในการสงเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรคแกประชาชน

- งบประมาณในการดําเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพจะมีการ
บริหารงานอยู 5 ดาน/กิจกรรม ดวยกัน ประกอบดวย (1) เพ่ือสนับสนุน
และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ สถานบริการหรือ
หนวยงานสาธารณสุข (2) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดกระบวนการ
หรือกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคขององคกรหรือกลุม
ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน (3) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน หรือหนวยงานท่ี
รับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือศูนยท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนา
และดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
หรือคนพิการในชุมชน (4) เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการบริหารหรือ
พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไมเกินรอยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตามขอ 7 วรรคหนึ่งในแตละปงบประมาณนั้น หากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใดไดรับเงินเพ่ิมตามขอ 7 วรรคสองอาจสนับสนุนคาใชจาย
เพ่ิมเติมไดอีกไมเกินรอยละ 5 กรณีท่ีมีความจําเปนตองใชจายเพ่ือจัดหา
ครุภัณฑท่ีเก่ียวของโดยตรง ใหสนับสนุนไดในวงเงินตามความจําเปน และ
ครุภัณฑท่ีจัดหาไดใหเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และ
(5) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
พ้ืนท่ี ในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณสุขไดตามความจําเปน
เหมาะสม และทันตอสถานการณได

- สําหรับการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยหลักๆก็จะมี
ประมาณเทานี้ ซึ่งในการดําเนินงานแตละครั้งจะตองผานคณะกรรมการฯ
ของกองทุนตามประกาศหลักเกณฑของกองทุนฯ ซึ่งประกอบดวย นายกฯ/
ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน/สมาชิกสภาฯ 2 คน/หัวหนาหนวยปฐมภูมิ(ผอ.รพ.
สต.)/อสม.ประจําหมูบาน 2 คน/ผูแทนหมูบานไมเกิน 5 คน/ผูแทนศูนย
(ถามี)/ปลัดเทศบาล เปนกรรมการและเลขานุการ/เจาหนาท่ีสาธารณสุข
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หรือเจาหนาท่ีท่ีนายกฯมอบหมาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการฯ
และบุคคลท่ีผูบริหารมอบหมาย 1 คน โดยมีอํานาจหนาท่ีตามระเบียบฯ
กําหนด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้

(1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจําปของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
ตามขอ 10

(3) ออกระเบียบท่ีจําเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ท้ังนี้ ตองไมขัด
หรือแยงกับประกาศนี้
(4) สนับสนุนใหบุคคลในทองถ่ินสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ีบานใน
ชุมชน หรือหนวยบริการไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ
(5) ใหคําแนะนําในการจัดทําขอมูลและโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงาน
สาธารณสุขของกลุมเปาหมาย แกหนวยงาน องคกรหรือกลุมประชาชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
(6) พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน การ
จายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(7) คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลทุงขาวพวงมีอํานาจ
หนาท่ีแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามประกาศนี้
หรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลทุงขาวพวง
มอบหมาย
- โดยขอใหทางท่ีประชุมสภาเทศบาลไดคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน

2 ทาน เพ่ือรวมเปนคณะกรรมการในครั้งนี้ และมีสมาชิกสภาฯทานใดจะมี
ขอสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีดิ ฉันขอชี้แจงเพียงเทานี้คะ
ขอบคุณคะ

นายจีระ  ณ ลําพูน แจงตอท่ีประชุมขอใหทางสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดคัดเลือกบุคคลท่ีมีความ
ประธานสภาฯ สามารถ เหมาะสมและเห็นควรแตงตัง้ใหเปนคณะกรรมการในชุดนี้ เชิญครับ
นายเวียงชัย พลเยี่ยม ยกมือข้ึน กระผมนายเวียงชัย พลเยี่ยม สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอเสนอชื่อ
สมาชิกสภาฯ เขต 2 นายพิเนตร เรือแกว สมาชิกสภาฯ เขต 1 และนายชัยรัตน ขันคํา สมาชิกสภาฯ

เขต 1 เปนผูท่ีมีความเหมาะสมครับ
นายจีระ  ณ ลําพูน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมครับ
ประธานสภาฯ
นายอุดม วังโส ยกมือข้ึนเพ่ือขอเสนอเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม กระผมขอเสนอแนวคิดเพ่ิมวาในการ
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เสนอชื่อคณะกรรมการฯในคณะนี้ กระผมจะขอเสนอใหสมาชิกสภาฯทุกทาน

ไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น และขอใหทางสมาชิกสภาฯทานใดท่ียัง
ไมมีสวนรวมขอใหเสนอไดนะครับ สวนทาน สท.ชัยรัตน ขันคํา ไดเสนอเปน
คณะกรรมการหลายชุดแลวขอเสนอเปนทานอ่ืนท่ียังไมไดมีสวนรวมไดไหมครับ
ขอความคิดเห็นในท่ีประชุมครับ
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- และกระผม นายอุดม วังโส สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอเสนอชื่อ นางสาว
เกศมนีดิ์ วรรณเรือน สมาชิกสภาฯ เขต 1 เปนคณะกรรมการฯอีก 1 ทาน
ครับ

นายศรีวอน บุญกองรัตน ยกมือข้ึน ขอเสนอใหท่ีประชุมพักการประชุมไวกอนเพ่ือพักรับประทานอาหาร
นายกฯ กลางวันแลวคอยมาตอในภาคบายในวาระตอไป ซึ่งเรายังมีเรื่องท่ีจะตองหารือ

และขอความเห็นตอท่ีประชุมอีกหลายเรื่องครับ จึงขอเสนอพักครับขอบคุณครับ

นายจีระ  ณ ลําพูน ครับขอแจงท่ีประชุมพักรับประทานอาหารกลางวัน และแจงใหสมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ ทุกทานเขาประชุมโดยพรอมกัน เวลา 13.00 น.และขอใหตรงเวลาดวยนะครับ

ขอบคุณครบั

พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.25 น.

เริ่มประชุมเวลา 13.03 น.(ตอ)
ระเบียบวาระท่ี 5 (4) การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล

ทุงขาวพวง (ตอ)
นายจีระ  ณ ลําพูน สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมครับ
ประธานสภาฯ
นายเวียงชัย พลเยี่ยม ยกมือข้ึน กระผมนายเวียงชัย พลเยี่ยม สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอสอบถามท่ี
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ประชุมเพ่ิมเติม ในการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการฯ ในครั้งนีไ้ดเสนอใหแตงตั้ง

เพียง 2 ทาน แตมีผูเสนอชื่อจํานวน 3 ทาน เราควรจะยกมือข้ึนเพ่ือคัดเลือกให
เปนเอกฉันทหรือไมครับ

นายจีระ  ณ ลําพูน แจงท่ีประชุม ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดเสนอความเห็นโดยการยกมือข้ึน
ประธานสภาฯ เหนือศรีษะ เชิญครับ

- สมาชิกสภาฯทานใดเสนอทานพิเนตร เรือแกว สมาชิกสภาฯเขต 1 ยกมือ
ข้ึนครับ

ท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ ยกมือข้ึนเลอืกนายพิเนตร เรือแกว ดวยคะแนน 10 เสียง
นายจีระ  ณ ลําพูน ตอไปขอใหทานสมาชิกสภาฯ ยกมือข้ึนเพ่ือคัดเลือก นายชัยรัตน ขันคํา ครับ
ประธานสภาฯ
ท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ยกมือข้ึนเลือก นายชัยรัตน ขันคํา  ดวยคะแนน 8 เสียง
นายจีระ  ณ ลําพูน และขอใหทานสมาชิกสภาฯ ยกมือข้ึนเพ่ือคัดเลือก นางสาวเกศมนีด วรรณเรือน
ประธานสภาฯ
ท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ยกมือข้ึนเลือก นางสาวเกศมนีดิ์ วรรณเรือน ดวยคะแนน 1 เสียง
นายจีระ  ณ ลําพูน สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมครับ
ประธานสภาฯ
ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน และมีมติคัดเลือกให นายพิเนตร

เรือแกว สมาชิกสภาฯเขต 1 และ นายชัยรัตน ขันคํา สมาชิกสภาฯเขต 1 เขา
รวมเปนคณะกรรมการฯดังกลาว

นายจีระ  ณ ลําพูน กระผมขอสรุปใหท่ีประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให
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ประธานสภาฯ นายพิเนตร เรือแกว สมาชิกสภาฯเขต 1 และ นายชัยรัตน ขันคํา สมาชิกสภาฯ
เขต 1 ถูกคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
ทุงขาวพวง ครับ

ระเบียบวาระอ่ืนๆ
นายจีระ  ณ ลําพูน ตอไปเปนการประชุมในระเบียบวาระอ่ืนๆ ผูเขารวมประชุมทานใดมีเรื่องท่ีอยาก
ประธานสภาฯ จะหารือหรือเสนอตอท่ีประชุมเชิญไดนะครับ แตกอนอ่ืนกระผมจะขออาน

หนังสือคําสั่งการแตงตั้งผูชวยในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยนายกเทศมนตรี
ตามคําสั่ งเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ท่ี 143/2564 เรื่อง แตงตั้ งรอง
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบล
ทุงขาวพวง เพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดรับทราบผลการแตงตั้งผูชวย
นายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง
- มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอเสนอตอท่ีประชุมเชิญเลยครับ

นายพิเนตร เรือแกว ยกมือข้ึนตอท่ีประชุม เพ่ือขอเสนอแนะท่ีประชุมเพ่ิมเติมในกรณีของการแตงตั้ง
สมาชิกสภาฯ เขต 1 คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนฯ ในสวนตัวของกระผมขอขอบคุณสมาชิก

สภาฯทุกทานท่ีไดคัดเลือกใหตัวกระผมเขามาเปนตัวแทนของหมูบาน กระผมมี
ความยินดีเปนอยางยิ่งและพรอมท่ีจะชวยเหลือประชาชนในทุกหมูบานในเรื่อง
ของสาธารณภัยซึ่งตัวกระผมเองมีเครื่องมือและอุปกรณท่ีใหการสนับสนุนได
และกระผมขอสอบถามอีกเรื่องหนึ่งครับ
- คือเรื่องการจายขาดเงินสะสม ซึ่งขณะนี้ทางทานนายกฯ ก็ไดแถลงการณ
นโยบายตอท่ีประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลวในวันนี้ และตอไปขางหนาทางคณะฯ
พรอมท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายไปพรอมกับผูบริหาร โดยกระผมขอทราบ
รายละเอียดทางการเงินฯโดยเฉพาะยอดเงินสะสมประจําปครับ ขอบคุณครับ

นายจีระ  ณ ลําพูน แจงท่ีประชุมขอใหทางกองคลังไดชี้แจงในดานของงบประมาณ แตระหวางท่ีรอ
ประธานสภาฯ ขอมูลงบประมาณ กระผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนและผูเขารวมประชุมได

เสนอตอท่ีประชุมกอนครับ เชิญครับ
นายชัยรัตน ขันคํา ยกมือข้ึนเพ่ือขอเสนอตอท่ีประชุม โดยขอนําเรียนในดานการพัฒนาและการ
สมาชิกสภาฯ เขต 1 แกไขปญหา โดยเฉพาะหยอมบานปางเบาะเราควรจะชวยกันแกไขปญหาและ

พัฒนาในดาน 1) ขยะ ซึ่งเปนหยอมบานท่ีไมมีบอขยะเลย เราพอจะมีแนวทาง
ในการแกไขปญหาใดบาง 2) การจัดหาเครื่องกรองน้ํา หยอมบานปางเบาะ
ปจจุบันท่ีกระผมไดสัมผัสและไดใชน้ําสําหรับการอุปโภค ซึ่งเปนน้ําตาม
ธรรมชาติ ไมไดนํามากรองหรือทําใหสะอาดเพ่ือประโยชนในการอุปโภค-บริโภค
ภายในหมูบานครับ และเรื่อง 3) ไฟฟาสาธารณะ จากการท่ีตัวกระผมเองไดเขา
ไปติดตอบุคคลในหมูบานปางเบาะในตอนกลางคืนซึ่งเปนหมูบานท่ีอยูหางไกล
และคอนขางจะอันตราย ในตอนกลางคืนไมมีไฟก่ิงเขาภายในหมูบานเลยครับ
กระผมจึงขอฝากท่ีประชุมและทานนายกเทศมนตรีไวพิจารณาดวยครับ

นายจีระ  ณ ลําพูน ขอเชญิทางทานนายกเทศมนตรีฯ ไดชี้แจงตอท่ีประชุมครับ
ประธานสภาฯ
นายศรีวอน  บุญกองรัตน ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ทานชัยรัตน ขันคํา ท่ีใหโอกาสไดชี้แจงตอท่ีประชุม
นายกฯ ตามท่ีทางสมาชิกสภาฯไดสอบถามในท่ีประชุม ท้ังนี้กระผมขอชี้แจงตอท่ีประชุม
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กอนวาทางผูบริหารตองขอไปสอบถามขอมูลจากทางเจาหนาท่ีกอน ซึ่งทาง
ผูบริหารไดแตงตั้งผูชวยนายกฯ ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 คือวันนี้เอง และ
ตอไปจะไดเรียกเจาหนาท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของ มาหารือการปฏิบัติงานตามท่ีได
สานตอนโยบายของผูบริหารคนเดิม แตทางผูบริหารตองดําเนินการในอันดับ
แรกคือ เรื่องการบริหารจัดการขยะ เราตองนําเรื่องนี้มาหารือกันกอนวาควรจะ
หารือแนวทางในการปฏิบัติกอน-หลัง อยางไร ซึ่งเปนเรื่องท่ีสําคัญ ในปจจุบัน
เกิดปญหาเปนอยางมาก กระผมจึงขอนําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯแหงนี้เพ่ือหารือ
รวมกันสําหรับการแกไขปญหาแบบบูรณาการรวมกันระหวางผูบริหารและสภา
เทศบาล ทุกทานเห็นดวยไหมครับ
- อีกเรื่องคือการพัฒนาถนน/ทางสาธารณะ เนื่องจากพ้ืนท่ีรับผิดชอบใน
ชุมชนสวนมากเปนพ้ืนท่ีการเกษตร เราควรจะมีการพัฒนาถนนสําหรับ
การเกษตรใหดีข้ึนกวาเดิมตามสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาล จึงขอ
ฝากทางสภาเทศบาลแหงนี้ไดใหความรวมมือในการดําเนินงานในครั้งตอๆไป
ท้ังนี้เราจะตองมีเครื่องมือตางๆ ในการพัฒนาใหพรอมเพ่ือเสียงสะทอนกลับมา
ของประชาชนในทางท่ีดี
- ในสวนของเรื่องเงินสะสม กระผมขอแจงท่ีประชุมจะใหทางเจาหนาท่ีเปนผู
ชี้แจงในลําดับตอไป
- และในเรื่องของการดําเนินการในสวนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอให
ทางเจาหนาท่ีไดดําเนินการเรงดวนถือวาเปนเรื่องท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน ซึ่งทางเราไดคัดเลือกคณะกรรมการฯไปแลวนั้น และขอใหทาง
ปลัดเทศบาลไดแตงตั้งเจาหนาท่ีเพ่ือเปนผูชวยเหลือเลขานุการสภาฯ จึงขอฝาก
ทางปลัดเทศบาลไดชวยกํากับดูแลและสนับสนุนการทํางานดวยนะครับ ตอไป
เปนเรื่อง
- การเขารับการฝกอบรม ขอฝากใหทางสมาชิกสภาทุกทานหากมีโอกาสได
เขารวมการฝกอบรมขอใหทุกทานเขารวมเพ่ือศึกษาหาความรูและนําสิ่งท่ีไดรับ
มาพัฒนาในตําบลของเรา
- สวนในดานอ่ืนๆ ตามท่ีกระผมไดแถลงตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพัฒนา
รวมกันตอไป มีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอแนะใหทางผูบริหารไดดําเนินการใน
เรื่องใดอีกเสนอไดนะครับ ในสวนกระผมมีเรื่องท่ีเสนอเพียงเทานี้ครับ เชิญครับ

นายจีระ  ณ ลําพูน ขอขอบคุณทางทานนายกเทศมนตรีฯ ท่ีไดชี้แจงท่ีประชุม ตอไปจะไดนําเรียน
ประธานสภาฯ ชี้แจงเก่ียวกับการจายขาดเงินสะสม ขอเชิญทางผูอํานวยการกองคลังไดเรียน

ชี้แจงใหท่ีประชุมทราบครับ เชิญครับ
นางสาวรุงอรุณ สวัสดิ์ไหว ลุกข้ึนยืนพรอมทําความเคารพ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทานท่ีไดมอบให
ผูอํานวยการกองคลัง ขาพเจาไดชี้แจงท่ีประชุมในดานการเงินการคลัง (เงินสะสมประจําป 64) ของ

เทศบาลเรา ตามท่ีทางสมาชิกสภาฯไดสอบถามมานั้น ขาพเจาขอเรียนชี้แจงให
ท่ีประชุมทราบในสวนของเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2564 ของเทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
1) เงินสะสมประจําปงบประมาณ 2564 =  42,345,397.13  หัก
2) คาใชจายประจํา = 10,000,000.00  หัก
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3) เงินสํารองฉุกเฉิน = 2,000,000.00
4) คงเหลือเงินสะสมท่ีใชไดประจําป = 30,000,000.00  บาท

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ ยกมือข้ึนตอท่ีประชุม  เพ่ือขอชี้แจงเพ่ิมเติมตามจํานวนตัวเลขท่ีทางผูอํานวยการ
ปลัดเทศบาล กองคลัง ไดชี้แจงเปนตัวเลขไปแลวนั้น ท้ังนี้การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม

ของเทศบาลจะตองมีในแผนงานการพัฒนาฯ และยังมีอีกหลายเรื่องท่ีกระผมจะ
ขอนําเรียนเพ่ิมเติมในท่ีประชุมคือ
- เรื่องการติดตอสื่อสารทุกประเภท กระผมจะขอแจงตอท่ีประชุมแหงนี้
สําหรับการแจงขาวสารใหแกสมาชิกสภาฯและผูบริหารทุกทานทราบในการแจง
ขาวสารทางราชการจะขออนุญาตแจงทางไลน/เฟสบุค เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการรับขาวสารจึงขอใหทุกทานรับแอดไลน และขอความรวมมือจากทุกทาน
ไดจัดทําตู/กลองรับขาวสาร ไวประจําหนาบานของทุกทาน และทางเทศบาลก็
จะไดจัดทําตูลิ้นชักไวท่ีเทศบาลสําหรับแจงขาวสารของแตละบาน หากมีขาวสาร
ทางเจาหนาท่ีจะไดนําใสไวในชองของแตละบาน จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ
- การจัดกิจกรรม/โครงการ หากทางเทศบาลมีการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมทุกโครงการ ขอความรวมมือ/อนุเคราะห จากสมาชิกสภาฯทุกทาน ได
ใหความรวมมือชวยกันในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีทางเทศบาลไดจัดข้ึน
- การชวยเหลือประชาชน ขอความรวมมือจากผูบริหาร/สมาชิกสภาทุกทาน
กอนท่ีทานจะรับดําเนินการขอความรวมมือจากทุกทานไดแจงประสานมายังทาง
เจาหนาท่ีกอน เพ่ือการปฏิบัติงานรวมกัน ยกเวน งานท่ีเคยไดดําเนินการมาแลว
เชน การขอรับสนับสนุนกระสอบ การซอมแซมไฟก่ิง เปนตน หากแจงเจาหนาท่ี
รับทราบแลว ทางเจาหนาท่ีจะไดออกสํารวจในเบื้องตนเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา
ทราบตอไป
- การแจกเบีย้ยังชีพฯ ทางเทศบาลจะขอความรวมมือจากสมาชิกสภาฯทุกทาน
ทานไดทําการรับมอบอํานาจจากผูรับเบี้ยทุกประเภทเพ่ือนําไปแจกใหกับผูรับ
เบี้ยฯจึงขอนําเรียนในท่ีประชุมสําหรับดําเนินการในครั้งตอไป และเรื่อง
- การประสานงานในกิจการสภาฯ ปจจุบัน นายวินัย อาหวา สมาชิกสภาฯ
เขต 2 ซึ่ งไดรับการแตงตั้ งใหเปนเลขานุการสภาเทศบาลเม่ือวันท่ี 11
พฤษภาคม 2564 แลวนั้น จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบสําหรับการประชุมสภาฯ
ในครั้งตอไปขอใหติดตอประสานงานกับทางเลขานุการฯโดยตรง ซึ่งตัวกระผม
นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาฯ ปจจุบันไมไดรับ
คัดเลือกใหเปนเลขานุการสภาฯแลว ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564
เปนตนไปกระผมจึงขอลาตําแหนงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล ณ ท่ีนี้ ขอบคุณครับ
แตท้ังนี้ทุกทานก็ยังสามารถปรึกษาหารือเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายฯไดนะครับ
ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ

นายจีระ  ณ ลําพูน สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม
ประธานสภาฯ
นายเวียงชัย พลเยี่ยม ยกมือข้ึนและขอขอบคุณทางผูบริหารท่ีไดนําเสนอเรื่องราวตางๆ ใหทางสมาชิก
สมาชิกสภาฯ เขต 2 สภาฯทุกทานไดรับทราบ และตัวกระผมมีเรือ่งท่ีขอเสนอเพ่ิมอีกหลายเรื่องคือ

เรื่องปญหาความเดือนรอนของประชาชนโดยเฉพาะปญหาขยะมูลฝอย ขอให
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ทางผูบริหารไดดําเนินการแกไขปญหาเปนอันดับแรก โดยเฉพาะในบานแมกอน
หมูท่ี 2 ขณะนี้เกิดปญหาในการท้ิงขยะ และขอนําเรียนตอท่ีประชุมแหงนี้ได
ดําเนินการแกไขปญหาเปนอันดับแรก สวนในดานอ่ืนคอยชวยกันแกไขปญหา
ไปตามลําดับ จึงขอฝากผูบริหารไวไดพิจารณาดวยครับ ขอบคุณครับ ตอไป
- เรื่องถนนเพ่ือการเกษตร พ้ืนท่ีสวนมากในเขตพ้ืนท่ีตําบลทุงขาวพวงเปน
พ้ืนท่ีการเกษตร กระผมถือวาเปนเรื่องท่ีสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับ

- ระบบไฟฟา ไมวาจะเรื่องไฟฟาในครัวเรือน/ไฟฟาสาธารณะ โดยเฉพาะบาน
ขุนคอง หมูท่ี 6 ไดประสบปญหาเรื่องไฟฟาเปนอยางมาก จึงขอฝากใหผูบริหาร
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว ขอบคุณครับ

นายจีระ  ณ ลําพูน สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม
ประธานสภาฯ
นายพิเนตร เรือแกว ยกมือข้ึนและขอขอบคุณตอท่ีประชุมสําหรับการหารือในท่ีประชุมโดยเฉพาะ
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เรื่องไฟฟา ไมวาจะเปนไฟฟาในครัวเรือนหรือไฟฟาสาธารณะ ซึ่งเปนเรื่องท่ีเกิด

ข้ึนใหม ดังท่ีวา “น้ําไหล ไฟสวาง หนทางดี” แตปจจุบันพ้ืนท่ีของเราทําไมไม
สามารถดําเนินการได  จึงขอหารือตอท่ีประชุมและฝากทางผูบริหารไป
ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหารวมกัน และขอฝากทางสมาชิกสภาฯทุกทาน
โดยเฉพาะเขต 1 หลังจากท่ีทานนายกฯไดแถลงนโยบายไปแลวนั้น พวกเราควร
จะเริ่มลงพ้ืนท่ีเพ่ือชวยเหลือพ่ีนองประชาชน และกระผมขอฝากไวอีกเรื่องคือ
- ขอประชาสัมพันธการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร หากมีสมาชิกสภาฯ
ทานใดสนใจจะเขารวมกลุมสามารถติดตอท่ีกระผมไดครับ ขอบคุณครับ

นายจีระ  ณ ลําพูน ขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทานท่ีไดเสนอแนะในท่ีประชุมเพ่ือสนับสนุนและใหการ
ประธานสภาฯ ชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลของเราตอไป ขอบคุณครับ
นายอุดม วังโส ยกมือข้ึน เพ่ือขอเรียนสอบถามทางผูอํานวยการกองชาง เก่ียวกับโครงการ
สมาชิกสภาฯ เขต 2 พัฒนาในปทีผานมาและปจจุบันไดดําเนินการไปแลวก่ีโครงการ และยังคงเหลือ

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการมีโครงการใดบาง จึงขอใหทางผูอํานวยการกองชาง
ไดชี้แจงเพ่ิมเติมครับ

นายจีระ  ณ ลําพูน ขอเชิญทางผูอํานวยการกองชาง ไดชี้แจงท่ีประชุมทราบ ครับ
ประธานสภาฯ
วาท่ีรอยตรีปรัชญา อุนละออ ครับ ขอบคุณท่ีประชุมสภาฯ จากท่ีทาน อุดม วังโส ไดเรียนสอบถามในสวนของ
ผูอํานวยการกองชาง การดําเนินการไดแบงเปน 2 ระยะคือ 1) การดําเนินการในสวนของการจายขาด

เงินสะสม และ 2) การดําเนินการในเทศบัญญัติประจําป 2564 ซึ่งทางกองชาง
ไดดําเนินการเสร็จแลวเกือบ 95 % ยังมีสวนท่ีคงคางสวนมากจะเปนโครงการ
เก่ียวกับการกอสรางรางระบายน้ํา และมีโครงการท่ีทางสมาชิกสภาฯ บางทาน
ไดสอบถามมาหากจะขอรับการสนับสนุนในครั้งตอไป ซึ่งทางกองชางขอแจงให
ทางสมาชิกสภาฯทุกทานท่ีจะขอรับการสนับสนุนโครงการขอใหจัดทําโครงการ
และรายละเอียด โดยทางเจาหนาท่ีของกองชางไดจัดเตรียมแบบฟอรมรูปแบบ
โครงการไวใหแลว โดยสามารถตดิตอสอบถามไดท่ีกองชางครับ และ
- เรื่องการติดตั้งไฟฟา สามารถสอบถามไดท่ีกองชางเพ่ือทางเจาหนาท่ีจะได
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ใหคําแนะนําในการยื่นขอตอการไฟฟาสวนภูมิภาคตอไป
- การขออนุญาตกอสรางบาน ในการดําเนินการขอใหทุกครัวเรือนท่ีตองการ
จะดําเนินการขอ ใหแจงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบกอน จึงขอฝากให
ทางสมาชิกสภาฯทุกทานไดชวยกันสอดสองดูแลกอนท่ีจะดําเนินการ หากไมแจง
ใหทราบกอนและเกิดปญหาตามมาทางทองถ่ินจะถือวาไมไดรับแจงเรื่องมากอน
จึงขอแจงตอท่ีประชุมทราบทุกทานครับ ขอบคุณครับ

นายจีระ  ณ ลําพูน ขอบคุณทางผูอํานวยการกองชางท่ีไดใหคําแนะนําในการดําเนินการตางๆ และ
ประธานสภาฯ ขอใหทางสมาชิกสภาฯทุกทาน ไดใหความรวมมือดวยครับ มีทานสมาชิกสภาฯ

ทานใดจะขอสอบถามอีกครับ
นางสาวมยุรี เชื้อชาติสิงขร ยกมือข้ึน และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทาน ท่ีไดหารือและหาแนวทางแกไข
สมาชกิสภาฯ เขต 2 ปญหาในเรื่องตางๆ รวมกัน และขาพเจาจะขอหารือตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมในเรื่อง

ของไฟฟา โดยเฉพาะหยอมบานแมจานอย เปนหมูบานท่ีมีพ้ืนท่ีหางไกลจาก
ชุมชนการเดินทางลําบากอีกท้ังไฟฟายังเขาไมถึง ทําใหเกิดปญหาในเรื่อง
ดังกลาวมาก จึงขอฝากใหทางผูบริหารไดดําเนินการชวยเหลือโดยเรงดวน
ขอบคุณคะ

วาท่ีรอยตรีปรัชญา อุนละออ ไดยกมือข้ึนเพ่ือขอชี้แจงเพ่ิมเติม สําหรับงานการขอขยายเขตไฟฟาคอนขางท่ีจะ
ผูอํานวยการกองชาง ดําเนินการไดยากมาก เนื่องจากพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของตําบลทุงขาวพวงเปน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของเขตอุทยาน การขออนุญาตดําเนินการในเรื่องตางๆ เปนไป
อยางยากลําบาก แตท้ังนี้ทางกระผมเองก็จะพยายามหารือกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือดําเนินการในเรื่องดังกลาว ซึ่งทางกองชางเองไดทําหนังสือหารือไป
แลวหลายรอบแตคําตอบท่ีไดรับก็คือไมอนุญาต จึงแจงท่ีประชุมรับทราบครับ

นายจีระ  ณ ลําพูน ขอบคุณทางผูอํานวยการกองชาง ท่ีไดชวยประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของให และ
ประธานสภาฯ อนาคตขางหนาหากหนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีการอนุญาตใหดําเนินการไดก็จะ

เปนสิ่งท่ีดีสําหรับการชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีของเราตอไปครับ
นายตนเพชร ผดุงไพรพนา ยกมือข้ึน ขอบคุณท่ีประชุม กระผมนายตนเพชร ผดุงไพรพนา สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เขต 2 ขออนุญาตเรียนถามท่ีประชุมเก่ียวกับขยะของบานขุนคอง หมูท่ี 6

ปจจุบันประสบปญหาเรื่องขยะเปนอยางมาก จึงขอฝากผูบริหารและท่ีประชุมได
ชวยกันแกไขปญหาดังกลาวโดยดวนครับ และยังมีปญหาเรื่องไฟฟา น้ําเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค ไมสะอาดและไมสามารถใชไดเลยครับ จึงขอฝากในท่ีประชุม
เพ่ือพิจารณาดําเนินการครับ ขอบคุณครับ

นายจีระ  ณ ลําพูน สอบถามท่ีประชุมมีทานใดจะสอบถามเพ่ิมอีกครับ เชิญครับ
ประธานสภาฯ
นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร ยกมือข้ึนเพ่ือขอแสดงความคิดเห็นตอท่ีประชุม จากการท่ีกระผมไดรับฟงมา
นักวิเคราะหฯ หลายๆเรื่องแลวสวนมากจะเปนงานในเรื่องโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะตองพัฒนา

กระผมจึงขอชี้แจงเพ่ิมเติมในอันดับแรกเราตองมีโครงการ/กิจกรรม บรรจุใน
แผนพัฒนาตําบล โดยจะตองมีการจัดทําประชาคมหมูบานกอน ดังนั้น โครงการ
ทุกโครงการท่ีทางสมาชิกสภาฯตองการนําเสนอเพ่ือพัฒนาหากไม มีใน
แผนพัฒนา กระผมขอแนะนําใหทานไดรวบรวมขอมูลไวเพ่ือนําเสนอตอคณะ
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กรรมการฯ เพ่ือบรรจุเขาแผนพัฒนาในครั้งตอไป กระผมขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม
เพียงเทานี้ขอบคุณครับ

นายจีระ  ณ ลําพูน ขอบคุณนักวิเคราะหฯ ท่ีไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องโครงการ/กิจกรรม
ประธานสภาฯ เพ่ือเปนขอมูลในการบรรจุเขาแผนพัฒนา และท่ีประชุมมีทานใดจะสอบถามเพ่ิม

อีกครับ เชิญครับ

นายเวียงชัย พลเยี่ยม ยกมือข้ึน เพ่ือขอเสนอและแนะนําในท่ีประชุม หากมีการประชุมในคราวตอไป
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมขอแนะนําเรื่องเครื่องเสียงหองประชุมครับ ควรมีอยางเพียงพอครับ

กระผมจึงขอฝากท่ีประชุมไวพิจารณาดวยนะครับ ขอบคุณครับ
นายจีระ  ณ ลําพูน สอบถามท่ีประชุมมีทานใดจะสอบถามเพ่ิมอีกครับเชิญครับ  ถาไมมีผูใดจะเสนอ
ประธานสภาฯ กระผมจะขอแจงใหทางสมาชิกสภาฯทุกทาน เนื่องจากไดรับการประสานจาก

ทางเจาหนาท่ี และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
จะไดออกหนวยบริการเคลื่อนท่ีเพ่ือรับเรื่องการยื่นรายรับ – รายจาย ของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งฯทุกทาน ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุม
เทศบาลตําบลเชียงดาว เวลา 09.00 น. เปนตนไป จึงขอแจงใหท่ีประชุมไดรับ
ทราบทุกคน
- เม่ือท่ีประชุมไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามและเสนอแนะเพ่ิมเติม
กระผมนายจีระ  ณ ลําพูน ประธานสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง จึงขอปด
การประชุมไวเพียงเทานี้ ขอขอบคุณทุกทานครับ

ปดประชุมเวลา  15.49 น.

ลงชื่อ วินัย    อาหวา บันทึกการประชุม
(นายวินัย    อาหวา)

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง
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เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดพิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2564
เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 แลว

ลงชื่อ ชัยรัตน   ขันคํา กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยรัตน   ขันคํา)

ลงชื่อ เวียงชัย   พลเยี่ยม กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม
(นายเวียงชัย   พลเยีย่ม)

ลงชื่อ อุดม     ทาไชย กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม
(นายอุดม     ทาไชย)

ลงชื่อ ปรัชญา  ไวยเนตร กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม
(นายปรัชญา  ไวยเนตร)

ลงชื่อ เกศมนีดิ์  วรรณเรือน กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเกศมนีดิ์  วรรณเรือน)
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สภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  ไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลว  ในคราวประชุมสภา
เทศบาล สมัย....................... ครั้งท่ี.............. ประจําป 2564 เม่ือวันท่ี.........เดือน ..........................พ.ศ.2564

ลงชื่อ จีระ    ณ ลําพูน ผูรับรองการประชุม
(นายจีระ    ณ ลําพูน)

ประธานสภาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง


