
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทุง่ข้าวพวง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 1 ประจําป ีพ.ศ.๒๕64   

วันที่  20  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ.2564 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลทุง่ขา้วพวง 

…............................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑.นายจีระ   ณ  ลําพูน  ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
 ๒.นายสุรพงค์     มณีจันทร ์  รองประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

๓.นางสาวเกศมนีด์ิ  วรรณเรือน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เขต 1 
 4.นายอุดม      วังโส   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เขต 2 
 5.นายต้นเพชร   ผดุงไพรพนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เขต 2 
 6.นางสาวมยุรี  เช้ือชาติสิงขร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เขต 2 
 7.นายเวียงชัย    พลเยี่ยม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เขต 2 
 8.นายชัยรัตน์   ขันคํา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เขต 1 
 9.นายอุดม       ทาไชย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เขต 1 
 10.นายวินัย    อาหว่า   เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายปรัชญา    ไวยเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เขต 1 
2. นายพิเนตร     เรือแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง เขต 1 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 ๑. นางวไลพร       กันทะวงค ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง 
 2. นางคณิจตา     ขัตหลง  รองนายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง 
 3. นายจันทร์รุง่    ฐานที ่   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง 
 4. นายสฤษด์ิ       สุภาเลิศ  ปลัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
 5. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ  ผู้อํานวยการกองช่าง 
 6. นางสาวรุ่งอรุณ     สวัสด์ิไหว  ผู้อํานวยการกองคลัง 
 7. นางสาวนงนุช  อินต๊ะแก้ว  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 8. นางสาวทิพย์ภาพร  ชุมภู  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 9. นายนิธิศ  ธนาธิปธนสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 10. นางสาวรักชนก  มูลเมฆ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 11. นายธนา  โปธานนท์   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 12. นางสาวเปรมยุดา  น้อยฝั้น   พนักงานจ้างทั่วไป 
 13. นางสาวศศิพร   มานิตย์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 14. นางสาวอนัญญา  อารามแก้ว  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายวินัย   อาหว่า เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมและเชิญ นายจีระ  ณ  ลําพูน  ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง กล่าว
เปิดการประชุม ตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑... 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  ที่เข้าร่วมกิจกรรมในห้วง 
 ระยะเวลาที่ผ่านมา คือพิธี ถวายเทียนพรรษา ประจําปี พ.ศ.2564 และใน
วันน้ีได้มีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 2 ท่าน ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมสภา
เทศบาลในคราวนี้ ได้แก่ นายพิเนตร  เรือแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
และ นายปรัชญา  ไวยเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เน่ืองจากทั้งสอง
ท่านได้ติดภารกิจส่วนตัวและได้แจ้งขออนุญาตลาเรียบร้อยแล้ว  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2564  
เม่ือวันที่ 14  มิถุนายน  2564) 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  รายงานการประชุมครั้ งที่ ผ่ านมามีสมา ชิกสภาเทศบาลท่ านใดจะ              
ประธานสภาเทศบาล  แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายงานประชุม หรือไม่ 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม

และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่  14 มิถุนายน พ.ศ.2564 จํานวน 
9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือประธานสภาเทศบาล    

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาล 
    - ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องทีเ่สนอใหม่ (พิจารณา) 
4.1 การพจิารณาร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ  
พ.ศ.๒๕65 (วาระที่ ๑ ขัน้รบัหลกัการ) 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  การประชุมในวันน้ีเ พ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕65 เสนอโดยคณะผู้บริหารเทศบาล               
    ตําบลทุ่งข้าวพวง ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง แถลงหลักการ              
    และเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
    พ.ศ.๒๕65 ครับ 
นางวไลพร  กันทะวงค์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุม  
รองนายกเทศมนตรี  ทุ กท่ าน  วั น น้ี คณะผู้ บ ริ ห าร เทศบาล ตํ าบลทุ่ ง ข้ า วพวง  โดย ดิฉั น               
    นางวไลพร  กันทะวงค์ รองนายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง ขอเสนอ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65               
 ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ทั้ง น้ีท่านนายกเทศมนตรีได้มีหนังสือ
มอบหมายให้ดิฉันดําเนินการแถลงคําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 56 วรรคสอง ตามเอกสารการมอบหมายที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว 
โดยจะขอช้ีแจงให้ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน 
 

ปีงบประมาณ… 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 ที่แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่าน ดังน้ี  
๑.สถานะการคลัง 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕64  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มสีถานะการเงิน  
ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.2564 ดังน้ี  

    ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   จํานวน  52,950,209.05  บาท 
    ๑.๑.๒ เงินสะสม     จํานวน  16,632,105.23 บาท 
    ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม   จํานวน  17,295,169.39   บาท 
    ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

         จํานวน  1  โครงการ  รวม  449,000  บาท 
    ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  จํานวน  -  โครงการ 
             รวม       -     บาท   
    ๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง  จํานวน      -     บาท 

    ๒.การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
    (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น  33,796,267.05  บาท  ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร     รวม            59,809.85  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม    40,782.20   บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    รวม           450,467.19  บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค   รวม                  -            บาท 
    และการพาณิชย์     
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม           136,596.31  บาท 
    หมวดรายได้จากทุน    รวม                    -          บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร    รวม      23,481,760.50   บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    รวม             9,626,851   บาท 
    (๒) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับภารกิจถ่ายโอน   รวม  31,423,305    บาท 
 (2.1) ด้านการศึกษา    รวม            23,104,610  บาท 
 (2.2) เบ้ียยังชีพ     รวม              8,122,100  บาท 
 (2.3) ด้านสาธารณสุข     รวม                196,595  บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับระบุวัตถุประสงค์  รวม          -        บาท   
    (๓) รายจ่ายจริง  จํานวน   52,102,560.45  บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง    จํานวน         1,441,624.48   บาท 
    งบบุคลากร   จํานวน       10,736,723.83   บาท 
            (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว) 
    งบดําเนินการ   จํานวน         9,905,855.71  บาท 
    (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
    งบลงทุน    จํานวน             8,488,943   บาท 
    (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
    งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)  จํานวน                   29,925   บาท 

งบเงินอุดหนุน… 
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    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)  จํานวน             2,709,220    บาท 

    (๔) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
        จํานวน        18,790,268.43  บาท 
    (๕) มีการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่    
             จํานวน         6,811,068.24   บาท 
 

ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕65   
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   จํานวน 63,500,0๐๐  บาท ดังนี้                    

    รายได้จัดเกบ็   รวม    810,0๐๐  บาท  รายละเอียดดังน้ี 
    หมวดภาษีอากร              รวม       100,๐๐๐  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  รวม            87,0๐๐  บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม       50๐,๐๐๐  บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  รวม              -      บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   รวม            123,0๐๐  บาท 
    หมวดรายได้จากทุน   รวม                   -       บาท 
    รายไดท้ี่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
         รวม       25,000,000  บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร   รวม        25,000,000  บาท 
    รายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
         รวม       37,690,000  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   รวม        37,690,000  บาท 
    ๑.เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่       จํานวน       8,911,856  บาท 
    2.ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน (ศึกษา)           
                                                                                     จาํนวน     18,323,744 บาท 
    3.ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์(เบ้ียยังชีพ)           
         จํานวน      10,154,400 บาท 
    4.ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์(ไฟป่าและหมอกควัน) 
         จํานวน          -            บาท 
    5.ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์(อ.ส.ม.) 
         จํานวน       300,000   บาท  
    ในส่วนของประมาณการรายจ่าย ดิฉันจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เป็นผู้ช้ีแจงค่ะ 
นายนิธิศ   ธนาธิปธนสาร  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี         
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ช้ีแจง 
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
    เพ่ิมเติมจากท่านรองนายกเทศมนตรี ดังน้ีครับ 
 
 

ประมาณการรายจ่าย… 
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    ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น      จํานวน    63,500,0๐๐  บาท 
    แยกออกเปน็ 6 งบ  ดังนี ้ 
    ๑. งบกลาง    ต้ังไว้    11,822,050   บาท  ดังน้ี 
        - งบกลาง   จํานวน       11,047,750  บาท 
       - บําเหน็จ/บํานาญ  จํานวน            774,300  บาท 
    2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างช่ัวคราว) 
        ต้ังไว้   28,453,259  บาท  ดังน้ี 

- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จํานวน       2,624,640  บาท 
- เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) จํานวน     25,828,619  บาท 

3. งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า    
สาธารณูปโภค   ต้ังไว้    13,746,691  บาท  ดังน้ี 

    - ค่าตอบแทน   จํานวน       1,110,000  บาท 
 - ค่าใช้สอย   จํานวน       7,926,747  บาท 
 - ค่าวัสดุ   จํานวน       4,079,944  บาท 
 - ค่าสาธารณูปโภค  จํานวน          630,000  บาท 
4. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
    ต้ังไว้  6,400,000  บาท  ดังน้ี 

- ค่าครุภัณฑ์   จํานวน          161,000  บาท 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน       6,239,000  บาท 

5. งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)  ต้ังไว้               -         บาท   
6. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)  ต้ังไว้      3,078,000  บาท 
 

ซึ่งจะแบ่งเป็นแผนงาน งาน หมวด และรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ ค่อนข้างละเอียดและเยอะ
พอสมควร จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้พิจารณาตามร่างเทศบัญญัติฯ
ที่แจกให้หากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ 
ผมขอช้ีแจงเพ่ิมเติมประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ดังน้ีครับ     

    ด้านบริหารทัว่ไป    
    ๑.แผนงานบรหิารงานทั่วไป   
       1.1 งานบริหารงานทั่วไป  ต้ังไว้  10,581,212  บาท 
     - งบบุคลากร   จํานวน  8,814,212  บาท 
     - งบดําเนินงาน   จํานวน  1,767,000  บาท 
       1.2 งานบริหารงานคลัง  ต้ังไว้  4,973,000  บาท 
     - งบบุคลากร   จํานวน  2,959,000  บาท 
     - งบดําเนินงาน   จํานวน  2,014,000  บาท 
     2. แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
       2.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  
             ต้ังไว้  310,400  บาท 

- งบบุคลากร... 
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     - งบบุคลากร   จํานวน    259,400  บาท 
     - งบดําเนินงาน   จํานวน      51,000  บาท 
       2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ต้ังไว้  40,000  บาท 
     - งบดําเนินงาน   จํานวน     40,000  บาท 
    ด้านบริการชุมชนและสังคม 

1. แผนงานการศกึษา 
1.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  ต้ังไว้     5,096,940  บาท 

     - งบบุคลากร   จํานวน   1,914,940  บาท 
     - งบดําเนินงาน   จํานวน   2,182,000  บาท 

1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
ต้ังไว้   19,029,435  บาท 

     - งบบุคลากร   จํานวน 10,323,744  บาท 
     - งบดําเนินงาน   จํานวน   5,727,691  บาท 
     - งบเงินอุดหนุน   จํานวน   2,978,000  บาท 
    2. แผนงานสาธารณสุข 
    2.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ต้ังไว้     827,943  บาท 
     - งบบุคลากร   จํานวน      697,943  บาท 

- งบดําเนินงาน   จํานวน      130,000  บาท 
         2.2 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   
               ต้ังไว้  341,000  บาท 
     - งบดําเนินงาน   จํานวน      341,000  บาท 
    3. แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
         3.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  ต้ังไว้  50,000  บาท 
     - งบดําเนินงาน   จํานวน        10,000  บาท 

- งบเงินอุดหนุน   จํานวน        40,000  บาท 
    4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         4.1 งานบริหารทั่วไป   ต้ังไว้  511,600  บาท 
     - งบบุคลากร   จํานวน     501,600  บาท 
     - งบดําเนินงาน   จํานวน       10,000  บาท 
         4.2 งานสง่เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   
      ต้ังไว้  115,000  บาท 
     - งบดําเนินงาน   จํานวน      115,000  บาท 
    5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
         5.1 งานบริหารทั่วไป เก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
      ต้ังไว้   263,300  บาท 
     - งบบุคลากร   จํานวน     255,300  บาท 

- งบดําเนินงาน   จํานวน       80,000  บาท 
         5.2 งานกีฬาและนันทนาการ   ต้ังไว้  30,000  บาท 
     - งบดําเนินงาน   จํานวน       30,000  บาท 

5.3 งานศาสนา… 
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         5.3 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   ต้ังไว้   196,000  บาท 
     - งบดําเนินงาน   จํานวน      136,000  บาท 
     - งบเงินอุดหนุน   จํานวน         60,000  บาท 
    ด้านการเศรษฐกิจ 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

ต้ังไว้   3,817,120  บาท 
     - งบบุคลากร   จํานวน   2,727,120  บาท 
     - งบดําเนินงาน   จํานวน   1,090,000  บาท 

1.2 งานก่อสร้าง ต้ังไว้   6,400,000  บาท 
     - งบลงทุน   จํานวน   6,400,000  บาท 

2. แผนงานการเกษตร 
   2.1 งานส่งเสริมการเกษตร   ต้ังไว้   25,000  บาท 
  - งบดําเนินงาน   จํานวน        25,000  บาท 
   2.2 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   ต้ังไว้   70,000  บาท 
  - งบดําเนินงาน   จํานวน        70,000  บาท 

    ด้านการดาํเนนิงานอ่ืน 
1. แผนงานงบกลาง 

 1.1 งานงบกลาง   ต้ังไว้  11,822,050  บาท 
     - งบกลาง   จํานวน  11,047,750  บาท 
     - บําเหน็จ/บํานาญ  จํานวน       774,300  บาท 
  

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ของ 
    เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  ขอมติด้วยครับ 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
    งบประมาณ  พ.ศ.๒๕65  ในวาระที่ ๑  โดยมีคะแนนเสียง เห็นชอบจํานวน  
    9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  จํานวน  -  เสียง  และงดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง  
    คือประธานสภาเทศบาล 
 

4.2 การเลือกตั้ง/แต่งตัง้คณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  เมื่อที่ประชุมมมีติเห็นชอบรับหลักการแห่งรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 แล้ว ต่อไปจะขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล 
    ได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65  ขอให้เจ้าหน้าที่ช้ีแจงระเบียบและข้อ  
                                          กฎหมายด้วยครับ 
 
 

นายนิธิศ  ธนาธิปธนสาร… 
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นายนิธิศ  ธนาธิปธนสาร  ต่อไปจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๕ กําหนดว่า 
    สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
    สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจําเป็นแก่
    กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจําเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  แล้วเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
ข้อ ๑๐๗  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล 
 ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
ผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จํากัด
จํานวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้นําวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งน้ี  คณะกรรมการแปรญัตติมีได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน  
แต่ไม่เกิน ๗ คน ครับ  

นายจีระ  ณ ลําพูน  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
ประธานสภาเทศบาล  บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ว่าจะให้มี               
    คณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีคน 
นายอุดม  วังโส   เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน  5  คน ครับ                                    
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
นายชัยรัตน์   ขันคํา  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน  5  คน ครับ                                    
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายจีระ  ณ ลําพูน  ตอนนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2 ท่าน เสนอให้มีคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติ จํานวน  5  ท่าน  มีใครจะเสนอนอกจากน้ีอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่
    มีผู้ใดเสนอ ก็ขอมติที่ประชุมด้วยครับ  
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  5  คน              

ด้วย คะแนนเสียง 9 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล 
นายจีระ  ณ ลําพูน  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ .2565               
    จํานวน  5  คน ตามระเบียบฯ ด้วยครับ 
 

นายชัยรัตน์  ขันคํา… 
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นายชัยรัตน์  ขันคํา  ขอเสนอ นายเวียงชัย  พลเยี่ยม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นายจีระ  ณ ลาํพูน  ขอผู้รับรอง  จาํนวน ๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  
นายอุดม  ทาไชย   ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นางสาวมยุรี  เช้ือชาติสิงขร ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

นายจีระ  ณ ลําพูน  มีผู้ใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ ใดเสนอ ) เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนอช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่า               
    นายเวียงชัย  พลเยี่ยม  ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  

ต่อไปเชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 
นายวินัย  อาหว่า   ขอเสนอนางสาวเกศมนีด์ิ  วรรณเรือน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  
นายจีระ  ณ ลาํพูน  ขอผู้รับรอง  จาํนวน ๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  
นายชัยรัตน์  ขันคํา  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นายต้นเพชร  ผดุงไพรพนา ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

นายจีระ  ณ ลําพูน  มีผู้ใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ ใดเสนอ ) เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนอช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่า               
    นางสาวเกศมนีด์ิ  วรรณเรือน ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
                                          คนที่ 2 ต่อไปเชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 
นายเวียงชัย  พลเยี่ยม  ขอเสนอนายชัยรัตน์  ขันคํา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นายจีระ  ณ ลาํพูน  ขอผู้รับรอง  จาํนวน ๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  
นางสาวเกศมนีด์ิ  วรรณเรือน ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นายต้นเพชร  ผดุงไพรพนา ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 
 
 

นายจีระ  ณ ลาํพูน... 
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นายจีระ  ณ ลําพูน  มีผู้ใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ ใดเสนอ ) เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนอช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่า               
ตําบลทุ่งข้าวพวง   นายชัยรัตน์  ขันคํา  ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  

ต่อไปเชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ครับ 
นายสุรพงค์  มณีจันทร ์  ขอเสนอนายวินัย  อาหว่า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นายจีระ  ณ ลาํพูน  ขอผู้รับรอง  จาํนวน ๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  
นายเวียงชัย  พลเยี่ยม  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

นางสาวมยุรี  เช้ือชาติสิงขร ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นายจีระ  ณ ลําพูน  มีผู้ใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ ใดเสนอ ) เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนอช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่า               
    นายวินัย  อาหว่า ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4                    

ต่อไปเชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 ครับ 
นายอุดม  ทาไชย   ขอเสนอนายต้นเพชร  ผดุงไพรพนา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นายจีระ  ณ ลาํพูน  ขอผู้รับรอง  จาํนวน ๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุรพงค์  มณีจันทร ์  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นายวินัย  อาหว่า   ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 

นายจีระ  ณ ลําพูน  มีผู้ใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ ใดเสนอ ) เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนอช่ือเพ่ิมเติม เป็นอันว่า              
    นายต้นเพชร  ผดุงไพรพนา  ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ             
    คนที่  5 และตอนน้ีเราก็ ไ ด้คณะกรรมการแปรญัตติร่ างเทศบัญญั ติ              
    งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครบทั้ง           
    5 คน แล้ว ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดวันรับคําแปรญัตติและ
    กําหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรับคําแปรญัตติเพ่ือพิจารณา 
               ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ .๒๕65              
    โ ดยผู้ ที่ จ ะแปรญั ต ติ ต้ อ ง ย่ื นคํ า แปรญั ต ติ เ ป็ นห นั งสื อถึ งประธาน            
    คณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
    ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๔๙ วรรคสอง รายละเอียดขอเชิญ
    เจ้าหน้าที่ช้ีแจงครับ 

นายนิธิศ  ธนาธิปธนสาร… 
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นายนิธิศ  ธนาธิปธนสาร  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ และห้วงเวลาที่เหมาะสม เห็นควรกําหนด
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   กําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติ  ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2564          
    ต้ังแต่เวลา ๐๘.3๐ น.-๑๖.3๐ น. และกําหนดวันประชุมคณะกรรมการ
    แปรญัตติ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เพ่ือคัดเลือกประธานและเลขาฯคณะ
    กรรมการแปรญัตติ  และประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้ งที่  2              
    เพ่ือพิจารณาผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี          
    งบประมาณพ.ศ.๒๕65 ในวันที่ ๒6 สิงหาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น.           
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  เพ่ือที่ประธานคณะกรรมการ
    แปรญัตติจะได้ส่งสําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติและ
    แจ้งผลการรับคําแปรญัตติให้ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
                  ตามระเบียบฯ ข้อ ๕๐ ภายในวันที่ ๒7 สิงหาคม ๒๕64 และกําหนดวัน
    ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564              
    และกรณีที่ไม่มีสมาชิกย่ืนคําขอแปรญัตติ ก็จะประชุมในวาระที่ 3 (เห็นชอบ)
    ในวันเดียวกัน กําหนดการน้ีเพียงแต่เสนอให้สภาเทศบาลรับทราบและ 
    พิจารณาซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 49 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด          
    ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ครับ  
นายสุรพงค์  มณีจันทร์  เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระ เ บี ยบฯ  เ ห็ นควร กํ าหนดระยะ เ วล าตามที่               
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เ จ้ า ห น้ าที่ แ น ะนํ า  คื อ วั นที่  2 2  - 2 4  สิ ง ห า คม  2 5 6 4  เ ว ล า               
    08.30-16.30 น. ครับ 
นายอุดม  วังโส   เห็นด้วยตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสุรพงค์  มณีจันทร์ เสนอ ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
นายจีระ  ณ ลําพูน  มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่าง     
ประธานสภาเทศบาล  อ่ืน ก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลกําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติ           
ตําบลทุ่งข้าวพวง   และกําหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยครับ        
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้กําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติ ต้ังแต่วันที่ 22 - 24  

สิงหาคม  2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบล 
ทุ่งข้าวพวง  กําหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือคัดเลือกประธาน
และเลขาคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕64  เวลา 
๐๙.๐๐ น. และกําหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 2 เพ่ือ
พิจารณาผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕65 ในวันที่  ๒6 สิงหาคม ๒๕64  เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย
เชิญนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลผู้เสนอขอแปรญัตติช้ีแจงแสดง 
เหตุผลด้วย (ถ้ามี) และกําหนดวันประชุมสภาเพ่ือพิจารณาในวาระ 2  ใน
วันที่  30 สิงหาคม  ๒๕64  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง และหากไม่มีการแปรญัตติฯ ก็จะพิจารณา วาระที่ 3 ในวัน
เดียวกัน  ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จํานวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ จํานวน – 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบยีบวาระที่ 5… 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายต้นเพชร  ผดุงไพรพนา เรียนท่านประธานสภา ผมขอสอบถามคณะผู้บริหารเรื่องการพิจารณา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ช่วยเหลือบ้านขุนคอง กรณีไฟไหม้ ครับ  
 

นางวไลพร  กันทะวงค์  ในเรื่องการพิจารณาช่วยเหลือกรณีไฟไหม้บ้านขุนคอง ทางเทศบาลไม่ได้น่ิง
รองนายกเทศมนตรี  นอนใจ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ได้ความว่ายังไม่ได้มีการประชุม 

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ เน่ืองจากนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการโดยตําแหน่งติดโควิด – 19  ซึ่งรายละเอียดจะขอให้หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาลช้ีแจงต่อไปค่ะ 

 

นางสาวนงนุช  อินต๊ะแก้ว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เน่ืองด้วยที่
หัวหน้าสํานักปลัด  ผ่านมาอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 และมีบุคลากรของเทศบาลติดเช้ือ 

โควิด – 19 ทําให้เทศบาลต้องออกมาตรการเฝ้าระวังและปิดสํานักงาน
เทศบาล เพ่ือป้องกันการแพร่เช้ือ ซึ่งหากจะดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือ ก็อาจจะไม่มีใครเดินทางมาเข้าร่วมประชุม แต่ว่าในวันน้ี
ทางเทศบาลได้กําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือแล้ว ใน
เวลา 13.30 น. เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 

นายเวียงชัย  พลเยี่ยม  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อนุญาตช้ีแจงเรื่องการไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาที่ผ่านมา  

เน่ืองจากในวันดังกล่าว ทาง อบจ.ได้เข้ามาดําเนินการในพ้ืนที่ โดยระบุว่ามี
เวลาดําเนินการแค่วันเดียว อีกทั้งตัวกระผมได้สนับสนุนเคร่ืองจักรกล เข้า
ร่วมดําเนินการด้วย ซึ่งตัวกระผมคิดว่าควรคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชน
ในพ้ืนที่ที่จะได้รับก่อน แต่หากจะต้องมีการปรับเงินตามมติของสภาเทศบาล 
กระผมก็ยินดี ครับ 

 

นายชัยรัตน์  ขันคํา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมเห็น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ว่าการที่ท่านเวียงชัย  พลเยี่ยม ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากติดภารกิจที่ 

เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องชาวบ้าน กระผมเห็นว่าไม่ควรปรับเงินท่านเวียงชัย 
ควรยกเว้นในกรณีน้ีครับ 

 

นายจีระ  ณ ลําพูน  มีสมาชิกท่านใด้เห็นด้วยกับท่านชัยรัตน์ ขันคํา บ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  

มติที่ประชุม เห็นควรยกเว้นการปรับเงินในกรณีท่านเวียงชัย  พลเยี่ยม 
 

ว่าที่ ร.ต.ปรัชญา  อุ่นละออ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอ
ผู้อํานวยการกองช่าง  อนุญาตช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการก่อสร้างในเทศบัญญัติ งบประมาณ 

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังน้ีครับ 
 
 
 

(1) สื่อประชาสัมพันธ์… 
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(1) สื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประจําหมู่บ้านพร้อมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด  
ประกอบด้วยจํานวนลําโพง ไม่น้อยกว่า 6 ตัว พร้อมระยะเดินสายไฟ 
ไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร จํานวน  161,000.- บาท เป็นครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมปีระสิทธิภาพ 
ดําเนินการในบ้านห้วยตีนต่ัง หมู่ที ่7  

(2) โครงการปรับปรุงห้องครัว พร้อมป้ายโครงการ (หอประชุม 
ประจําหมู่บ้านห้วยตีนต่ัง) พ้ืนที่ปรับปรุงอาคาร 79.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง) รายละเอียด ดังน้ี 
- ติดต้ังประตูม้วนใหม ่
- ก่อผนังห้องครัวและติดต้ังตะแกรงลวด 
- ปูกระเบ้ืองพ้ืนห้องครัว 
- ทําเคาน์เตอร์ครัวใหม ่
- เดินท่อนํ้าดี นํ้าทิ้งสําหรับซงิค์ล้างจาน 
- เทพ้ืนทางเดินคอนกรีตรอบอาคาร 
  ดําเนินการบ้านห้วยตีนต่ัง  หมู่ที่ 7  จํานวน  186,000  บาท 

(3) โครงการปรับปรุงห้องนํ้าชาย-หญิง พร้อมป้ายโครงการ (หอประชุม
ประจําหมู่บ้านห้วยตีนต่ัง) พ้ืนที่ปรับปรุงอาคาร  48.00 ตารางเมตร 

       (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง) รายละเอียด ดังน้ี 
      - งานร้ือโครงสร้างห้องนํ้าชาย-หญิง เดิม 
      - งานก่อสร้างโครงสร้างคสล. ห้องนํ้าชาย-หญิง 
      - งานติดต้ังโครงหลังคาเหล็กและมุงหลงัคา 
      - งานติดต้ังกระเบ้ืองพ้ืน-ผนัง ก่อกําแพง งานฉาบ ติดต้ังประตู หน้าต่าง   
              ทาสี  
      - ติดต้ังระบบสุขภัณฑ์ ใหม่ 
      - ติดต้ังระบบไฟฟ้า 

              ดําเนินการในบ้านห้วยตีนต่ัง  หมู่ที่ 7  จํานวน  542,000  บาท 
(4) โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมป้ายโครงการ  

(ถนนหลักเข้าบ้านแม่กอน) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 292.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 291.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางดินถมปรับเกลีย่ตามระยะในแบบแปลน (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง) บ้านแม่กอน หมู ่2 จํานวน  227,000 บาท 

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมป้ายโครงการ (ซอยหลัง 
รพ.สต.ทุ่งข้าวพวง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คศล. ไมน้่อยกว่า 408.00 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางดินถมปรับเกลีย่ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนที่ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง) บ้านทุ่งข้าวพวง 
หมู่ 3 จํานวน  329,000 บาท 
 
 

(6) โครงการก่อสร้าง... 



-14- 
 

(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ (ซอยบ้าน
นายคํา  ผัดเสาร์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที ่คศล.ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางดินถมปรับเกลี่ย ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง) บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ 3 
จํานวน  538,000 บาท 

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ (ซอยนาย
อินสม  ไวยเนตร) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที ่คศล. ไม่น้อยกว่า 213.00 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง) บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ 3 จํานวน  
159,000 บาท 

(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ (ทางเข้า
หย่อมบ้านปางเบาะ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คศล. ไมน้่อยกว่า 800.00 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางดินถมปรับเกลีย่ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนที (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง) บ้านแม่จา หมู ่4 
(หย่อมบ้านปางเบาะ) จํานวน  633,000 บาท 

(9) โครงการก่อสร้างระบบกรองนํ้าบาดาลขนาดใหญ่และถังนํ้าใสขนาดใหญ ่ 
พร้อมป้ายโครงการ ขนาดระบบกรองน้ําบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร  
ต่อช่ัวโมง ระบบถังนํ้าใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบสํานัก
บริหารจัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า) บ้านห้วยเป้า หมู่ 1  จํานวน  
1,272,000 บาท 

 

นายอุดม  วังโส   ขอสอบถามในเรื่องโครงการในเทศบัญญัติฯ ปี 2564 ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดําเนินการ  2  โครงการ ของบ้านแม่ก๋อน เน่ืองจากขณะน้ีใกล้จะสิ้น 

ปีงบประมาณ 2564 แล้ว 
 

ว่าที่ ร.ต.ปรัชญา  อุ่นละออ ขออนุญาตช้ีแจงครับ ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างจัดหาผู้รับจ้างซึ่ง
ผู้อํานวยการกองช่าง  กองช่างได้ดําเนินการเขียนแบบ ประมาณราคา ส่งไปยังงานพัสดุเรียบร้อย 

แล้ว  
 

นายชัยรัตน์  ขันคํา  ขออนุญาตสอบถามในเร่ืองการจัดซื้อเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภา ว่าได้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ดําเนินการถึงไหนแล้ว 
 

นางสาวนงนุช  อินต๊ะแก้ว  ขออนุญาตเรียนช้ีแจงว่าในขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการกําหนดราคา
หัวหน้าสํานักปลัด  กลาง เน่ืองจากจะต้องมีการสืบราคาจากร้านค้าต่างๆ 
 

นางวไลพร  กันทะวงค์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เน่ืองจากท่ี
รองนายกเทศมนตรี  ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทําให้การ 

ดําเนินการตามเทศบัญญัติฯ เกิดความล่าช้าไปบ้าง ต่อไปทางคณะผู้บริหาร 
 

ก็จะเร่งดําเนินการ... 
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ก็จะเร่งดําเนินการติดตามและกําชับการดําเนินการต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วงต่อไป 
อีกทั้งขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทาง อบจ. 
ในการดําเนินโครงการต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนจากทาง อบจ. 

 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล  อภิปราย ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ เข้าร่วมประชุม              
    และขอแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล               
    ตําบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2564               
    เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ             
    พ.ศ.2565 วาระ 2  ในวันที่  30 สิงหาคม  ๒564  เวลา ๐๙.๐๐ น.            
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง และหากไม่มีการแปรญัตติ         
    ก็จะพิจารณา วาระที่ 3 ในวันเดียวกัน  ขอปิดประชุมครับ  
 
ปดิประชุม   เวลา ๑4.25 น. 
 
 
        ลงช่ือ           วินัย  อาหว่า     ผู้บันทึกการประชุม 

                                                       (นายวินัย  อาหว่า) 
                                           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

 
 เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2564  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2564              
เมื่อวันที่  20 สิงหาคม  2564 แล้ว  
 

ลงช่ือ              ชัยรัตน์  ขันคํา   กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายชัยรัตน์  ขันคํา) 
 
ลงช่ือ           เวียงชัย   พลเยี่ยม   กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
               (นายเวียงชัย  พลเยี่ยม) 
 
ลงช่ือ             อุดม   ทาไชย    กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายอุดม  ทาไชย) 
 
ลงช่ือ            ปรัชญา  ไวยเนตร    กรรมการสามัญประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
               (นายปรัชญา  ไวยเนตร) 
 
ลงช่ือ         เกศมนีด์ิ  วรรณเรือน   กรรมการสามญัประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวเกศมนีด์ิ  วรรณเรือน) 
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สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุม              
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 แล้ว 

 

ลงช่ือ           จีระ  ณ ลําพูน               ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายจีระ  ณ  ลําพูน) 
   ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


