รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
******************************
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ-สกุล
นายชาติ
ปันสุภา
นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์
นางกัญญา
แก้วกาศ
นางปิยพร
ถากาศ
นางเสริมศรี เสาวภาณี
นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ
นายเจริญ
ติ๊บยะกาศ
นายวรพงค์ บุตรแก้ว
นายวิศรุต
แก้วกาศ
นายวิโรจน์
ยะสินธ์
นายเกษม
แปงปัน
นายณรงค์
ทะกาศ

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
รองประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

ลายมือชื่อ
- ชาติ ปันสุภา-จันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์-กัญญา แก้วกาศ-ปิยพร ถากาศ-เสริมศรี เสาวภาณี-พรศิลป์ จิ๋วเมฆ-เจริญ ติ๊บยะกาศ-วรพงค์ บุตรแก้ว-วิศรุต แก้วกาศ-วิโรจน์ ยะสินธ์-เกษม แปงปัน-ณรงค์ ทะกาศ-

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง
รองนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง
รองนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง
ปลัดเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ
-วิทวัส จอมขันเงิน-อนันต์ จินะกาศ-ยุพินธุ์ นันตากาศ-สําเริง ใหม่หลวง-สงัด จินะกาศ-กัลยารัตน์ ณ พรหม-จีรวรรณ ปลาสุวรรณ-แดนชัย ขัดคํา-สุกาญจนา แปงป้อ-ยุทธนา ปิงชัย-

ผู้มาประชุม ๑๒ คน
ผู้ไม่มาประชุม - คน
ผู้เข้าร่วมการประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ-สกุล
นายวิทวัส
จอมขันเงิน
นายอนันต์ จินะกาศ
นางยุพินธุ์
นันตากาศ
นายสําเริง
ใหม่หลวง
นายสงัด
จินะกาศ
น.ส.กัลยารัตน์ ณ พรหม
นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ
นายแดนชัย ขัดคํา
น.ส.สุกาญจนา แปงป้อ
นายยุทธนา ปิงชัย

-๒-

ผู้เข้าร่วมการประชุม (ต่อ)
ที่
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

ชื่อ-สกุล
นางเฉลิมพร อ่อนแสง
นางวชิราภรณ์ หล้ากาศ
น.ส.พักตร์พริ้ง พึ่งสําราญ
น.ส.รุจิรา
หมื่นกาศ
น.ส.วรัชยา
เมากาวิน
นางพัสณีย์
กิติคํา
นางละอองดาว จันหาญ
นายนพรัตน์
สิงห์ครุธ
สิบโทไพรรัตน์ เสาตอ
นางวิไลยลักษณ์ อินต๊ะ
นายมงคล
จินะกาศ
นายเจริญ
กันทากาศ
นายจักรกฤษณ์ เดคํากาศ
นางฉวีวรรณ จินะเป็งกาศ
นายยุคล
ฝั้นพรม
นายอุดม
นันตากาศ
นายทักษิณ
สุขสวัสดิ์
นางศิริประภา คําฟู
น.ส.ชฎาทิพย์ โยกาศ
น.ส.บุษราภรณ์ นันตากาศ
นางศิรินภา
ไชยวงค์
น.ส.สลิลทิพย์ ปัญญา

ตาแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายช่างโยธาชํานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
แม่ครัว
ภารโรง
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ลายมือชื่อ
-เฉลิมพร อ่อนแสง-วชิราภรณ์ หล้ากาศ-พักตร์พริ้ง พึ่งสําราญ-รุจิรา หมื่นกาศ-วรัชยา เมากาวิน-พัสณีย์ กิติคํา-ละอองดาว จันหาญ-นพรัตน์ สิงห์ครุธ-วิไลยลักษณ์ อินต๊ะ-มงคล จินะกาศ-เจริญ กันทากาศ-จักรกฤษณ์ เดคํากาศ-ฉวีวรรณ จินะเป็งกาศ-ยุคล ฝั้นพรม-อุดม นันตากาศ-ศิริประภา คําฟู-ชฎาทิพย์ โยกาศ-บุษราภรณ์ นันตากาศ-ศิรินภา ไชยวงค์-สลิลทิพย์ ปัญญา-

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐0 น.
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ที่ประชุม

-

-๓ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้เสนอผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
สมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ ๑/256๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 256๒ ที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกสภาฯ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม

นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง (กรรมการตรวจรายงานการประชุม)
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนราชการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ทําการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
สมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 1/256๒ วันที่ ๖ สิงหาคม 256๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม
คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 256๒ เห็นว่าถูกต้อง จึงไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้ส มาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่สาม
ครั้ งที่ 1/256๒ วันที่ ๖ สิ งหาคม 256๒ ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้ตรวจสอบและชี้แจงให้ทราบ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

3.๑ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจและติดตามการดาเนินงาน ชุดที่ 1
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจและติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ 1 ได้รายงานผลการตรวจและ
ติดตามการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาฯ

นายเจริญ ติ๊บยะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ตามที่คณะกรรมการตรวจและติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ 1 ได้ประชุม เพื่อตรวจและติดตามการดําเนินงานตามอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 256๒ จึงขอรายงานผลการติดตามการ
ดําเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา
รางระบายน้ําและสภาพถนนในชุมชน ซึ่งใช้การมานาน เสื่อมสภาพ สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลฯ
ได้จัดเจ้าหน้าที่ทําการสํารวจตรวจสอบในบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้.1) ได้ รั บ แจ้ ง จากประชาชนที่ มี บ้ า นเรื อ นอาศั ย อยู่ ติ ด กั บ ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓
สายท่าจั กร-แม่ทา แจ้ งว่ารางระบายน้ํ าบริเวณริมถนนซึ่งอยู่ห น้าบ้านตลอดสาย อุดตัน ไม่ส ามารถระบายน้ําได้ทัน
เวลาเกิดฝนหนัก ทําให้เกิดน้ําท่วมขังในบริเวณที่เป็นหลุม
๒) ได้รับ แจ้ งจากราษฎร หมู่ที่ ๑ แจ้งว่าซอยที่ ๒ บริเวณหน้าบ้านนางอัมพร พรหมพฤกษ์
เวลาฝนตก มักจะเกิดน้ําท่วมขังถนนในซอย การสัญจรไปมาลําบาก เกิดความไม่สะดวกต่อการใช้ถนนของประชาชนในซอย
อนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอข้อมูลปัญหาเรื่องดังกล่าวให้ทางผู้บริหารฯ เพื่อดําเนินการสํารวจ
และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนต่อไป

-๔ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น
ตามที่ คณะกรรมการตรวจและติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ 1 ได้เสนอปัญหาตามที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับเรื่องรางระบายน้ําและถนน ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้.๑) กรณี รั บ แจ้ ง เกี่ ย วกั บ ปั ญ หารางระบายน้ํ า ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ ถนนทางหลวง สายท่ า จั ก ร-แม่ ท า
ตลอดสาย เกิดการอุดตัน ทําให้ไม่สามารถระบายน้ําได้สะดวก ขอเรียนว่า ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่ ว ยงานสั งกัดกรมทางหลวง ทางเทศบาลฯ จะแจ้งประสานงานเป็นหนังสื อไปยังหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ เข้ามา
ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในบริ เวณนี้ ทําการขุดลอก กําจัดเศษขยะสิ่งปฏิกูล
ในรางระบายน้ํา ผลเป็นประการใดจะนําเรียนต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป
๒) กรณีปัญหาน้ําท่วมขังในซอยที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ขอเรียนข้อมูลเบื้องต้นว่า สภาพถนนเดิมเป็นพื้น
คอนกรีตเกิดการทรุดตัว ทําให้สภาพถนนเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงเกิดน้ําท่วมขังเวลามีฝนตก ทางเทศบาลฯ จะมอบหมาย
ให้กองช่าง เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ เพื่อหาวิธีการปรับปรุงซ่อมแซมให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น
ที่ประชุม

รับทราบ
3.๒ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจและติดตามการดาเนินงาน ชุดที่ 2

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจและติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ 2 ได้รายงานผลการตรวจและ
ติดตามการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาฯ

นางปิยพร ถากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจและติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน ชุ ด ที่ 2 ได้ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม 256๒ จึ ง ขอรายงานผลการติ ด ตาม
การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.๑) การปลูกต้นไม้/ปลูกป่า สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน
คณะกรรมการฯ เห็นว่า ปัจจุบันการปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้ในชุมชน เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
ในชุมชน ทําให้ ประชาชนได้เห็ น ความสํ าคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ช่ว ยลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ลดมลพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ลดภาวะโลกร้อน ประกอบกับในปีนี้
เป็นปีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงเห็นควรที่จะเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่ วน ร่วมใจกัน
ปลูกต้นไม้และปลูกป่า อันเป็นการสนองพระราชดําริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เกิดความภาคภู มิใจที่ได้
ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทางคณะกรรมการฯ จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุม และผู้บริหารฯ ว่าเห็นควรให้เทศบาลฯ พิจารณาจัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้/ปลูกป่า ซึ่งในตําบลทาทุ่งหลวง ก็มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่จะทําการปลูกป่าได้ คือ บริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยต้นยาง
หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว เป็นแหล่งน้ําสําคัญ แห่งหนึ่งของตําบลทาทุ่งหลวง หากมีการปลูกป่าหรือฟื้นฟูสภาพพื้นที่
ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ก็จะเกิดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนได้
อนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอข้อมูล เรื่องนี้ ให้ทางผู้บริหารฯ เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

-๕ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและ
ติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ ๒ ได้เสนอผลการติดตามเกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้/ปลูกป่าในพื้นที่ของตําบลทาทุ่งหลวง
ในนามของผู้บริหารฯ ตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงขอชี้แจงแนวทางดําเนินการ ดังนี้.๑) ทางเทศบาลฯ ได้กําหนดแผนงานและโครงการการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้กําหนดจัดกิจกรรมเป็นประจําทุกปีมาโดยตลอด สําหรับในปีนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางจังหวัดลําพูน กรมป่าไม้ และส่วนราชการ ได้รณรงค์ให้ทุกพื้นที่ทําการปลูกต้นไม้ อย่างน้อย
คนละ ๑ ต้ น ในที่ ดิ น ของตนเอง หรื อ ที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ โดยมี เ ป้ า หมายปลู ก ต้ น ไม้ ๑๐ ล้ า นต้ น ทั่ ว ประเทศ
โดยเทศบาลฯ ได้นํานโยบายดังกล่าวมาเป็นแนวทางเตรียมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้/ปลูกป่าในพื้นทีต่ ําบลทาทุ่งหลวง
๒) ในส่วนของการจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ของเทศบาลฯในปีนี้ ได้กําหนดจัดกิจกรรม
ในวั น ที่ ๑๑ กั น ยายน ๒๕๖๒ บู ร ณาการร่ ว มกั บ กิ จ กรรม “จิ ต อาสา เราทํ า ความดี ด้ ว ยหั ว ใจ” โดยอํ า เภอแม่ ท า
ส่วนราชการ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้/ปลูกป่า บริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยต้นยาง
หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว ตําบลทาทุ่งหลวง ทั้งนี้ ทางเทศบาลฯ ได้ประสานขอกล้าพันธุ์ไม้จากหน่วยเพาะชํากล้าไม้ของ
กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ในจังหวัดลําพูน เบื้องต้นมีจํานวน ๕๐๐ กล้า และจะประสานขอรับเพิ่มเติมอีก
จํานวน ๑,๐๐๐ กล้า ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ในโอกาสนี้ จึงขอความร่ว มมือจากสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ ประชาสั มพันธ์ เชิญชวนประชาชนในทุกหมู่บ้าน
ได้เห็นความสําคัญและเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

4.๑ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
( วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ )
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

สืบเนื่องจากการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ซึ่งเสนอโดย นายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง ในการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
ดังกล่าว งบประมาณ ๓๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และที่ประชุม
ได้เสนอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นกรรมการ รวม ๗ คน การ
ประชุมในระเบียบวาระนี้เป็นการรายงานผลการแปรญัตติของคณะกรรมการฯต่อที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

-๖ประธานสภาเทศบาล

เชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ แถลงผลการแปรญัตติฯ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

นายวิศรุต แก้วกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
“ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง , สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ทุกท่าน
ท่านนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง , และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
ข้าพเจ้า นายวิศรุต แก้วกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอแถลงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เกี่ยวกับ
ผลการดําเนินการของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังนี้.ตามที่ สภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุม สภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ส าม ครั้งที่ ๑ ประจํา ปี
พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้กําหนดระยะเวลาและสถานที่เสนอคําแปรญัตติไว้ คือ
- วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
- วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
- วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง แล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงานผลการแปรญัตติฯ ดังนี้.๑. คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ได้ มี ม ติ เ ลื อ ก นายวิ ศ รุ ต แก้ ว กาศ เป็ น ประธานกรรมการฯ
และเลือก นางเสริมศรี เสาวภาณี เป็น กรรมการและเลขานุการฯ ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
๒. ตามกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้กําหนดไว้
ในวันที่ ๗, ๘ และ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง เสนอคําขอแปรญัตติฯ ต่อประธานกรรมการแปรญัตติฯ
๓. คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติง บประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง แล้ ว จึ ง มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ เห็ น ชอบตามร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ฯ เดิ ม
ตามที่ นายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง เสนอ โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด
จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ไว้ ณ โอกาสนี้
ประธานสภาเทศบาล สรุปผลการแปรญัตติ ดังนี้.๑. ไม่มีผู้เสนอคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นชอบ ยืนตามร่างเทศบัญญัติฯ เดิม
ตามที่นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง เสนอทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุม

รับทราบและรับรองผลการแปรญัตติฯ

-๗4.๒ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
( วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ )
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

แจ้งที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าการพิจารณาในระเบียบวาระนี้ ไม่มีการอภิปรายเป็นการพิจารณา
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่

ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 3 เสียง
เรื่อง อื่นๆ

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
๑) แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะมี
การจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้น ในช่วงต้นปี ๒๕๖๓
๒) การเตรี ย มการจั ด กิจ กรรมจิ ตอาสาปลู ก ป่า เฉลิ มพระเกี ย รติฯ เพื่อสร้า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี
กํา หนดจั ด กิจ กรรม ในวั น ที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๕๖๒ ณ บริ เ วณอ่ า งเก็ บ น้ํ าห้ ว ยต้น ยาง
หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว มีเป้าหมายปลูกกล้าพันธุ์ไม้ จํานวน ๑,๕๐๐ ต้น กําหนดการ
จัดกิจกรรม ทางเทศบาลฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
นายวรพงค์ บุตรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ขอปรึกษาหารือต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทําถนนข้ามลําน้ําแม่ตู้ด เพื่อใช้เป็นเส้นทางสั ญจร
ไปมาของชาวบ้ า นและใช้ ข นส่ ง พื ช ผลทางการเกษตรกรในพื้ น ที่ ว่ า จะมี แ นวทางใดบ้ า ง
ที่จะสามารถจัดทําถนน และก่อสร้างสะพานหรือท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลําน้ําแม่ตู้ดได้
นายแดนชัย ขัดคา ผู้อานวยการกองช่าง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ขอให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในกรณีการสร้างถนนข้ามลําน้ําแม่ตู้ด สามารถดําเนินการได้โดย
การก่อสร้ างท่อลอดเหลี่ ยมหรือสะพานคอนกรี ตเสริมเหล็ ก ซึ่งต้องใช้งบประมาณดําเนินการ
ค่ อ นข้ า งสู ง ในกรณี ก่ อ สร้ า งเป็ น ท่ อ ลอดเหลี่ ย ม งบประมาณ ไม่ ต่ํ า กว่ า ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
หากจะดําเนินการก่อสร้างสะพาน ต้องใช้งบประมาณ ไม่ต่ํากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

-๘นายอนันต์ จินะกาศ รองนายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
๑) ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักของน้ําไหลผ่าน ในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ําไหลผ่านใน
ลําน้ําเป็นจํานวนมาก การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจะเป็นอุปสรรคต่อการไหลผ่านของน้ํา อาจทํา
ให้เกิดปัญหาน้ําเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมไร่ นา สวน ในบริเวณดังกล่าว เห็นว่าการก่อสร้างสะพาน
น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แต่อาจจะต้องใช้งบประมาณสูง
๒) การก่อสร้างถนนข้ามลําน้ําแม่ตู้ด ในพื้นที่ดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิ น
ในบริเวณใกล้เคียง มอบที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ แต่เจ้าของที่ดินจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมาย เป็นภาระของเจ้าของที่ดิน ซึ่งในเรื่องคงต้องมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้าง
ความเข้าใจกันก่อนที่จะดําเนินการ
นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในเรื่องการทําถนนสายลําน้ํา
แม่ ตู้ ด นี้ คงต้ อ งกํ า หนดเป็ น นโยบายหรื อ แนวทางการพั ฒ นาเพื่ อ จั ด ทํ า โครงการให้ ชั ด เจน
เนื่องจากเป็นโครงการที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ใช้งบประมาณสูงเกินศักยภาพ ต้ องได้รับ
อนุ ญาตจากเจ้ าของที่ดิ นในบริเวณดังกล่ าว ดังนั้น จึงควรมีการเสนอปัญหาความต้องการ
ในเรื่องนี้มาจากชุมชน/หมู่บ้าน นําเข้าพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะได้กําหนด
ทิศทางการจัดสรรหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง และนําถนนสายทางนี้
ขึ้นทะเบียนเป็นถนนของท้องถิ่นตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
นายณรงค์ ทะะกาศ

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดินบริเวณที่นาของหมู่ที่ ๕ บ้านหนองยางฟ้า (มีเนื้อที่ประมาณ ๗-๘ ไร่) สภาพปัจจุบันรกร้าง
ว่างเปล่า เป็นที่ดินประเภทใด สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในกิจการของส่วนรวมได้หรือไม่

นายแดนชัย ขัดคา ผู้อานวยการกองช่าง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
กรณีเกี่ยวกับที่ดินในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยางฟ้า ทางกองช่าง จะรับไปดําเนินการตรวจสอบ
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามชั ด เจน เพื่ อ ทางหมู่ บ้ า นจะได้ ข อใช้ ทํ า ประโยชน์
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม กับประเภทของที่ดินนั้น
นายเจริญ ติ๊บยะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถาม ดังนี้.๑) การเกิดโรคเพลี้ยระบาดในนาข้าวในขณะนี้ มีแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ทํานาอย่างไรบ้าง
๒) การพ่นยาเคมีกําจัดยุง หากจะดําเนินการเอง จะสามารถทําได้หรือไม่
๓) การจัดหาบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร มีแนวโน้มการพัฒนาปรับปรุงในอนาคตอย่างไรบ้าง

-๙นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
๑) เรื่องการเกิดโรคเพลี้ยระบาดในนาข้าว เบื้องต้นได้รับแจ้งจากเจ้าของนาในพื้นที่บ้านท้องฝาย
หมู่ที่ ๓ จํานวน ๑๑ ราย ที่นาจํานวน ๔๖ ไร่ ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเทศบาลฯ ได้กําหนดแนวทางในการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดื อ ดร้ อ น โดยตั้ ง คณะทํ า งานตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และสํ า รวจความเสี ย หาย พร้ อ มจั ด ซื้ อ สารเคมี
ตามความเห็นของเกษตรประจําตําบล ที่ได้เข้ามาทําการตรวจสอบสาเหตุของโรคเพลี้ยระบาดในนาข้าว มอบให้กับ
เจ้าของที่นา ไปทําการฉีดพ่นเพื่อควบคุมการระบาดของโรคเพลี้ย ทั้งนี้ ในพื้นที่หมู่บ้านอื่น ก็สามารถรวบรวมข้อมูล
แจ้งให้กับทางผู้ใหญ่บ้านแจ้งขอรับความช่วยเหลือเข้ามาได้ ทั้งนี้ เทศบาลฯ จะได้รายงานข้อมูลการเกิดโรคเพลี้ยระบาด
ในนาข้าวในครั้งนี้ ไปยังสํานักงานเกษตรอําเภอแม่ทา เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆต่อไป
๒) กรณีการพ่นหมอกควันกําจัดยุง ขอความร่วมมือแจ้งมายังเทศบาลฯ หรือโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลทาทุ่งหลวง ให้เป็นผู้เข้าไปดําเนินการ ไม่ควรทําเองโดยลําพัง
๓) การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ทางเทศบาลฯ จะพิจารณาดําเนินการตามที่กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามความจําเป็นของหมู่บ้านชุมชน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาเทศบาล

กล่าวขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 1๒.๓0 น.

(ลงชื่อ)

- กัญญา แก้วกาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางกัญญา แก้วกาศ )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

-๑๐-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว เมื่อวันที่ ...๒๕... กันยายน ๒๕6๒
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

- ปิยพร ถากาศ ( นางปิยพร ถากาศ )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- พรศิลป์ จิ๋วเมฆ ( นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- เกษม แปงปัน ( นายเกษม แปงปัน )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- จันทนา วิวฒ
ั น์รัตนศักดิ์ ( นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- ณรงค์ ทะกาศ ( นายณรงค์ ทะกาศ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- เสริมศรี เสาวภาณี ( นางเสริมศรี เสาวภาณี )
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง สมัย...วิสามัญ...ที่...๑... เมื่อวันที่...๒๗ กันยายน ๒๕๖๒...

(ลงชื่อ)

- จันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ ( นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ )
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

