รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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
นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม
นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ
นายแดนชัย ขัดคํา
นางสาวสุกาญจนา แปงป้อ
นายยุทธนา ปิงชัย

-๒-

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

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
นางเฉลิมพร
อ่อนแสง
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
นางวชิราภรณ์ หล้ากาศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
นางพักตร์พริ้ง พึ่งสําราญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นางสาวรุจิรา หมื่นกาศ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นางสาววรัชยา เมากาวิน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางพัสณีย์
กิติคํา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางละอองดาว จันหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายนพรัตน์
สิงห์ครุธ
นายช่างโยธาชํานาญงาน
สิบโทไพรรัตน์ เสาตอ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
นางวิไลยลักษณ์ อินต๊ะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมงคล
จินะกาศ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเจริญ
กันทากาศ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายยุคล
ฝั้นพรม
ภารโรง
นายจักรกฤษณ์ เดคํากาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวชฎาทิพย์ โยกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวบุษราภรณ์ นันตากาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศิรินภา ไชยวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ลายมือชื่อ
-เฉลิมพร อ่อนแสง-วชิราภรณ์ หล้ากาศ-พักตร์พริ้ง พึ่งสําราญ-รุจิรา หมื่นกาศ-วรัชยา เมากาวิน-พัสณีย์ กิติคํา-ละอองดาว จันหาญ-นพรัตน์ สิงห์ครุธ-ไพรรัตน์ เสาตอ-วิไลยลักษณ์ อินต๊ะ-มงคล จินะกาศ-เจริญ กันทากาศ-ยุคล ฟั้นพรม-จักรกฤษณ์ เดคํากาศ-ชฎาพิพย์ โยกาศ-บุษราภรณ์ นันตากาศ
-ศิรินภา ไชยวงค์-

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้เสนอผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกฯ พิจารณา
รับรองรายงานการประชุม

-๓นายณรงค์ ทะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง (กรรมการตรวจรายงานการประชุม)
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนราชการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ทําการตรวจสอบรายงาน การประชุมสภาเทศบาลฯ
สมั ย วิ ส ามั ญ ที่ ๑ ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ กั น ยายน 2561 เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
เมื่อวันที่ 1๘ ธันวาคม 2561 เห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้ ส มาชิ กสภาเทศบาลทุกท่าน ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม สมัย วิส ามัญที่ ๑
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้ตรวจสอบและได้ชี้แจงให้ทราบ

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
ติดตามการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ต่อที่ประชุมสภา

นายเจริญ ติ๊บยะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ตามที่คณะกรรมการตรวจและติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ 1 ได้ประชุม เพื่อตรวจและติดตาม
การดํ า เนิ น งานตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ ธั น วาคม 2561
จึงขอรายงานผลการติดตามการดําเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.1. ถนนทรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ
เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง ได้รับความเดือดร้อน
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอความอนุเคราะห์ จากเทศบาลฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่
ทําการสํารวจตรวจสอบในบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้.หมู่ที่ 2
1) ซอยเข้าสวนนายวีระ ไชยสุราสิงห์
๒) ซอยเข้าบ้านนางบัวถา คํากาศ
๓) ปากทางเข้าบ้านทุ่งทองกวาว
๔) ซอยบ้านนางจําไฝ ใจกาศ
๕) ซอยบ้านนายสุคํา หล้ากาศ
๖) ซอยข้างโรงสีครูครวี
๗) ซอยบ้านนางบุญนาค ถึงกาศ
๘) ข้างบ้านนายทอง แสงกาศ
๙) ข้างบ้านนางลัดดา ใจกาศ

-๔2. ติดไฟกระพริบเตือน
เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง บริเวณหน้าป้อมยาม
ตลาดใหม่ (บ้ า นหนองยางฟ้ า ) และบริ เ วณปากทางป่ า ไม้ แ ปลง ๒ มี อุ บั ติ เ หตุ บ่ อ ยครั้ ง
จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลฯ ได้ติดตั้งไฟกระพริบเป็นสัญญาณเตือนในบริเวณจุดดังกล่าว
เพื่อให้ผู้ขับรถได้ลดความเร็วและขับขี่อย่างระมัดระวัง
อนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอข้อมูลปัญหาเรื่องดังกล่าวให้ทางผู้บริหารฯ เพื่อดําเนินการสํารวจ
และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง

นายกเทศมนตรี

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น
ตามที่คณะกรรมการตรวจและติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ 1 ได้เสนอปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง
จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อชํารุดเสียหายและเรื่องการติดตั้ง
ไฟกระพริบนั้น กระผมขอเรียนว่าในส่วนของการปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ได้ตั้งประมาณซ่อมแซม
ไว้แล้ว จะดําเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯโดยเร็ว สํา หรับสายทางที่ต้องการให้ทํา
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจะขอนําเข้าเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ เช่นเดียวกับการขอติดตั้งไฟกระพริบในบริเวณ
หน้าป้อมยาม ม.๕ และปากทางเข้าป่าไม้แปลง ๒ ทางเทศบาลฯจะได้ประสานขออนุญาตกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามจุดที่ได้เสนอมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ
3.๒ เรื่องรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจและติดตามการดาเนินงาน ชุดที่ 2

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจและติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ 2 ได้รายงานผลการตรวจและ
ติดตามการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาฯ
นางปิยพร ถากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจและติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ 2 ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม 2561 จึงขอรายงาน
ผลการติดตามการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่
ระบาดกับประชนในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง การสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง
เป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ต่ า งๆได้ จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากเทศบาลฯ
ได้ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประชาชนให้ดูแลสุขภาพอนามัย ของตนเอง เช่น การออกกําลังกาย
อย่างสม่ําเสมอ กินอาหารร้อนใช้ช้อนกลาง หรือเมื่อมีอาการไม่สบายเป็นไข้ให้ใช้ผ้าปิดจมูก
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เป็นต้น
อนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอข้อมูลปัญหาเรื่องดังกล่าวให้ทางผู้บริหารฯ เพื่อดําเนินการแก้ไข
ปัญหาต่อไป

-๕ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและ
ติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน ชุ ด ที่ ๒ ได้ เ สนอผลการติ ด ตามเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการประชาสั ม พั น ธ์
การป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งในช่วงนี้มีสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และมีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา โดยทางเทศบาลฯรู้สึกเป็นห่วงเรื่องการดูแล
รักษาสุขภาพของประชาชนในทุกเพศทุกวัย ดังนั้น จะได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง หมั่นออกกําลังกาย กินอาหารร้อนใช้ช้อนกลาง และจะดําเนินการขอความร่วมมือไปยัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทาทุ่งหลวง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ให้กับพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ
3.๓ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๔)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๔) ของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรทําหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล ในส่วนของโครงการ/
กิจกรรมในปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯได้ดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมจึงขอเสนอ
รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ประจํ า ปี ๒๕๖๑ ให้ ที่ ป ระชุ ม
สภาเทศบาลฯทราบ รายละเอี ย ดตามเอกสารรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

นางวิไลยลักษณ์ อินต๊ะ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุ กท่าน ดิฉันซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกเทศมนตรี ขอรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอรายงานผล
และความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น และต้องปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เทศบาลบาลตําบลทาทุ่งหลวง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจําปี ๒๕๖๑ และเสนอความคิดเห็นต่อนายกเทศมนตรี ดังนี้.-

-๖วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการศึกษา ชุมชนสุขภาพดี”
พันธกิจที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน
เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน
และให้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งทั่ ว ถึ ง และยั่ ง ยื น
พันธกิจที่ 2 ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันการเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิตทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม การลงทุน การจัดจําแหน่าย และ
การท่อ งเที่ ย ว โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ กภาคส่ ว นที่เ กี่ ยวข้ อง เพื่อ สร้า งความอยู่ ดีกิ น ดี และมีค วามมั่ นคงในชี วิ ต
พันธกิจที่ 3
ด้านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็งปลอดจากยาเสพติด
ประชาชนมีส่ว นร่ว ม เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ มให้ดีขึ้นรวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
การบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
พันธกิจที่ 4 ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทํานุบํารุงศาสนา รักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม
โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดํารงอยู่และสืบทอดต่อไป
พั น ธกิจ ที่ 5 ด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ส่ ง เสริ มกระบวนการมีส่ ว นร่ว มในการบริ การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความสมดุล โดยใช้แนวทางการจัดการแบบบูรณาการ
และให้ชุมชนเป็นฐานแห่งการพัฒนา
พันธกิจที่ 6 ด้านการศึกษา และการกีฬา โดยการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาในทุกระบบและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สนับสนุนและส่งเสริม
การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
พันธกิจที่ 7 ด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
สาธารณสุขในท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยใช้แนวทางการจัดการแบบ
บูรณาการ
พันธกิจที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีส่วนร่วม บริหารงานด้วยความรวดเร็วโปร่งใส โดยยึดวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาล เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภายในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๘

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และแหล่งท่องเที่ยว
ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการศึกษาและการกีฬา
ด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ตามกระบวนการที่บั ญญัติไว้ในระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๔ ปี
ทั้งนี้ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 โดยได้กําหนดโครงการที่จะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้.-

-๗-

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

2561
2562
2563
2564
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
50 103,646,000
45 102,100,000
39 99,620,000
38 99,670,000

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ เกษตร
และการท่องเที่ยว

19

1,462,500

18

1,440,000

18

1,440,000

18

1,440,000

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

17

11,576,200

13

10,628,000

13

10,628,000

13

10,628,000

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิน่

12

467,500

5

340,000

5

340,000

5

340,000

6

140,000

6

140,000

6

140,000

6

140,000

17

2,031,000

15

1,331,000

15

1,331,000

15

1,331,000

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
การเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชน

30

546,000

11

381,000

11

381,000

9

271,000

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

7

970,000

4

760,000

4

760,000

4

760,000

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา
และการกีฬา

รวม

158 120,839,200

117 117,120,000

111 114,640,000

108 114,580,000

-๘และนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

โครงการ
15
8
11
10
3
14
22
4
87

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ
3,326,893
443,547
11,271,000
370,000
90,000
1,930,300
420,000
660,000
18,511,740

ทั้งนี้ ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดีก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้.1. รางระบายน้ํา (ซอยขนมจีนลาวัลย์) หมู่ที่ 2
2. เครื่องเสียงชุดสนามประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
3. ก่อสร้างรางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน ซอย 2,6,7 หมู่ที่ 4
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการวางท่อประปา หมู่ที่ 1
5. สนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตร
6. การจัดงานไม้แกะสลักของดีอําเภอแม่ทา
7. สนับสนุนโครงการจัดงานลําไย เพื่อสนับสนุนสินค้าไทย (ลําไยไทย ลําไยลําพูน)
8. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
9. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
10. สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์
11. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
12. สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.
13. สนับสนุนโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
14. โครงการฝึกอบรมการให้ความเข้าใจด้านการอํานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่อําเภอแม่ทา
15. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตําบลทาทุ่งหลวง
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา รัฐพิธีประเพณีต่าง ๆ
17. จัดงานประเพณียี่เป็งตําบลทาทุ่งหลวง
18. ส่งเสริมประเพณีสรงน้ํารอยพระบาทจําปุย หมู่ที่ 1
19. ส่งเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุและเจ้าแม่จามเทวี หมู่ที่ 2
20. ส่งเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหนองยางไคล หมู่ที่ 4

-๙21. สนับสนุนการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย
22. สนับสนุนโครงการจัดงานพระนางจามเทวีและงานกาชาดจังหวัดลําพูน
23. สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ของอําเภอแม่ทา
24. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆ
25. สนับสนุนการสร้างแนวกันไฟในเขตป่าชุมชน
26. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการดับไฟป่า
27. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.ประจําตําบลทาทุ่งหลวง
28. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
29. สนับสนุนวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลทาทุ่งหลวง
30. สนับสนุนค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองลึก
31. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลทาทุ่งหลวง
32. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเหมืองลึก
33. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองยางไคล
34. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองลึก
35. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยางไคล
36. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
37. ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ
38. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
39. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
40. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการปลูกสมุนไพรเพื่อรองรับการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม
และแปรรูปสมุนไพรคุณภาพ
41. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
42. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการอบรมเสริมศักยภาพผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี
คุณภาพ
43. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
44. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
45. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการอบรมเสริมศักยภาพผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี
คุณภาพ
46. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
47. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
48. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมและป้องกัน ขาดสารไอโอดีนบ้านหนองยางไคล
49. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
50. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
51. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการอบรมเสริมศักยภาพผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่าง
คุณภาพ
52. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
53. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

-๑๐54. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
55. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมและป้องกัน ขาดสารไอโอดีนบ้านทุ่งทองกวาว
56. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา
57. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
58. โครงการปรับปรุงจัดทําแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เข้าระบบ
โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (L TAX GIS) ของเทศบาล
ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑) ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ไว้ ณ โอกาสนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร)
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงต่อที่ประชุม และเจ้าหน้าที่ได้สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ให้ที่ประชุมรับทราบแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะ
หรือไม่ประการใด

ที่ประชุม

รับทราบ โดยไม่มีการสอบถามหรืออภิปราย

3.4 เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
นายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ได้กําหนดวิธีการและขั้นตอนในการ
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้.ข้ อ 2 2 เพื่ อป ร ะโ ยช น์ ข อ งป ระ ช าช น กา ร เพิ่ มเ ติ มแ ผน พั ฒ น าท้ อง ถิ่ น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพิ่มเติม ...
เมื่ อแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นที่ เพิ่ ม เติ มได้รั บความเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ส่ ง แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น
ดังกล่ าวให้ ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ข้อ 2๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ...
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่ าวให้ ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

-๑๑ข้อ 2๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น ... และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ซึ่งทางเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้ดําเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ครั้งที่ ๖ แยกเป็น
(๑) แบบ ผ.๐๑ จํานวน ๑๑ โครงการ
(๒) แบบ ผ.๐๒ จํานวน ๑ โครงการ
(๓) แบบ ผ.๐๓ จํานวน ๓ โครงการ
(๔) แบบ ผ.๐๕ จํานวน ๗ โครงการ
(๕) แบบ ผ.๐๘ จํานวน ๖ โครงการ
ทั้งนี้ ได้ดําเนิ นการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ แล้ ว
เมื่อวันที่ ๑3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา จึงขอรายงานผลการดําเนินงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯทราบไว้ ณ โอกาสนี้
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒
(- ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทํา ให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ข้ อ ๒๙ “การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ”)

โอนลด รายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- ค่าเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
“ เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านทุ่งทองกวาว ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร ” โอนลด เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงใหม่ ดังนี้.- ค่าเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐.-บาท
“ เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านทุ่งทองกวาว ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ”
รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

-๑๒ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานเจาะบ่อน้าบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท
“ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า งานเจาะบ่ อ น้ํ า บาดาล บ้ า นทุ่ ง ทองกวาว ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง ๔ นิ้ ว ลึ ก ๑๐๐.๐๐ เมตร
พร้อมอุปกรณ์ ” รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เนื่องด้วยทางเทศบาลฯ ได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลฯดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
สําหรับอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งของหมู่บ้าน โดยท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว
ได้ เ คยนํ า เสนอปั ญ หานี้ แ ล้ ว ครั้ ง หนึ่ ง ในการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลฯร่ ว มกั บ
ประชาคมระดับตําบล ในการเสนอขอเพิ่มเติมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรณีเร่งด่วน ในคราวนั้นกระผม ได้แจ้งแนวทางให้กับท่านผู้ใหญ่บ้านไปว่าทางหมู่บ้าน
ต้องไปดําเนินการประชุมประชาคมหมู่ บ้านก่อนเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมของหมู่บ้าน
ให้เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังเทศบาลฯ ซึ่งบัดนี้ทางหมู่บ้านไปทําหนังสือ แจ้งผลการ
ประชุมของหมู่บ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกระผม ได้เข้าร่วมการประชุมประชาคมของ
หมู่บ้านทุ่งทองกวาว เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวด้วยตนเอง พร้อมกับได้ชี้แจง
รายละเอียดและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงโครงการของหมู่บ้านว่าเป็นอํานาจพิจารณาของ
สภาเทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง โดยที่ ป ระชุ ม หมู่ บ้ า นทุ่ ง ทองกวาวไม่ ขั ด ข้ อ งและเห็ น ชอบ
ขอให้ เ ทศบาลฯดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแป ลงโครงการตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณ
ซึ่งตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณใน
โครงการเสริ ม ผิ ว ถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต สายทางเข้ า หมู่ บ้ า น ทุ่ ง ทองกวาว
ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งจากการประมาณราคา
ค่ า ก่ อ สร้ า ง ตามเอกสาร ปร.๔ และ ปร.๕ กองช่ า งได้ ป ระมาณการงบประมาณสํ า หรั บ
งานขุดเจาะบ่อบาดาลไว้เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท ทําให้งบประมาณในส่วนของโครงการเสริม
ผิวถนนลาดยางแอสฟัลติ กคอนกรีต จะเหลือเพียง ๑๖๐,๐๐๐.-บาท จะทําให้ระยะทางถนน
ความยาวลดลงจากเดิม ๓๑๐ เมตร เป็น ๑๕๐ เมตร กระผมจึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ
เพื่อพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบในการโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากโครงการเสริมผิ ว ถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ที่ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท โอนลดจํานวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว งบประมาณ
๑๔๐,๐๐๐.-บาท และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในส่วนระยะความยาว
ของถนนในโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ จากเดิม ๓๑๐ เมตร คงเหลือ
ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่จะได้ร่วมกันพิจารณา
ขอขอบคุณครับ

-๑๓ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปนั้น เป็นการนําปัญหาความเดือดร้อนของ
พี่น้องประชาชนมาเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯได้ร่วมกันพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็น สมควรได้รับ
การแก้ไขโดยใช้งบประมาณตามที่เสนอหรือไม่ ซึ่งตามระเบียบกฎหมายเป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาเทศบาลฯ โดยกระผมในฐานะประธานสภาฯ ก็ได้บรรจุเรื่องนี้เข้าเป็นระเบียบวาระเพื่อให้
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาในครั้ ง นี้ แ ล้ ว จึ ง อยากให้ ท่ า นสมาชิ ก ฯ ได้ พู ด คุ ย ปรึ ก ษาหารื อ
แลกเปลี่ยนอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการลงมติ
นางปิยพร ถากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในส่วนของดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้
มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะการขาดแคลนน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภค จะทําให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีก ซึ่งจากที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เข้าไปร่วม
ประชุมประชาคมกับทางหมู่บ้านร่วมกับทีมงาน สท.เขต ๑ ก็ได้รับทราบว่าพี่น้องประชาชน
มีความต้องการเรื่องน้ํากินน้ําใช้โดยเร่งด่วน งบประมาณจะได้มากหรือน้อยก็ไม่เป็นไร แต่อยาก
ให้มีน้ํากินน้ําใช้เป็นอันดับแรก จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าขอสนับสนุนให้ดําเนินโครงการนี้
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มกี ารสอบถามหรืออภิปรายเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามแล้ว จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายมาตั้งจ่ ายรายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.256๒ ตามทีน่ ายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง เสนอหรือไม่

ที่ประชุม

เห็นควรให้ลงมติเป็นรายการ

ประธานสภาเทศบาล

ขอมติที่ประชุม

(๑) โอนลด รายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- ค่าเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
“ เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านทุ่งทองกวาว ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร ” โอนลด เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 3 เสียง

(๒) แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงใหม่ ดังนี้.- ค่าเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐.-บาท
“ เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านทุ่งทองกวาว ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ”
รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 3 เสียง

-๑๔(๓) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานเจาะบ่อน้าบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท
“ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า งานเจาะบ่ อ น้ํ า บาดาล บ้ า นทุ่ ง ทองกวาว ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง ๔ นิ้ ว ลึ ก ๑๐๐.๐๐ เมตร
พร้อมอุปกรณ์ ” รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 3 เสียง

นายกเทศมนตรี

ในนามของผู้บริหารเทศบาลฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกันพิจารณา
เหตุผลความจําเป็นและให้ความเห็นชอบโครงการเจาะบ่อบาดาลของ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว
เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําอุปโภค-บริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านในครั้งนี้ ทางเทศบาลฯ
จะได้เร่งดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

นายณรงค์ ทะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอนําเรียนปรึกษา
เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่บางส่วนได้แจ้ง
เข้ามาว่ามีบางสายทางที่ตกหล่น ดําเนินการไม่ทั่วถึง จึงขอหารือว่าในโอกาสต่อไปจะขอให้
มีการประชาสัมพัน ธ์ให้ ประชาชนทราบก่อนดําเนินการได้หรือไม่ หรือขอให้ มีการแจ้งมายัง
สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละท่านก่อนได้หรือไม่
นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันขอเรียนสอบถามว่าใน
ปีงบประมาณต่อไปจะสามารถเพิ่มงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังได้หรือไม่
เนื่ องจากยั งไม่ เพีย งพอกับความต้องการของพื้นที่ และเสี ย งตามสายของเทศบาลฯในพื้น ที่
หมู่ที่ ๒,๓ และ ๔ ชํารุดอยากขอให้ทางเทศบาลฯได้แก้ไขโดยเร็ว
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สําหรับการแจ้งข้อมูลหรือ
ความต้องการของประชาชนในเรื่องดินลู กรังปรับปรุงถนน เพื่อให้ เกิดความครบถ้ว น ทั่ว ถึง
และป้องกันการตกหล่น ในครั้งต่อไป จะขอความร่วมมือไปยังผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ ป ระชาชนในแต่ล ะหมู่บ้ านได้ทราบเพื่ อให้ มาแจ้ งข้อ มูล รายละเอียดและความจําเป็นกั บ
ทางสมาชิ ก สภาฯก่ อ นที่ จ ะดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให้ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯได้ มี ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น
ประกอบการพิ จ ารณาร่ ว มกั น กํ า หนดจุ ด พื้ น ที่ ห รื อ สายทางในการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมต่ อ ไป
สําหรับการขอเพิ่มงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ต้องนําไปพิจารณาเหตุผล
ความจําเป็นเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการอื่นๆและงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี โดยกระผม
จะได้นําปรึกษากับทางท่านปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายในเรื่องดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความจําเป็นในปีต่อไป ในส่วน
ของการซ่อมแซมเสียงตามสาย ขณะนี้ประสบปัญหาอะไหล่ขาดแคลนท้องตลาด ไม่สามารถ
จัดหาจัดซื้อได้ คงต้องขอความอนุเคราะห์จากทางท่านผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ในช่วงเวลานี้ไปก่อน ทางเทศบาลฯจะเร่งดําเนินการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

-๑๕นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรม ปลัดเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรี ย นท่ านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาลทุ กท่ าน ขอเรี ยนประชาสั ม พัน ธ์
เกี่ยวกับงานของเทศบาลฯ จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้.๑.การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ขอกําหนดจ่ายเงิน
ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีวันหยุดราชการติดต่อกันช่วงเทศกาลปีใหม่ สําหรับใน
เดือนอื่นๆกําหนดจ่ายทุกวันที่ ๑ ของเดือน
๒.การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ งชาติ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
กําหนดจั ดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. จึงขอเรียนเชิญ
ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ร่ว มเป็นเกียรติในงาน และขอเชิญร่ว มบริจาคสนับสนุนของขวัญ
ของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม แจ้งความประสงค์ได้ที่ ผอ.กองการศึกษา
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอแล้ว จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 1๒.00 น.
(ลงชื่อ)

- กัญญา แก้วกาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกัญญา แก้วกาศ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

-๑๖-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว เมื่อวันที่ ... ๒๒.... กุมภาพันธ์ ๒๕6๒
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

-ปิยพร ถากาศ ( นางปิยพร ถากาศ )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

- เจริญ ติ๊บยะกาศ ( นายเจริญ ติ๊บยะกาศ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชือ่ )

(ลงชื่อ)

- ณรงค์ ทะกาศ ( นายณรงค์ ทะกาศ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- พรศิลป์ จิ๋วเมฆ ( นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

- จันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ ( นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

- เสริมศรี เสาวภาณี ( นางเสริมศรี เสาวภาณี )
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง สมัย.....สามัญ......ที่....๑.... เมื่อวันที่....๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....

(ลงชื่อ)

- ชาติ ปันสุภา ( นายชาติ ปันสุภา )
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

