รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน 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
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
๒๘
๒๙
๓๐

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
นายยุคล
ฝั้นพรม
นายจักรกฤษณ์ เดคํากาศ
นายอุดม
นันตากาศ
นายทักษิณ
สุขสวัสดิ์
นางศิริประภา คําฟู
น.ส.ชฎาทิพย์ โยกาศ
น.ส.บุษราภรณ์ นันตากาศ
นางศิรินภา
ไชยวงค์

ตาแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายช่างโยธาชํานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ภารโรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ลายมือชื่อ
-เฉลิมพร อ่อนแสง-วชิราภรณ์ หล้ากาศ-พักตร์พริ้ง พึ่งสําราญ-วรัชยา เมากาวิน-พัสณีย์ กิติคํา-ละอองดาว จันหาญ-นพรัตน์ สิงห์ครุธ-ไพรรัตน์ เสาตอ-วิไลยลักษณ์ อินต๊ะ-มงคล จินะกาศ-เจริญ กันทากาศ-ยุคล ฟั้นพรม-จักรกฤษณ์ เดคํากาศ-อุดม นันตากาศ-ทักษิณ สุขสวัสดิ์-ศิริประภา คําฟู-ชฎาทิพย์ โยกาศ-บุษราภรณ์ นันตากาศ-ศิรินภา ไชยวงค์-

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. เรื่อง การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุมแสดงสิ นค้านานาชาติ ฯ จ.เชียงใหม่
หั ว ข้ อ “การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของเทศบาล เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไทย” มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ประกอบด้ ว ย
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล ซึ่งหากได้รับข่าวสารที่เป็นองค์ความรู้ด้านต่างๆ ก็จะได้นํามา
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ในโอกาสต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้เสนอผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
สมั ย สามั ญ ที่ ๑ (สมั ย แรก) ครั้ ง ที่ 1/256๒ เมื่ อวั นที่ ๒๖ กุ มภาพั นธ์ 256๒ ที่ ผ่ านมา
เพื่อให้สมาชิกสภาฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง (กรรมการตรวจรายงานการประชุม)
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนราชการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ทําการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
สมัยสามัญที่ ๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1/256๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 256๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน 256๒ เห็นว่าถูกต้อง จึงไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น ได้ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย สามั ญ ที่ ๑
(สมัยแรก) ครั้งที่ 1/256๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 256๒ ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม 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 ๑๒ มิถุนายน 256๒ จึงขอรายงานผลการติดตามการ
ดําเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง ได้รับความเดือดร้อนจากปริมาณ
น้ํ าฝนที่ ตกมาจํ านวนมาก ทํ าให้ เกิ ดปั ญหาน้ํ าท่ วมขั งและยั งไม่ ได้ รั บการแก้ ไข จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากเทศบาลฯ
ได้จัดเจ้าหน้าที่ทําการสํารวจตรวจสอบในบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้.1) หมู่ที่ ๒ ได้รับแจ้งจากนายบุญยนต์ ติ๊บยะกาศ จากจํานวนน้ําฝนที่ตกปริมาณมาก ทําให้น้ํา
จากรางระบายน้ําบริเวณหน้าวัดศรีมงคล ไหลเข้าที่นาของนายบุญยนต์ ติ๊บยะกาศ ทําให้ที่นาได้รับความเสียหาย
๒) หมู่ที่ ๕ ได้รั บแจ้งจากนางผาย แสงกาศ แจ้งว่ารางระบายน้ํา ช่ว งบริเวณถนนสายบ้าน
หนองยางฟ้า-หนองหล่ม อุดตัน น้ําระบายได้ไม่ทัน ทําให้น้ําไหลเข้าท่วมขังในบริเวณบ้านของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
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
เกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมขังเข้าที่นา หมู่ที่ ๒ และท่วมขังบ้านเรือนของหมู่ที่ ๕ ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้.๑) หมู่ที่ ๒ จะได้ดําเนินการมอบหมายให้กองช่าง ทําการสํารวจตรวจสอบพื้นที่ พร้อมกับทําการ
ประมาณราคาเพื่อเตรียมงบประมาณในการแก้ไขปัญหา ซึ่งหากเป็นกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนอาจพิจารณาใช้งบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง เงินสํารองจ่าย แก้ไขปัญหาให้ก่อน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากทางสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งเป็นหนังสือมายัง
เทศบาลฯด้วย
๒) หมู่ที่ ๕ จากข้อมูลที่ได้รับทราบมา ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากรางระบายน้ําที่มีอยู่เดิม
มีระยะความยาวไม่เพียงพอต่อการระบายน้ําไปลงยังลําเหมือง ทําให้เวลาฝนตกหนักน้ําในรางระบายน้ําจึงเอ่อล้นเข้า
ท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชนในบริ เวณดังกล่ าว ซึ่งอาจจะต้องดําเนินการก่อสร้างรางระบายน้ําเพิ่มอีกประมาณ
๕๐ เมตร ต้องนําเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน ซึ่งในการปรับปรุงแผนฯที่ผ่านมาทางหมู่บ้านก็ไม่ได้เสนอปัญ หานี้
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับพื้นที่ดําเนินการก็อยู่ในความดูแลของทางหลวงชนบท
หากจะใช้งบประมาณของเทศบาลฯ หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ก็ต้องนําเข้าสู่ แผนพัฒ นาท้องถิ่นก่อน
กรณีนี้ หากมีการประชุมเปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น ในคราวต่อไป ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ
ปัญหานี้ต่อที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯด้วย
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน 256๒ จึ ง ขอรายงานผลการติ ด ตาม
การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.๑) การเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออก
ด้วยในขณะนี้เป็นช่วงที่กําลังเข้าสู่ฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรค
ระบาดหลายชนิด โรคไข้เลือดออกเป็นโรคหนึ่งที่มักจะเกิดการแพร่ระบาดในห้วงระยะเวลานี้ ซึ่งในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง
เคยประสบปัญหาโรคไข้เลือดออกอยู่เป็นประจํา เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก
ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัว เรื้อรัง ทางคณะกรรมการฯ มีความห่ วงใยในการดูแลรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชน
กลุ่มเสี่ยง จึงเห็นควรให้เทศบาลฯ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน วัด และขอความ
ร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้นของตนเองและการป้องกันโรคไข้เลือดออก
อย่างทั่วถึง รวมถึงการร่วมกันพิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น กิจกรรม Big Cleaning
เพื่ อ กํ า จั ด แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ยุ ง ลาย รวมทั้ ง เน้ น ย้ํ า หากมี อ าการเจ็ บ ป่ ว ย ควรหลี ก เลี่ ย งการซื้ อ ยามารั บ ประทานเอง
ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษาให้ถูกต้อง
อนึ่ ง มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ เห็ น ควรเสนอข้ อ มู ล ปั ญ หาเรื่ อ งนี้ ให้ ท างผู้ บ ริ ห ารฯ เพื่ อ ดํ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป

-๕ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและ
ติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ ๒ ได้เสนอผลการติดตามเกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของตําบล
ทาทุ่งหลวง ในนามของผู้บริหารฯ มีความเป็นห่วงและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอชี้แจงแนวทางดําเนินการ ดังนี้.๑) ทางเทศบาลฯ ได้ประสานกับทางโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตําบลทาทุ่งหลวงเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังและป้ องกันการเกิดโรคไข้เลื อดออกโดยมุ่งเน้นการสํ ารวจลู กน้ํา ยุงลาย ซึ่งได้รับความร่ว มมือจาก อสม.
ทั้ง ๖ หมู่ บ้ าน ใช้วิ ธี ก ารสํ า รวจแบบไขว้ หากกรณี พบลู ก น้ํา ยุ ง ลายในครั ว เรื อ นใด ทาง อสม. ก็จ ะแจ้ง ข้ อ มูล ให้ กั บ
กํานันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์และกําชับให้ประชาชนในหมู่บ้านของตนเองทําการแก้ไข ให้มีความใส่ใจในเรื่องนี้
๒) ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ไปยังแต่ละหมู่บ้าน จะได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลฯ ได้แจ้งประชาสั มพันธ์เป็ นหนังสือขอความร่ว มมือกับทางหมู่บ้าน โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก ในการ
ประชาสั ม พั น ธ์ วิ ธี ก ารป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออกเกี่ ย วกั บ ความรู้ แ ละอาการสํ า คั ญ ของผู้ ป่ ว ยไข้ เ ลื อ ดออก
รวมถึงเน้นย้ําให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ หากมีอาการเจ็บป่วย ควรหลีกเลี่ย งการซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบ
แพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษาให้ถูกต้อง
๓) การพ่นหมอกควันกําจัดลูกยุงลาย ทางเทศบาลฯ ได้ดําเนิ นการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศึกษาโรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง ก่อนเปิดภาคเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม

รับทราบ
3.๓ เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ได้กําหนดวิธีการและขั้นตอนในการเพิ่มเติ มและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้
ดังนี้.ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผล
และความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ...
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้ อ มทั้ ง ปิ ดประกาศให้ ป ระชาชนทราบโดยเปิ ดเผย ไม่ น้ อยกว่ าสามสิ บ วั น นับ แต่ วัน ที่ ผู้ บริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ประกาศใช้
ข้อ 2๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ...
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ งได้รับความเห็นชอบแล้ ว ให้ส่ งแผนพัฒ นาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริห าร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อ มทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้

-๖เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้ดําเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๘
(๑) แบบ ผ.๐๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน ๒๕ โครงการ
(๒) แบบ ผ.๐๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๖๓ จํานวน ๑๘ โครงการ
(๓) แบบ ผ.๐๓ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน จํานวน ๒ โครงการ
- โครงการเสริ ม ผิ ว ลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต สายบ้ า นหนองยางฟ้ า หมู่ ที่ ๕ ตํ า บลทาทุ่ ง หลวง
เชื่อมบ้านร้องเรือ หมู่ที่ ๖ ตําบลทาสบเส้า
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัล ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ ๑,๒,๕,๖ ตําบลทาทุ่งหลวง
เชื่อมตําบลศรีบัวบาน
(๔) แบบ ผ.๐๕ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๔ โครงการ
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๓ ตําบลทาทุ่งหลวง
- โครงการซ่อมแซมบานประตูน้ําฝายหลวง หมู่ที่ ๓ ตําบลทาทุ่งหลวง
- โครงการซ่อมแซมผนังด้านข้างฝายหนองยางไคล หมู่ที่ ๕ ตําบลทาทุ่งหลวง
- โครงการขุดลอกอ่างห้วยย่ามูล หมู่ที่ ๒ ตําบลทาทุ่งหลวง
(๕) แบบ ผ.๐๘ (ครุภัณฑ์สําหรับใช้ในสํานักงานและบริการประชาชน) จํานวน ๓ รายการ
ทั้งนี้ ได้ดําเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘ แล้ว
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 256๒ ที่ผ่านมา จึงขอรายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯทราบไว้ ณ โอกาสนี้
ที่ประชุม

รับทราบ
3.๔ เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ซักซ้อมแนวทางการทบวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกําหนดให้
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําปี จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่ม
จัง หวัด ตลอดจนสามารถบู ร ณาการแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม และงบประมาณในพื้ น ที่ไ ด้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ มเติม กํา หนดระยะเวลาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น
เป็ น ระยะเวลา ๕ ปี โดยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ถื อ ปฏิ บั ติ แ ละดํ า เนิ น การทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามขั้นตอนและกระบวนการที่กําหนดตามระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ทั้งนี้ เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยผ่าน
การประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น ในระดั บ ตํ า บล นํ า เสนอคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนฯจั ด ทํ า ร่ า งแผน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผน และผู้บริหารฯได้ให้การอนุมัติ และประกาศใช้ใน
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามระยะเวลาที่กําหนด จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อทราบไว้ ณ โอกาสนี้
ที่ประชุม

รับทราบ

-๗ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

4.๑ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 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”

โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจาปี ๒๕๖๒ ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท
“ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๒ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าถ้วยรางวัล
ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ค่าน้ําแข็ง ค่าน้ําดื่ม ค่าพิธีเปิด-ปิด ฯลฯ ”
ขอโอนลด เป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๐.-บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน ๔ รายการ ดังนี้.(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานวางท่อส่งน้า PVC เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานวางท่อส่งน้ํา แบบ PVC เพื่อการเกษตร โดยติดตั้งระบบท่อส่งน้ํา PVC จํานวนท่อ ๑๐๐ ท่อน
พร้อมข้อต่อ วาวเปิด-ปิดน้ํา (ประตูน้ํา) และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและ
แบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- ชุดนั่งร้านแบบโครงเหล็ก ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ชุ ด นั่ ง ร้ านแบบโครงเหล็ ก ขนาด ๑.๗๐ เมตร พร้อ มอุ ป กรณ์ จํา นวน ๑๐ ชุ ด ราคาชุ ด ละ
๑,๕๐๐.-บาท สํ าหรั บ ใช้ กิ จ การของเทศบาลตํา บลทาทุ่ งหลวง จั ด ซื้ อในราคาท้ อ งถิ่น เนื่อ งจากไม่มี ใ นบั ญ ชีร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑
(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ตู้เย็น ตั้งไว้ ๑๘,๕๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต จํานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้.๑) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
๒) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จัดซื้อในราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑

-๘(๔) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตั้งไว้ ๓,๕๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ
๗๐๐.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้.๑) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC
๗๘๑๖ ได้
๒) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHz
๓) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
๔) สามารถใช้กั บ บั ต รแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ ใช้แ รงดั นไฟฟ้าขนาด ๕ Volts,
๓ Volts และ ๑๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย
สํ า หรั บ ใช้ ใ นกิ จ การของเทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง จั ด ซื้ อ ในราคาตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เนื่องด้วยทางเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง มีความจําเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลฯ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๔ รายการ เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และก่อสร้างสาธารณูปการ ดังนี้.(๑) ก่อสร้างติดตั้งระบบท่อส่งน้ําแบบ PVC เพื่อการเกษตร ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา สําหรับทําการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
บ้านทุ่งทองกวาว ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาวางท่อส่งน้ําใช้เพื่อการเกษตร เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลน
วัส ดุอุป กรณ์ท่อส่งลํ าเลีย งน้ํา ไปสู่ พื้น ที่ ทําการเกษตรของกลุ่ มเกษตรกรชาวไร่ช าวสวนในหมู่บ้าน (สวนลํ าไย) ซึ่งเป็น
พืชเศรษฐกิจของประชาชน (หนังสือฯ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยเทศบาลฯ ได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ใน
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ ๘ พร้ อ มจั ด ทํ า ประมาณการราคาค่ า ก่ อ สร้ า งและแบบแปลน
(เอกสาร ปร.๔, ปร.๕ และแบบแปลน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(๒) จั ด ซื้ อ ชุ ด นั่ ง ร้ า นโครงเหล็ ก จํ า นวน ๑๐ ชุ ด สํ า หรั บ ใช้ ใ นกิ จ การของเทศบาลตํ า บล
ทาทุ่งหลวง เนื่องด้วยในปัจจุบันเทศบาลฯมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมต่างๆบ่ อยครั้ง เช่น งานรัฐพิธี งานประเพณี
งานด้านการปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ งานบริการสาธารณะต่างๆ ฯลฯ มีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชุดนั่งร้าน แบบ
โครงเหล็กในการจัดเตรียมสถานที่จัดงานหรือกิจกรรม ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าวไว้
จึงเห็นสมควรที่จะขอจัดซื้อไว้เป็นครุภัณฑ์ของสํานักงานเทศบาล
(๓) จั ดซื้อตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิว บิกฟุต จํานวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
เพื่อใช้ทดแทนตู้เย็นเครื่องเดิมซึ่งจัดซื้อมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙ เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันประสิทธิภาพ
การใช้งานลดลง ระบบทําความเย็นไม่ปกติ เสื่อมสภาพ ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าวไว้

-๙(๔) จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน ๕ เครื่อง
(คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ) เพื่ อ ดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อที่ ๑๗ และแนวทางปฏิบัติ
ในการยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัด ซื้อ อุป กรณ์อ่ านบั ตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) รายละเอีย ดแจ้ง ตามหนั งสื ออํ าเภอแม่ ท า
ที่ ลพ ๐๐๒๓.๑๑/ว๒๙๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าวไว้
จึงขอชี้แจงเหตุผลความจําเป็นต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ า ยตามแผนงานสร้ า งความเข้ มแข็ ง ของชุ ม ชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไ ม่เ ข้า ลั ก ษณะรายจ่ ายหมวดอื่ น ๆ ค่า ใช้ จ่ ายในการจั ด การแข่ง ขัน กีฬ าต้า นภั ยยาเสพติ ด ตั้ งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งคงเหลือและไม่ได้ดําเนินการ โอนลด เป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๔ รายการดังกล่าว
ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่จะได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปนั้น เป็นการนํา เรียนถึงเหตุผลความจําเป็น
ของการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มาเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ
ได้ร่วมกันพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็น สมควรได้รับการแก้ไขโดยใช้งบประมาณตามที่เสนอ
หรื อไม่ ซึ่งตามระเบียบกฎหมายเป็นอํานาจอนุ มัติของสภาเทศบาลฯ โดยกระผมในฐานะ
ประธานสภาฯ ก็ได้บรรจุเรื่องนี้เข้าเป็นระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา จึงอยากให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการลงมติ

นายวรพงค์ บุตรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรีย นท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมเห็ นว่า การจัดทํา
โครงการติดตั้งท่อส่งน้ํา PVC เพื่อการเกษตร บ้านทุ่งทองกวาว จะเกิดประโยชน์และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้ ทําให้เกษตรกรชาวสวนลําไย มีแหล่งน้ําที่เพียงพอ จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วย
กับโครงการนี้
นางปิยพร ถากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลทุ ก ท่า น ในส่ ว นของดิฉั น เห็ น ว่ า
การแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน เนื่องจากลําไยเป็น
พืชเศรษฐกิจสําคัญและเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในภาพรวม สําหรับในส่วนของการขอจัดซื้อชุดนั่งร้านโครงเหล็ก
เห็นว่าในปัจจุบันทางเทศบาลฯ มี ภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆบ่อยครั้งเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกในการช่วยเหลือบริการชุมชน/หมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว จึงเห็นสมควร
ที่จะมีการจัดซื้อไว้ใช้ในกิจการของเทศบาลฯ จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วยที่จะดําเนินการตามเสนอ
นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในส่วนของดิฉันขอแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดนั่งร้านโครงเหล็ก ถือว่าเป็นครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นที่ต้องใช้งานในภารกิจของเทศบาล
สําหรับการจัดงานต่างๆ บ่อยครั้งที่ต้องไปขอยืมจากหน่วยงานอื่นๆ เกิดความไม่สะดวกต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลฯ ดังนั้น เมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งาน จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าสนับสนุนให้จัดซื้อครุภัณฑ์ในรายการนี้

-๑๐นายณรงค์ ทะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น กระผมมี ค วามเห็ น ว่ า
กรณีมีความจําเป็น ที่จะต้องจัดซื้อตู้เย็น สําหรับใช้ในเทศบาลฯ ทดแทนเครื่องเดิมที่เริ่มชํารุด
เพื่อบริการน้ําดื่มให้กับผู้มาติดต่อราชการตามความเหมาะสม ถือว่ามีความจําเป็น จึงขอเรียนต่อ
ที่ป ระชุมว่าเห็ น ด้ว ยกับการโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ เพื่อไปดําเนินการจัดซื้อตู้เย็ น
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่เสนอมา
ประธานสภาเทศบาล

ท่านสมาชิกฯก็ได้ให้เกียรติอภิปรายแสดงความคิดเห็นไปพอสมควร
จึงขอสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มกี ารสอบถามหรืออภิปรายเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามแล้ว จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.256๒ มาตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ จํา นวน ๔ รายการ
ตามทีน่ ายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง เสนอหรือไม่

ที่ประชุม

เห็นควรให้ลงมติเป็นรายการ

ประธานสภาเทศบาล

ขอมติที่ประชุม

(๑) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานวางท่อส่งน้า PVC เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานวางท่อส่งน้ํา แบบ PVC เพื่อการเกษตร โดยติดตั้งระบบท่อส่งน้ํา PVC จํานวนท่อ ๑๐๐ ท่อน
พร้อมข้อต่อ วาวเปิด-ปิดน้ํา (ประตูน้ํา) และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและ
แบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 3 เสียง

(๒) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- ชุดนั่งร้านแบบโครงเหล็ก ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ชุ ด นั่ ง ร้ านแบบโครงเหล็ ก ขนาด ๑.๗๐ เมตร พร้อ มอุ ป กรณ์ จํา นวน ๑๐ ชุ ด ราคาชุ ด ละ
๑,๕๐๐.-บาท สํ าหรั บ ใช้ กิ จ การของเทศบาลตํา บลทาทุ่ งหลวง จั ด ซื้ อในราคาท้ อ งถิ่น เนื่อ งจากไม่มี ใ นบั ญ ชีร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 3 เสียง

-๑๑(๓) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ตู้เย็น ตั้งไว้ ๑๘,๕๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต จํานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้.๑) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
๒) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จัดซื้อในราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 3 เสียง

(๔) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตั้งไว้ ๓,๕๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ
๗๐๐.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้.๑) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC
๗๘๑๖ ได้
๒) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHz
๓) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
๔) สามารถใช้ กั บ บั ต รแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ ใ ช้ แ รงดั น ไฟฟ้ า ขนาด ๕ Volts,
๓ Volts และ ๑๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย
สํ า หรั บ ใช้ ใ นกิ จ การของเทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง จั ด ซื้ อ ในราคาตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 3 เสียง

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
ในนามของผู้บริหารเทศบาลฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกันพิจารณา
เหตุผลความจําเป็นและได้ให้ความเห็นชอบการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒
เพื่อตั้ง จ่ ายเป็ น รายการใหม่ ในครั้ งนี้ ทางเทศบาลฯจะได้ เร่งดํา เนินการก่อสร้างและจัดซื้ อ
ครุภัณฑ์ตามรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภาฯ ต่อไป
๔.๒ ขอความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเพิ่มและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๖๗
“ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ ... (๘) เงินอุดหนุน ... ”
มาตรา ๖๗ ทวิ “การจ่ า ยเงิ น ตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ า ยเงิ น เพื่ อ การลงทุ น เทศบาลจะกระทํ า ได้
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”

-๑๒- 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 ๒๖ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น”
ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”)
โอนลด
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท
“เพื่อจ่ ายเป็ นค่า ใช้จ่ ายในการจั ดกิจกรรมวัน เทศบาล เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าป้ายไวนิ ลประชาสัมพันธ์ ค่าบอร์ด
ค่าแผ่นพับ ค่าเอกสาร ค่าพิธีทางศาสนา ฯลฯ” ขอโอนลด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท
โอนเพิ่ม
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแม่ทา
ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท
รวมงบประมาณที่อุดหนุนตามโครงการทั้งสิ้น จานวน ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น ด้ ว ยเทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง
มีความจําเป็นที่จะดําเนินการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเพิ่มและเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
จึงขอชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้.ด้ว ยอํา เภอแม่ท า ได้ แจ้ งความประสงค์ จะดํา เนิ นการจัด กิจกรรมตามโครงการบริ ห ารจั ดการแบบ
บูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โดยใช้ ง บประมาณดํ า เนิ น การตามที่ ไ ด้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากเทศบาลตํ า บลทุ ก แห่ ง ในพื้ น ที่ อํ า เภอแม่ ท า
แห่งละ ๔๐,๐๐๐.-บาท แต่เนื่องจากเทศบาลตําบลทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลตําบลทาสบเส้า) ได้ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอแม่ทา เพียงแห่งละ ๒๐,๐๐๐.-บาท จึงทําให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถดําเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ อันจะส่งผลต่อการดําเนิน การ
ตามนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลําพูน จึงได้แจ้งให้เทศบาล
ตํ า บลทุ ก แห่ ง จั ด ส่ ง เงิ น อุ ด หนุ น โครงการ ตามวงเงิ น งบประมาณที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จํ า นวน ๔๐,๐๐๐.-บาท
(รายละเอียดแจ้งตามหนังสืออําเภอแม่ทา ที่ ลพ ๐๕๑๘/ว ๔๕๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒)
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จึงเห็นควรดําเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เพื่อตั้งจ่ายเพิ่มในรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน ประเภท อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่ทา ตามโครงการบริหารจัดการ
แบบบู รณาการของศูนย์ ป ฏิบั ติการป้ องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย
อุดหนุนโครงการ สามารถดําเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ
จังหวัดลําพูน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
ตําบลทาทุ่งหลวงและอําเภอแม่ทา ต่อไป

-๑๓ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปนั้น เป็นการเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปี ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเพิ่มในรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ ทวิ กําหนดให้การ
เบิกจ่ายเงินต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ทางผู้บริหารฯ จึงได้เสนอเรื่องนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯได้ร่วมกันพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็น
สมควรได้รับการแก้ไขโดยใช้งบประมาณตามที่เสนอ โดยกระผมในฐานะประธานสภาฯ ก็ได้
บรรจุเรื่องนี้เข้าเป็นระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในครั้งนี้แล้ว จึงอยากสอบถาม
ที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

ที่ประชุม

ไม่มีการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามแล้ว จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเพิ่มในรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ให้ กั บ ที่ ท าการปกครองอ าเภอแม่ ท า ตามโครงการบริ ห ารจั ด การแบบบู ร ณาการของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.-บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน) ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง เสนอหรือไม่

ที่ประชุม

เห็นควรให้ลงมติ

ประธานสภาเทศบาล

ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 3 เสียง

๔.๓ การพิ จ ารณารั บ โอนพั ส ดุ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- รถบรรทุกน้าดับเพลิง พร้อมรถตีนตะขาบ ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๙๘-๙๓๔๔
รับโอนจาก กรุงเทพมหานคร
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ด้วยเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง มีความประสงค์ ที่จะดําเนินการขอรับโอนรถบรรทุกน้ําดับเพลิง
พร้อมรถตีนตะขาบ ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร (STEYR/METZ) หมายเลขทะเบียน ๙๘-๙๓๔๔ รับโอนจาก กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นครุภัณฑ์ของสํานักงาน นําใช้ประโยชน์ในราชการของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล

-๑๔ในเบื้องต้น เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง โดย กระผม นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตําบล
ทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และนายเจริญ ติ๊บยะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้เดินทาง
ไปตรวจดูสภาพของรถบรรทุกน้ําดับเพลิงพร้อมรถตีนตะขาบ ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร (STEYR/METZ) หมายเลขทะเบียน
๙๘-๙๓๔๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถานี ดั บ เพลิ ง พระโขนง แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร (ตามหนังสือแจ้งจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๘๐๕/๗๒๓
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) และได้ยื น ยัน การรับโอน เพื่อนํายานพาหนะดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในราชการของ
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จากการตรวจสอบสภาพรถในเบื้องต้นมีภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บํารุง ซ่อมแซม ได้แก่
ระบบเครื่องยนต์ ระบบเบรก ช่วงล่างและกําลังส่ง ระบบไฟฟ้ารถและอุปกรณ์ตัวถัง ระบบปั๊มน้ํา ค่ าซ่อมทําสี ชุดไฟท้าย
และค่าแรงการซ่อม ประมาณการ ๑๒๔,๙๗๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งจะดําเนินการ
ซ่อมแซมได้ก็ต่อเมื่อได้รับโอนเป็นกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดย สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดให้มี พิธีรับมอบและ
ส่ งมอบยานพาหนะ ในวัน จั น ทร์ ที่ ๒๔ มิ ถุน ายน ๒๕๖๒ ซึ่ งหลั งจากการรั บ มอบแล้ ว หน่ ว ยงานที่ รับมอบต้อ งไป
ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ภายใน ๖ เดื อ น นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ มอบยานพาหนะจากกรุ ง เทพมหานคร
(สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ) พร้อมส่งคู่มือจดทะเบียน/หนังสือแสดงการจดทะเบียนยานพาหนะ/ภาพถ่าย
ยานพาหนะ ให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ที่โอนยานพาหนะดังกล่าว
โดยมิชักช้า
จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ขอรับโอนยานพาหนะดังกล่าวต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบี ย บวาระนี้ ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาฯได้ อ ภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย
ความเหมาะสมและความจําเป็น ความคุ้มค่า ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด ประกอบการลงมติ
ให้ความเห็นชอบ ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง ได้เสนอมา

นายเจริญ ติ๊บยะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรี ย นท่ านประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลทุก ท่า น กระผมได้ ร่ว มเดิน ทาง
ไปตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ํากับท่านนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ในเบื้องต้น
เห็นว่ารถบรรทุกน้ําคันดังกล่าวมีสภาพที่ดี ไม่ทรุดโทรมมาก เพียงแต่ไ ม่ได้ใช้งานทําให้สภาพ
ตัวรถ เครื่องยนต์ หรืออะไหล่ของรถ ต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ทั้งนี้ ขอเรียนสอบถามว่า
การรับโอนรถบรรทุกน้ําดับเพลิง สามารถรับโอนได้ตามระเบียบของทางราชการหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจง

-๑๕นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้.การรับโอนรถบรรทุกน้ํา ดับเพลิงจากหน่วยงานราชการอื่น สามารถดําเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการนําปรึกษาขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
เทศบาล ว่าสมควรจะพิจารณารับโอนหรือไม่ ประเมิน ความเหมาะสมและความคุ้มค่าในภาระ
ค่าใช้จ่ายของการซ่อมบํารุงว่ามากน้อยเพียงใด รับโอนมาแล้วคุ้มค่ากับภารกิจ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลหรื อ ไม่ ซึ่ ง ทางท่ า นนายกเทศมนตรี พร้ อ มด้ ว ย
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯของเทศบาล และท่านเจริญ ติ๊บยะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ได้ไป
ร่วมกันตรวจดูสภาพของรถบรรทุกน้ําคันดังกล่าว หากข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาว่ารถมีสภาพที่ดีอ ยู่
ก็เป็นดุลพินิจของที่ประชุมสภาเทศบาลฯที่จะร่วมกันพิจารณา ทั้งนี้ รถบรรทุกน้ําของเทศบาลฯ
ที่มีอยู่ขณะนี้ ก็มีอายุการใช้งานมานาน สภาพเริ่มชํารุดทรุดโทรม ใช้งานเกือบทุกวัน ซ่อมแซม
บ่อยครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒-๓ ปี สมควรที่จะได้รับการจัดหาเพิ่มเติม ให้เพี ยงพอต่อการ
ให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย บริการน้ําอุปโภค
บริโภค แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบริการด้านอื่นๆตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งหากมีการ
จัดซื้อรถบรรทุกน้ําคันใหม่ ก็ต้องใช้งบประมาณค่อนค้างสูง งบประมาณในการพัฒนาด้านอื่นๆ
อาจต้ อ งปรั บ ลดลงไปตามความจํ า เป็ น และความเหมาะสม จึ ง ขอเรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาฯ
ให้ร่วมกันพิจารณาความจําเป็นในเรื่องนี้
นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันขอเรียนว่า การจัดหา
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันนี้ เทศบาลฯ มีภารกิจใน
การให้บริการและช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้
ต่างๆ เช่น ไฟไหม้ป่าในช่วงฤดูแล้ง มักจะเกิดขึ้นเกือบทุกวัน หรือการให้บริการประชาชน เช่น
การบริการน้ําอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง การบริการล้างทําความสะอาด
สาธารณสถานของหมู่บ้านในงานบุญ งานศพ งานประเพณี ฯลฯ ซึ่งรถบรรทุกน้ําของเทศบาลฯ
คันเดิมที่มีอยู่ก็ใช้งานเกือบทุกวัน มีอายุการใช้ งานมานาน น่าจะไม่เพียงพอต่อภารกิจที่มีอยู่ใน
ขณะนี้ ซึ่งหากการขอรับโอนรถบรรทุกน้ําจากหน่วยงานอื่นที่ยังมีสภาพการใช้งานได้ ไม่ชํารุด
ทรุดโทรมมากจนเกินไป ก็เป็นการประหยัดงบประมาณของเทศบาลฯในการที่จะไปดําเนินการ
จัดซื้อรถคันใหม่ ซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณสูงเมื่อเทีย บกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่มีอยู่
จึงมีความเห็นว่าสมควรที่ที่ประชุมสภาฯจะได้ร่วมกันพิจารณาในการรับโอนรถดับเพลิงในครั้งนี้
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ท่านสมาชิกฯก็ได้ให้เกียรติอภิปรายแสดงความคิดเห็นไปพอสมควร
จึงขอสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่ม

-๑๖ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามแล้วหรืออภิปรายแล้ว จะขอมติที่ประชุมว่า จะเห็นชอบให้รับโอน
รถบรรทุ ก น้ าดั บ เพลิ ง พร้ อ มรถตี น ตะขาบ ขนาด ๕,๐๐๐ ลิ ต ร หมายเลขทะเบี ย น
๙๘-๙๓๔๔ จาก กรุงเทพมหานคร ตามที่ นายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง เสนอหรือไม่

ที่ประชุม

เห็นควรให้ลงมติ

ประธานสภาเทศบาล

ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 3 เสียง

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
๑) การจั ด พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถ วายพระพรชั ย มงคลแด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ อารามทุ่งทองกวาว หมู่ที่ ๖ ตําบลทาทุ่งหลวง อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน
๒) การซ่อมแซมถนนดินลูกรัง งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท กําหนดพื้นที่ดําเนินการในเบื้องต้น
หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ได้มอบหมายกองช่าง ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย แบบแปลน ประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยด่วน
๓) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว พื้นที่ดําเนินการเป็นที่รกร้างว่างเปล่า
ทางหมู่ บ้ า นจะต้ อ งมี ก ารประชาคมหมู่ บ้ า นอี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ว่ า จะให้ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วหรื อ ไม่
ขอมอบหมาย คุณอนันต์ จินะกาศ รองนายกเทศมนตรี ได้ช่วยประสานในการประชุมประชาคมของหมู่ที่ ๖ ด้วย
๔) การประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ติดตามความคืบหน้าทราบว่า
- ปี ๒๕๖๒ ได้ รั บ การบรรจุ โ ครงการปรั บ ปรุ ง ถนนลาดยางพาราแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต
สายตําบลทาทุ่งหลวง เชื่อมต่อ ตําบลศรีบัวบาน และสายบ้านหนองยางฟ้า (ภูดิน) เชื่อมต่อ ตําบลทาสบเส้า ช่วงที่ ๑
สําหรับการสนับสนุนรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินคาดว่าจะได้รับในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้
- ปี ๒๕๖๓ ได้รับการบรรจุโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายตําบล
ทาทุ่งหลวง (บ้านหนองยางฟ้า) เชื่อมต่อ ตําบลทาสบเส้า ช่วงที่ ๒ และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน
ไม้แกะสลักและของดีอําเภอแม่ทา ประจําปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นจากเหตุ ล มพายุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งของ
วันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๔๘ ครัวเรือน
- กระเบื้องมุงหลังคา จํานวน ๑,๐๗๓ แผ่น ครอบ จํานวน ๒๒๒ แผ่น เทศบาลฯ ได้ทําการจัดซื้อ
และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนทันที
- ต้น ลํ าไย จํ านวน ๑๗๘ ต้น อยู่ระหว่างดํ าเนิน การเสนอขอประกาศให้ เ ป็นพื้นที่ ประสบ
ภัยพิบัติ และได้แจ้งข้อมูลความเสียหายเบื้องต้นเพื่อรับความช่วยเหลือจากสํานักงานเกษตรอําเภอแม่ทาแล้ว
๖) การเลื อ กตั้ ง ผู้ แ ทนเกษตรกรเป็ น กรรมการกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตร ทั่ ว ประเทศ
กําหนดขึ้น ในวัน อาทิตย์ ที่ ๑๖ มิถุน ายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. หน่ว ยเลื อกตั้งที่ ๗ ตําบลทาทุ่งหลวง
สถานที่เลือกตั้ง เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน

-๑๗นางปิยพร ถากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
๑) ประชาสัมพันธ์การเลิกกิจการร้านค้าชุมชน แจ้งให้สมาชิกไปทําการขอรับหุ้นคืน
๒) โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ตํ า บลทาทุ่ ง หลวง ได้ ทํ า การเปิ ด การเรี ย นการสอนแล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอขอบคุณทางผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและร่วม
กิจกรรมของทางโรงเรียน และขณะนี้ ชมรมผู้สูงอายุตําบลทาทุ่งหลวง ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แล้ว
นายวรพงค์ บุตรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา
การเกิดน้ํ าเสี ยในลํ าน้ําแม่ตู้ด (พื้นที่ รับผลกระทบ หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑)
ในปัจจุบันช่วงฤดูฝนเกิดปลาตาย วัวควายกินน้ําไม่ได้ คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการปล่อย
ของเสียจากฟาร์มสุกรที่ตั้งอยู่ในบริเวณต้น น้ําลงสู่ลําน้ํา จึงอยากขอเสนอปัญหานี้ให้ที่ประชุม
ได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข
นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ
ที่ได้นําเสนอปัญหาเพื่อปรึกษาหารือในที่ประชุมนี้ กระผมขอเรียนชี้แจง ดังนี้.การเกิดน้ําเสียในลําน้ําแม่ตู้ด ซึ่งเป็นผลกระทบจากการปล่อยมูลสุกรลงสู่ลําน้ําทําให้มีผลกระทบ
เกิดกับพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวงซึ่งอยู่ปลายน้ํา ปัญหานี้เกิดขึ้นมานาน ในอดีตที่เคยมีการตรวจสอบ
ฟาร์มสุกร (ฟาร์มใหญ่) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตําบลทาสบเส้า โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
ระดับอําเภอ พบว่าระบบบําบัดของเสียในฟาร์มใหญ่มีมาตรฐาน เกิดจากการปล่อยของเสียจาก
ฟาร์มย่อย ปัญหานี้หากจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ต้องมีการดําเนินการโดยการมีส่วนร่วม
จากองค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ส่ ว นราชการในพื้ น ที่ หน่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ข
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน ในเบื้องต้น ทางเทศบาลฯ
จะขอหารือท่านนายอําเภอแม่ทา เพื่อให้ท่านได้มีการพิจารณาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
เรื่องนี้อีกครั้ง
นายอนันต์ จินะกาศ รองนายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
๑) ในเรื่องของปัญหาฟาร์มเลี้ยงสุกรนี้ ผมเคยไปร่วมตรวจสอบสถานประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในระดับอําเภอเมื่อคราวที่มีการร้องเรียน ระบบการจัดการของเสีย
ในฟาร์มขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีระบบที่ได้มาตรฐาน มีการบําบัดน้ําเสียและระบบจัดการของเสีย
ตามมาตรฐานของฟาร์ ม ซึ่ง หากมี การปล่ อ ยของเสี ย ลงสู่ ลํ า น้ํ าจริ ง ก็ อ าจมาจากฟาร์ ม ย่ อ ย
ซึ่งฟาร์มต่างๆเหล่านี้ตั้งอยู่นอกพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง แต่ทั้งนี้ เมื่อยังมีผลกระทบกับประชาชน
ตําบลทาทุ่งหลวงได้รับความเดือดร้อน ก็เห็นควรเสนอปัญหาเรื่องนี้ไปสู่เวทีระดับอําเภออีกครั้ง
เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและสะท้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกันต่อไป
๒) ในเรื่ องของการขอยืมเต็นท์ของเทศบาลฯ ปัจจุบันเต็นท์ที่มีอยู่ก็มีการชํารุดไปพอสมควร
ผ้าใบฉีกขาด แต่โครงเหล็กยังสามารถใช้การได้ เนื่องจากการยืมใช้งานต่างๆตามความจําเป็นของ
ทางหมู่บ้านก็มีบ่อยครั้ง ในส่วนที่มีการชํารุดเห็นควรจัดซื้อผ้าใบมาทดแทนและจัดซื้อหลังใหม่
เพิ่มเติม จํานวน ๒-๓ หลัง ก็น่าจะเพียงพอ

-๑๘นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้
ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ ก
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน ๑๐ หลัง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท คาดว่าจะดําเนินการจัดซื้อ
ได้ในช่วงปลายปีนี้
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาเทศบาล

เมื่ อไม่มี ส มาชิก ฯท่า นใดเสนอแล้ ว ขอขอบคุ ณสมาชิ กสภาเทศบาลฯทุ กท่ า น ที่ไ ด้ เข้ าร่ ว ม
การประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 1๓.๓0 น.

(ลงชื่อ)

- กัญญา แก้วกาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางกัญญา แก้วกาศ )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

-๑๙-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว เมือ่ วันที่ ...๔.... สิงหาคม ๒๕6๒
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

- ปิยพร ถากาศ ( นางปิยพร ถากาศ )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- พรศิลป์ จิ๋วเมฆ ( นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- เจริญ ติ๊บยะกาศ ( นายเจริญ ติ๊บยะกาศ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- จันทนา วิวัฒนศักดิ์ ( นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- ณรงค์ ทะกาศ ( นายณรงค์ ทะกาศ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- เสริมศรี เสาวภาณี ( นางเสริมศรี เสาวภาณี )
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง สมัย...สามัญ....ที่...๓... เมื่อวันที่...๖ สิงหาคม ๒๕๖๒...

(ลงชื่อ)

- ชาติ ปันสุภา ( นายชาติ ปันสุภา )
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

