รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๖ 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-ไพรรัตน์ เสาตอ-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 ๑๓.๐0 น.
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ที่ประชุม

-

-๓ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้เสนอผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
สมัยสามัญที่สอง ครั้งที่ 1/256๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 256๒ ที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกสภาฯ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม

นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง (กรรมการตรวจรายงานการประชุม)
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนราชการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ทําการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
สมัยสามัญที่สอง ครั้งที่ 1/256๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน 256๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม
คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม 256๒ เห็นว่าถูกต้อง จึงไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้ส มาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่สอง
ครั้งที่ 1/256๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน 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 ๕ สิงหาคม 256๒ จึงขอรายงานผลการติดตามการ
ดําเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา
สภาพถนนและรางระบายน้ําชุมชน เกิดความชํารุด ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ทําการ
สํารวจตรวจสอบในบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้.1) ได้รับแจ้งจากนายบุญตัน อุดจี้ รางระบายน้ําบริเวณหน้าบ้าน ไม่สามารถระบายน้ําได้ทัน
เวลาเกิดฝนหนัก ทําให้เกิดน้ําท่วมขังในบริเวณดังกล่าว
๒) ได้ รั บ แจ้ ง จากนายวรพงค์ บุ ต รแก้ ว แจ้ ง ว่ า บริ เ วณถนนปากทางซอยเข้ า บ้ า น
มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ชํารุด เกิดความไม่สะดวกต่อการใช้ถนนบริเวณบ้านของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
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
เกี่ยวกับเรื่องรางระบายน้ําและถนนชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้.๑) กรณีรับแจ้งจากนายบุญตัน อุดจี้ ปัญหารางระบายน้ํา ได้ดําเนินการมอบหมายให้กองช่าง
ทําการสํารวจตรวจสอบพืน้ ทีแ่ ล้ว ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากทางสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งเป็นหนังสือมายังเทศบาลฯด้วย
๒) กรณี ปั ญ หาถนนชํ า รุ ด เป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ ทางเทศบาลฯ จะพิ จ ารณาใช้ ง บประมาณจาก
ค่าซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก ทําการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน ได้ไปทําการตรวจสอบพื้นที่ว่าจุ ดไหนมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการก่อน และแจ้งประสานมายังกองช่าง
เพื่อจะได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป
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 ๕ สิ ง หาคม 256๒ จึ ง ขอรายงานผลการติ ด ตาม
การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.๑) การเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออก
สืบเนื่องจากการติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต
ทางคณะกรรมการฯ ได้นําเสนอปัญหาเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ทางฝ่ายบริหารฯ ได้ป ระชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและรู้จัก
การดูแลตนเองให้ปลอดจากโรคไข้เลือดออก ตลอดจนจัดให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาไปแล้วนั้น
ทางคณะกรรมการฯ จึ งขอนํ าเรี ย นต่อ ที่ป ระชุม ในเรื่ องนี้อี กครั้ง เพื่อ ขอให้ เ ทศบาลฯ ได้ดํ าเนิน การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ประกอบสภาวะอากาศในช่วงนี้มีฝนตกบ่อยครั้ง อาจเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้
ทางคณะกรรมการฯ มีความห่วงใยในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นควรให้เทศบาลฯ ได้ประสานไปยังทางกํานัน ผู้ใหญ่บ้านใน
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของหมู่บ้านให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างจริงจัง ร่วมกันทํากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อป้ องกัน โรคไข้เลื อดออก ทําความสะอาดบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมกับ อสม.
ในพื้นที่ ซึ่งก็จะสามารถป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้
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
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

-๕ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและ
ติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ ๒ ได้เสนอผลการติดตามเกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของตําบล
ทาทุ่งหลวง ในนามของผู้บริหารฯ มีความเป็นห่วงและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอชี้แจงแนวทางดําเนินการ ดังนี้.๑) ในเรื่ อ งการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ทางเทศบาลฯ ได้ ดํ า เนิ น การประสานขอความร่ ว มมื อ กั บ ทาง
กํานัน-ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ในการขอประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
การเกิดโรคไข้เลือด ทั้งนี้ ได้ทําการเฝ้าระวังร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทาทุ่งหลวง เกี่ยวกับการพ่น
หมอกควันกําจัดยุงลาย กรณีพบหรือมีเหตุสงสัยว่าจะมีการระบาดในพื้นที่
๒) ในส่วนของการจัดกิจกรรมรณรงค์อื่นๆ เทศบาลฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เป็นหนังสือขอความร่วมมือกับทางหมู่บ้าน
โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ให้น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย กําจัดแหล่ง
เพาะพัน ธุ์ ลู กน้ํ ายุ งลาย แหล่ งน้ํ าขั งต่า งๆ ตลอดจน จัดหาวัส ดุ ทางการแพทย์ เช่ น น้ํ ายาเคมีพ่ นหมอกควั นกํา จัดยุ ง
ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย ให้เพียงพอสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. และหน่วยบริการสาธารณสุข
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

4.๑ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
(วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)
ประธานสภาเทศบาล

เชิญนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง แถลงต่อที่ประชุมสภาฯ

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
“ เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง ทุ ก ท่ า น
ด้วยเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้จัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่ อเสนอขอรั บการพิ จารณาจากสภาเทศบาลตําบลทาทุ่ง หลวง ตามมาตรา ๖๕
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบ
ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ น ายกเทศมนตรี ตํ า บล ทาทุ่ ง หลวง
จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาล
ตําบลทาทุ่งหลวง ฉะนั้น จึงขอแถลงต่อท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุ ก ท่ า น ได้ ท ราบถึ ง สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายในการดํ า เนิ น งานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้.-

-๖๑. สถานะการคลัง
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วั น ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง
มีสถานะการเงินการคลัง ดังนี้
- เงินฝากธนาคาร
จํานวน ๑๗,๐๑๕,๗๓๔.๙๐ บาท
- เงินสะสม
จํานวน ๖,๘๗๐,๔๘๑.๙๘ บาท
- เงินทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน ๕,๗๓๙,๙๑๔.๖๗ บาท
รายรับจริง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- เงินรายได้จากภาษีอากร
จํานวน
๒๘๙,๐๑๗.๗๕ บาท
- เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จํานวน
๑๙๘,๖๕๐.๒๕ บาท
- เงินรายได้จากทรัพย์สิน
จํานวน
๗๔,๕๖๕.๒๔ บาท
- เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน
๒๑๔,๙๓๓.๐๐ บาท
- เงินรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (ภาษีจัดสรร) จํานวน ๑๒,๔๓๗,๑๘๐.๑๗ บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
จํานวน ๑๓,๗๙๒,๒๔๗.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๖,๕๙๓.๔๑ บาท
รายจ่ายจริง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- งบกลาง
จํานวน ๙,๐๐๘,๙๕๘.๐๐ บาท
- งบบุคลากร
จํานวน ๗,๙๘๓,๑๒๐.๐๐ บาท
- งบดําเนินงาน
จํานวน ๒,๗๑๘,๓๐๙.๐๕ บาท
- งบลงทุน
จํานวน
๙๘๐,๗๘๐.๐๐ บาท
- งบเงินอุดหนุน
จํานวน
๗๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๒๑,๔๐๓,๖๖๗.๐๕ บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา
ในปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา แม้ ว่ า รายรั บ ของเทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง จะมี จํ า นวนจํ า กั ด
เมื่ อ เที ย บกั บ ภารกิ จ ต่ า งๆ ที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ บริ ก ารให้ แ ก่ ป ระชาชนตามอํ า นาจหน้ า ที่
ตามกฎหมายก็ต าม แต่ เ ทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ก็ส ามารถดํ าเนินการตามที่ ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกประการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง มีรายรับและรายจ่ายจริง ดังนี้.รายรับจริง
- เงินรายได้จากภาษีอากร
จํานวน
๓๕๐,๔๐๑.๕๕ บาท
- เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จํานวน
๒๔๒,๓๙๖.๕๙ บาท
- เงินรายได้จากทรัพย์สิน
จํานวน
๙๕,๐๖๓.๓๔ บาท
- เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน
๓๘,๔๔๔.๕๕ บาท
- เงินรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (ภาษีจัดสรร) จํานวน ๑๔,๓๘๐,๑๓๒.๕๘ บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
จํานวน ๑๓,๔๖๘,๘๐๖.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๒๘,๕๗๕,๒๔๔.๖๑ บาท

-๗รายจ่ายจริง
- งบกลาง
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
- เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- สาธารณูปโภค
- ครุภัณฑ์
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เงินอุดหนุน

จํานวน ๑๐,๘๒๔,๖๗๔.๐๐ บาท
จํานวน ๒,๕๗๓,๘๔๗.๐๐ บาท
จํานวน ๖,๕๕๑,๕๙๕.๐๐ บาท
จํานวน
๒๕๙,๘๙๐.๐๐ บาท
จํานวน ๒,๐๙๘,๕๕๕.๗๘ บาท
จํานวน ๑,๑๗๗,๒๐๓.๘๔ บาท
จํานวน
๓๒๐,๔๔๓.๘๓ บาท
จํานวน
๑๖๙,๒๕๐.๐๐ บาท
จํานวน ๑,๘๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท
จํานวน
๘๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๒๖,๖๖๕,๔๕๙.๔๕ บาท

๓. แนวนโยบายการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น ๓๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท โดยประมาณการ
จากรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ดังนี้.-

รายรับจริง ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษี อากร

350,401.55

470,000.00

570,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

242,396.59

277,500.00

287,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ

95,063.34

100,000.00

100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

38,444.55

36,000.00

55,000.00

726,306.03

883,500.00

1,012,000.00

14,380,132.58

14,116,500.00

14,488,000.00

14,380,132.58

14,116,500.00

14,488,000.00

13,468,806.00

19,000,000.00

19,000,000.00

รวมรายได้ทรี่ ฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

13,468,806.00

19,000,000.00

19,000,000.00

รวม

28,575,244.61

34,000,000.00

34,500,000.00

รวมรายได้จดั เก็บเอง
รายได้ทีร่ ฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หมวดภาษี จดั สรร
รวมรายได้ทรี่ ฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
รายได้ทีร่ ฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

-๘-

รายรับจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง
(%)

ปี 2563

หมวดภาษี อากร
ภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิง่ ปลูกสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00 100.00 % 500,000.00

ภาษี โรงเรือนและทีด
่ น
ิ

176,570.00 179,975.83 178,071.50 250,000.00 -100.00 %

0.00

ภาษี บารุงท้องที่

118,328.20 120,571.15 116,546.05 150,000.00 100.00 %

0.00

ภาษี ป้าย

43,594.00 37,782.00 52,214.00 50,000.00

0.00 % 50,000.00

อากรการฆ่าสัตว์

11,800.00 18,250.00

3,570.00 20,000.00

0.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษี อากร 350,292.20 356,578.98 350,401.55 470,000.00

570,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมปิ ด โปรย ติดตัง้ แผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิวเพือ
่ การโฆษณา

1,241.60

1,319.20

1,755.70

1,500.00

165,520.00 166,200.00 166,360.00 200,000.00

33.33 %

2,000.00

0.00 % 200,000.00

2,300.00

2,700.00

2,900.00

3,000.00

0.00 %

3,000.00

380.00

240.00

380.00

500.00

0.00 %

500.00

870.00

920.00

1,090.00

1,000.0

0.00 %

1,000.00

ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ

3,460.00

3,480.00

5,636.89

3,000.00 233.33 % 10,000.00

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

5,850.00

800.00

2,300.00

2,000.00

25.00 %

2,500.00

ค่าปรับการผิดสัญญา

4,290.00 83,555.00

900.00

3,000.00

0.00 %

3,000.00

ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับทะเบียนพาณิชย์

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการทีเ่ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตให้ตง้ ั ตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตอืน
่ ๆ

61,960.00 58,160.00 57,604.00 60,000.00
3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

100.00

470.00

3,000.00

0.00 % 60,000.00
0.00 %

3,000.00

500.00 300.00 %

2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 248,871.60 320,474.20 242,396.59 277,500.00

287,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
ดอกเบีย้

91,307.11 94,250.00 95,063.34 100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
91,307.11 94,250.00

0.00 % 100,000.00

95, 63.34 100,000.00

100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน

11,000.00 21,100.00

ค่าจาหน่ ายแบบพิมพ์และคาร้อง
รายได้เบ็ดเตล็ดอืน
่ ๆ

2,360.00

5,870.00

0.00
0.00

26,970.00 28,389.75 38,444.55

0.00

0.00 %

0.00

6,000.00 -16.67 %

5,000.00

0,000.00

66.67 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,330.00 55,359.75 38,444.55 36,000.00

55,000.00

-๙-

รายรับจริง

ประมาณการ

หมวดภาษี จดั สรร
ภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลือ
่ น
ภาษี มลู ค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.
กาหนดแผนฯ
ภาษี มลู ค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.
จัดสรรรายได้ฯ

259,620.49

354,211.38

450,087.94

450,000.00

8.4 %

488,000.00

7,463,873.82 7,538,209.48 7,722,252.25 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00
1,804,585.55 1,771,500.72 1,909,610.85 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ

103 988.82

46,232.97

313,093.19

400,000.00 0.00 %

400,000.00

ภาษี สรุ า

796,179.69

800,325.02

0.00

0.00 0.00 %

0.00

ภาษี สรรพสามิต

1,712,589.02 1,928,689.15 2,855,050.36 2,200,000.00 13.64 % 2,500,000.00

ค่าภาคหลวงแร่

55,164.23

47,868.72

37,474.15

50,000.00 0 00 %

50,000.00

ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม

27,135.95

25,003.44

24,028.84

50,000.00 0.00 %

50,000.00

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิตก
ิ รรมตามประมวล
กฎหมายทีด
่ ิน

1,083,442.00 1,108,979.00 1,068,535.00

966,500.00 3.47 % 1,000,000.00

รวมหมวดภาษี จดั สรร 13,306,579.5 13,621,019.88 14,380,132.58 14,116,500.00

14,488,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา

3,264,800.00 12,573,438.00 13,468,806.00 19,000,000.00 0.00 % 19,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,264,800.00 12,573,438.00 13,468,806.00 19,000,000.00

19,000,000.00

รวมทุกหมวด 17,302,180.48 27,021,120.81 28,575,244.61 34,000,000.00

34,500,000.00

ประมาณการรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ตั้งไว้ ๓๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

6,357,960

1,598,040

7,956,000

เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)

2,624,640

0

2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)

3,733,320

1,598,040

5,331,360

4,208,800

350,000

4,558,800

300,000

130,000

430,000

2,658,800

40,000

2,698,800

ค่าวัสดุ

850,000

180,000

1,030,000

ค่าสาธารณู ปโภค

400,000

0

400,000

160,500

78,900

239,400

160,500

78,900

239,400

10,727,260

2 026,940

12,754,200

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม

-๑๐แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม

รวม

250,000

250,000

80,000

80,000

100,000

100,000

70,000

70,000

30,000

30,000

30,000

30,000

280,000

280,000

แผนงานการศึกษา
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

1,496,760

0

1,496,760

1,496,760

0

1,496,760

170,000

1,055,300

1,225,300

ค่าตอบแทน

60,000

0

60,000

ค่าใช้สอย

40,000

526,500

566,500

ค่าวัสดุ

70,000

528,800

598,800

17,000

0

17,000

ค่าครุภณ
ั ฑ์

17,000

0

17,000

งบเงินอุดหนุน

0

740,000

740,000

เงินอุดหนุน

0

740,000

740,000

1,683,760

1,795,300

3,479,060

เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน
่

รวม

666,000

0

666,000

666,000

0

666,000

340,000

70,000

410,000

60,000

0

60,000

ค่าใช้สอย

160,000

20,000

180,000

ค่าวัสดุ

120,000

50,000

170,000

งบเงินอุดหนุน

120,000

0

120,000

เงินอุดหนุน

120,000

0

120,000

1,126,000

70,000

1,196,000

เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

-๑๑-

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งบ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

รวม

522,000

522,000

522,000

522,000

170,000

170,000

ค่าตอบแทน

60,000

60,000

ค่าใช้สอย

80,000

80,000

ค่าวัสดุ

30,000

30,000

692,000

692,000

เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินงาน

รวม
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิง่ ปฏิกูล

งานไฟฟ้ าถนน

รวม

1,048,440

0

0

1,048,440

1,048,440

0

0

1,048,440

270,000

20,000

20,000

310,000

ค่าตอบแทน

80,000

0

0

80,000

ค่าใช้สอย

40,000

20,000

20,000

80,000

150,000

0

0

150,000

41,300

1,156,000

0

1,197,300

41,300

0

0

41,300

0

1,156,000

0

1,156,000

1,359,740

1,176,000

20,000

2,555,740

เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ
งบดาเนินงาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

680,000

680,000

ค่าใช้สอย

680,000

680,000

งบเงินอุดหนุน

107,500

107,500

เงินอุดหนุน

107,500

107,500

787,500

787,500

รวม

-๑๒-

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดาเนินงาน

รวม

170,000

170,000

ค่าใช้สอย

170,000

170,000

งบเงินอุดหนุน

87,500

87,500

เงินอุดหนุน

87,500

87,500

257,500

257,500

รวม
แผนงานการเกษตร
งาน

งบ

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดาเนินงาน

งานอนุรกั ษ์ แหล่งน้าและป่ าไม้

รวม

120,000

30,000

150,000

ค่าใช้สอย

70,000

30,000

100,000

ค่าวัสดุ

50,000

0

50,000

120,000

30,000

150,000

รวม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ

งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
รวม

รายจ่าย

รวม
12,348,000

12,348,000

12,348,000

12,348,000

12,348,000

12,348,000

รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

10,826,174.00

11,750,128.00

12,348,000.00

งบบุคลากร

9,125,442.00

12,013,780.00

11,689,200.00

งบดาเนินงาน

3,839,993.45

7,300,392.00

7,924,100.00

งบลงทุน

991,250.00

1,980,700.00

1,483,700.00

งบเงินอุดหนุน

881,000.00

955,000.00

1,055,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

25,663,859.45

34,000,000.00

34,500,000.00

รวม

25,663,859.45

34,000,000.00

34,500,000.00

-๑๓จาแนกตามแผนงาน จานวน ๑๐ แผนงาน ดังนี้.ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

12,754,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

280,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

3,479,060

แผนงานสาธารณสุข

1,196,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

692,000

แผนงานเคหะและชุมชน

2,555,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

787,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

257,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

150,000

ด้านการดาเนินงานอืน
่
แผนงานงบกลาง

12,348,000
งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน
้

34,500,000

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง ได้ ป ระมาณการรายรั บ ไว้
จํานวน ๓๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบสี่ ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยในส่วนของรายได้ที่เทศบาล
ตํ า บลทาทุ่ ง หลวง จั ด เก็ บ เอง จะได้ ทํ า การปรั บ ปรุ ง การจั ด เก็ บ รายได้ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
และในส่ ว นของงบประมาณรายจ่าย ได้กํ าหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จํ านวน ๓๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
(สามสิ บ สี่ ล้ า นห้ า แสนบาทถ้ว น) ซึ่ งคาดว่ าจะสามารถไปจัดทํ าการบริ การสาธารณะด้ านต่ างๆ
ตามอํานาจหน้าที่ ให้ มีป ระสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดทํางบประมาณของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เป็นการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)
ดังนั้น จึงขอแถลงให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ พร้อมนี้ ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขอรั บ การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบจากสภาเทศบาล
ตํ า บลทาทุ่ ง หลวง ตราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็น จ านวนรวมทั้ งสิ้ น ๓๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิ บสี่ ล้า นห้า แสนบาทถ้ วน) เพื่ อใช้ใ นการ
บริหารงานตามอํานาจหน้าที่ ตามทีก่ ฎหมายและระเบียบของราชการกําหนด ต่อไป ”
-นายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง-

-๑๔-

ประธานสภาเทศบาล เมื่อ นายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง ได้แถลงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ ๑
ขั้นรับหลักการนี้
ที่ประชุม

มีการอภิปรายพอสมควร

ประธานสภาเทศบาล เมื่ อ ได้ มี ก ารอภิ ป รายตามสมควรแล้ ว เห็ น ควรให้ มี ก ารลงมติ ใ นวาระที่ ๑ ขั้ น รั บ หลั ก การ
จึ ง ขอมติ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ รั บ หลั ก การร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ รับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 3 เสียง

ประธานสภาเทศบาล

หลังจากที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ ว ในขั้ น ตอนต่ อ ไปเป็ น การเลื อ กคณะกรรมการแปรญั ต ติ
ร่างงบประมาณรายจ่ายฯ โดยให้ที่ประชุมดําเนินการเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ตามระเบี ย บกระทรวง มหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาเทศบาลฯ เสนอให้ ที่ป ระชุมเลื อกคณะกรรมการแปรญัต ติ โดยให้ ส มาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอจํานวน
ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน
นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๗ คน
ผู้รับรอง

๑. นายเจริญ ติ๊บยะกาศ

๒. นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ

ประธานสภาเทศบาล

สอบถามที่ประชุมว่ามีการเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาเทศบาล

เมื่ อ ไม่ มี ก ารเสนอเป็ น อย่ า งอื่ น ให้ ถื อ ว่ า ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ มี ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ
จ านวน ๗ คน แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม เสนอรายชื่ อ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เพื่ อ เป็ น กรรมการ
แปรญัตติ ตามลําดับ ดังนี้.-

-๑๕- กรรมการแปรญัตติคนที่ ๑
นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เสนอ นายวิศรุต แก้วกาศ
ผู้รับรอง
๑. นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ
๒. นายเจริญ ติ๊บยะกาศ
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

สอบถามที่ประชุมว่ามีการเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายวิศรุต แก้วกาศ
เป็นกรรมการแปรญัตติ
- กรรมการแปรญัตติคนที่ ๒

นางปิยพร ถากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เสนอ นายวรพงค์ บุตรแก้ว
ผู้รับรอง
๑. นายวิโรจน์ ยะสินธ์
๒. นายณรงค์ ทะกาศ
ประธานสภาเทศบาล

สอบถามที่ประชุมว่ามีการเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายวรพงค์ บุตรแก้ว
เป็นกรรมการแปรญัตติ
- กรรมการแปรญัตติคนที่ ๓

นายวรพงค์ บุตรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เสนอ นางเสริมศรี เสาวภาณี
ผู้รับรอง
๑. นายณรงค์ ทะกาศ
๒. นายวิศรุต แก้วกาศ
ประธานสภาเทศบาล

สอบถามที่ประชุมว่ามีการเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นางเสริมศรี เสาวภาณี
เป็นกรรมการแปรญัตติ
- กรรมการแปรญัตติคนที่ ๔

นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เสนอ นายวิโรจน์ ยะสินธ์
ผู้รับรอง
๑. นายเกษม แปงปัน
๒. นางปิยพร ถากาศ
ประธานสภาเทศบาล

สอบถามที่ประชุมว่ามีการเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายวิโรจน์ ยะสินธ์
เป็นกรรมการแปรญัตติ

-๑๖- กรรมการแปรญัตติคนที่ ๕
นายวิศรุต แก้วกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เสนอ นายเกษม แปงปัน
ผู้รับรอง
๑. นายวรพงค์ บุตรแก้ว
๒. นายณรงค์ ทะกาศ
ประธานสภาเทศบาล

สอบถามที่ประชุมว่ามีการเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายเกษม แปงปัน
เป็นกรรมการแปรญัตติ
- กรรมการแปรญัตติคนที่ ๖

นายวิโรจน์ ยะสินธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เสนอ นายณรงค์ ทะกาศ
ผู้รับรอง
๑. นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ
๒. นายวิศรุต แก้วกาศ
ประธานสภาเทศบาล

สอบถามที่ประชุมว่ามีการเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายณรงค์ ทะกาศ
เป็นกรรมการแปรญัตติ
- กรรมการแปรญัตติคนที่ ๗

นายเกษม แปงปัน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เสนอ นายเจริญ ติ๊บยะกาศ
ผู้รับรอง
๑. นางเสริมศรี เสาวภาณี
๒. นายวรพงค์ บุตรแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

สอบถามที่ประชุมว่ามีการเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายเจริญ ติ๊บยะกาศ
เป็นกรรมการแปรญัตติ

สรุป ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบด้วย
๑. นายวิศรุต
๒. นายวรพงค์
๓. นางเสริมศรี
๔. นายวิโรจน์
๕. นายเกษม
๖. นายณรงค์
๗. นายเจริญ

แก้วกาศ
บุตรแก้ว
เสาวภาณี
ยะสินธ์
แปงปัน
ทะกาศ
ติ๊บยะกาศ

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง

-๑๗ประธานสภาเทศบาล

เสนอให้ที่ประชุมฯ ได้กาหนดระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติ

( - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๔๕ วรรคสาม
“... ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ...” )

นายเกษม แปงปัน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เสนอให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ในวันที่ ๗, ๘, และ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้.-วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
-วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
-วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
สถานที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ผู้รับรอง

๑. นายเจริญ ติ๊บยะกาศ

ประธานสภาเทศบาล

สอบถามที่ประชุมว่ามีการเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

๒. นายวิศรุต แก้วกาศ

ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาเทศบาล

เมื่ อ ไม่ มี ก ารเสนอเป็ น อย่ า งอื่ น ให้ ถื อ ว่ า ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ให้ ก าหนดระยะเวลาเสนอ
คาแปรญัตติ และสถานที่เสนอคาแปรญัตติ คือ

- วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
- วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
- วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
สถานที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาเทศบาล

แจ้งที่ประชุมฯว่า ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติตามที่สภาฯ ได้กาหนดไว้ หากผู้บริหาร
เทศบาลฯ หรือ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็ น รายข้ อ และเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ในกรณี ที่ส มาชิ ก สภาเทศบาลฯ
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรองด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการสภาเทศบาล ขอแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานและเลขานุการ
ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ

รับทราบ

-๑๘ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
๑) ขอเชิ ญ ร่ ว มกิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันจันทร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
๒) ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตําบลทาทุ่งหลวง เพื่อปรับปรุงข้อมูลในสมุด
ประจําตัวให้เป็นปัจจุบัน ขอทราบรายละเอียดได้ที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจําตําบลทาทุ่งหลวง
๓) ในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลําพูน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง หมู่ที่ ๒ ตําบลทาทุ่งหลวง ตามนโยบายการบริหารจัดการขยะ
จังหวัดสะอาด โดยมีท่านกํานันตําบลทาทุ่งหลวง และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
๔) ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจาก
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนให้ผู้สูงอายุมี
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ตามระเบี ยบของทางราชการ และผู้ พิการในการตรวจร่างกายเพื่อรับรองความพิการจาก
โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเป็นการช่วยรักษาสิทธิเกี่ยวกับการรับเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ
๕) แจ้งความคืบหน้า การขอรับการสนับสนุนรถพยาบาลกู้ชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลํ า พู น คาดว่ าในช่ ว งเดื อ นกั น ยายน จะได้ รั บ รถมาใช้ ใ นการช่ ว ยเหลื อ ดูแ ลประชาชนด้ า นการรั บ -ส่ ง ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น
ตามภารกิจงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
๖) ขอเชิญชวนร่วมการทําบุญทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนสร้างพระอารามทุ่งทองกวาว ในวันอาทิตย์
ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้
นางปิยพร ถากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ขอขอบคุณทางผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติร่วมการบําเพ็ญ
กุศลการสวดอภิธรรมศพ พระครูสถาพรพลประยุต อดีตเจ้าอาวาสวัดทาทุ่งหลวง
นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรี ย นท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอขอบคุณทางผู้ บริห าร
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน
และคณะ ในการตรวจเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทางในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ในวันนี้
นายเจริญ ติ๊บยะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามความคืบหน้า
เกี่ยวกับการซ่อมแซมรางระบายน้ํา หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายบุญยนต์ ติ๊บยะกาศ
นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การซ่อมแซมรางระบายน้ํา
ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ทางเทศบาลฯ โดย กองช่าง ดําเนินการจัดทํา เอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย แบบแปลน ประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-๑๙ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาเทศบาล

ขอแจ้งนัดการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ครั้งต่อไป
ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง แต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี
และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 1๕.๐0 น.

(ลงชื่อ)

- กัญญา แก้วกาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางกัญญา แก้วกาศ )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

-๒๐-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว เมือ่ วันที่ ...๑๕... สิงหาคม 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...สามัญ...ที่...สาม... เมื่อวันที่...๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒...

(ลงชื่อ)

- ชาติ ปันสุภา ( นายชาติ ปันสุภา )
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

