รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
******************************
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
ที่
๑

ชื่อ-สกุล
นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นางกัญญา
นางปิยพร
นางเสริมศรี
นางพรศิลป์
นายเจริญ
นายวรพงค์
นายวิศรุต
นายวิโรจน์
นายณรงค์

แก้วกาศ
ถากาศ
เสาวภาณี
จิ๋วเมฆ
ติ๊บยะกาศ
บุตรแก้ว
แก้วกาศ
ยะสินธ์
ทะกาศ

ตาแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

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

- ผู้มาประชุม ๑๐ คน
- ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน
๑. นายชาติ ปันสุภา
๒. นายเกษม แปงปัน

ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

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

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-

-๒ผู้เข้าร่วมการประชุม (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
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
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-ทักษิณ สุขสวัสดิ์-ศิริประภา คําฟู-ชฎาทิพย์ โยกาศ-บุษราภรณ์ นันตากาศ-ศิรินภา ไชยวงค์-สลิลทิพย์ ปัญญา-

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. นายชาติ ปั น สุ ภา ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ขอลาการประชุมในครั้งนี้
จึงได้มอบหมายให้ นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ รองประธานสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง ในการประชุมครั้งนี้
๒. นายเกษม แปงปัน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง แจ้งขอลาการประชุมในครั้งนี้
เนื่องจากติดภารกิจการจัดเตรียมงานศพฌาปนกิจศพของมารดา
ที่ประชุม

รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้เสนอผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
สมัย สามัญ สมัย ที่ส าม ครั้งที่ ๒/256๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิ งหาคม 256๒ ที่ผ่ านมา เพื่อให้
สมาชิกสภาฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง (กรรมการตรวจรายงานการประชุม)
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนราชการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ทําการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ส าม ครั้ ง ที่ ๒/256๒ วั น ที่ ๑๙ สิ ง หาคม 256๒ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน 256๒ เห็นว่าถูกต้อง จึงไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ครั้งที่ ๒/256๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม 256๒ ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้ตรวจสอบและชี้แจงให้ทราบ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ด้วยคะแนนเสียง 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

3.๑ เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ได้กําหนดวิธีการและขั้นตอนในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 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

-4ข้อ 2๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ...
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ งได้รับความเห็นชอบแล้ ว ให้ส่ งแผนพัฒ นาท้องถิ่นดังกล่ าวให้ ผู้บริห าร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้ดําเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑
(๑) แบบ ผ.๐๒ - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน ๖ โครงการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑ โครงการ
(๒) แบบ ผ.๐๒/๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการก่อสร้างฝายสบกึม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยางไคล ตําบลทาทุ่งหลวง
(๓) แบบ ผ.๐๓ (ครุภัณฑ์สําหรับใช้ในสํานักงานและบริการประชาชน) จํานวน ๒ รายการ
ทั้งนี้ ได้ดําเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ แล้ว
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน 256๒ ที่ผ่านมา จึงขอรายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯทราบไว้ ณ โอกาสนี้
ที่ประชุม

รับทราบ
3.๒ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
มอบหมายให้ นายยุทธนา ปิงชัย หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจง
ด้ว ยคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ) ได้เห็ นชอบกรอบแนวทาง
การประเมิ น มาตรฐานการจั ด บริ ก ารสาธารณะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
และให้สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน ก.ก.ถ.) คัดเลือกและ
นําเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ําไปใช้ประเมินเทศบาลในปี พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๓๙ ตัวชี้วัด โดยขอความร่วมมือ
เทศบาลทุกแห่ง ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และดําเนินการบันทึกข้อมูล ตามแบบติดตามประเมินผล
ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทําการประเมินตนเองตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อเป็นข้อมูล ที่ใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนรายงาน
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้พิจารณาดําเนินการ ตามขั้นตอนและวิธีการ ได้แก่
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ตามคําสั่งที่ ๓๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อทําหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินการประเมินตนเองของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
- จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดจากการจัดบริการสาธารณะ
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล
- จัดส่งข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามแบบติดตามประเมินผลให้สํานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
- รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดให้สภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงและประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ

-5(๒) ดําเนินการประเมินตนเอง โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ รายงานเข้าสู่ระบบ
ประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะ ประกอบด้วย
ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จํานวน ๗ ด้าน
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านผังเมือง
- ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต
- ด้านการศึกษา
- ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน
- ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
ข้อมูลการให้บริการสาธารณะ จํานวน ๒๒ ภารกิจ
๑) ถนนและการระบายน้ํา
๒) คลอง/ลําธาร บ่อน้ํา และแหล่งน้ํา
๓) ระบบประปาของเทศบาล
๔) สะพาน
๕) ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ
๖) การคมนาคมและขนส่ง
๗) ด้านผังเมือง
๘) การส่งเสริมพัฒนาสตรี
๙) การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ
๑๐) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
๑๑) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด
๑๒) การสาธารณสุขมูลฐาน
๑๓) การพัฒนาเด็กและเยาวชน
๑๔) การศึกษาในระบบ
๑๕) การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย
๑๖) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๗) การจัดระเบียบชุมชน
๑๘) การจัดการความขัดแย้ง
๑๙) การป้องกันอาชญากรรมและการกระทําผิด
๒๐) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน
๒๑) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๒) การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

-๖(๓) ดําเนินการประเมินความพึงพอใจการจัดบริการสาธารณะจากประชาชนและผู้มาติดต่อราชการกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน ๑๐๐ ชุด ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้.- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านผังเมือง
- ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต
- ด้านการศึกษา
- ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน
- ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

ระดับ พอใจ
ระดับ พอใจ
ระดับ พอใจ
ระดับ พอใจ
ระดับ พอใจ
ระดับ พอใจ
ระดับ พอใจ

จึงขอรายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ไว้ ณ โอกาสนี้
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 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”

ก. โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐.-บาท
“ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน ๒ อัตรา ๑๒ เดือน ” ขอโอนลด เป็นเงิน ๖๙๖,๐๐๐.-บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน ๒ รายการ ดังนี้.(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานติดตั้งชุดระบบกระจายเสียงระบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดระบบกระจายเสียงระบบไร้สายทางไกล ระบบ UHF/FM ๔๒๐.๒๐ MHz ของเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง โดยติดตั้งชุดภาคสนามส่ งสัญญาณแม่ข่าย ๑ ชุด และติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) จํานวน ๖ ชุด
รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

-๗-

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เสริ ม ผิ ว ลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต ถนนสายทางเข้ า หมู่ บ้ า น หมู่ ที่ ๖ ตํ า บลทาทุ่ ง หลวง
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและ
แบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เนื่องด้วยทางเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง มีความจําเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลฯ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๒ รายการ เพื่อดําเนินการก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ ดังนี้.(๑) งานติดตัง้ ติดตั้งชุดระบบกระจายเสียงระบบไร้สายทางไกล ระบบ UHF/FM ๔๒๐.๒๐ MHz
ของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตําบลทาทุ่งหลวง ทดแทนระบบเดิมที่ชํารุด เสียหาย ใช้การไม่ได้ ทําให้ปัจจุบันนี้ ทางเทศบาลฯ ได้ขอความอนุเคราะห์
เป็นหนังสือไปยังกํานันตําบลทาทุ่งหลวงและผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ดําเนินการแทน
(๒) งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว ดําเนินการเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมสภาพถนนเดิมที่เป็นพื้นคอนกรีต ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชํารุด พื้นผิวจราจรขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ
เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้เ ส้นทางสัญจรของประชาชนในหมู่บ้านทุ่งทองกวาวและใกล้เคียง ทางเทศบาลฯ จึงเห็นว่า
สมควรที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ สอบถามหรืออภิปราย

นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในส่วนของดิฉันขอแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การติดตั้งชุดระบบกระจายเสี ย งแบบไร้ส ายระบบอัตโนมัติ เห็ นว่า การประชาสั มพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
ในปัจจุบันนี้ มีความสําคัญมาก ประชาชนในพื้นที่ให้ ความสนใจในการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ การมีระบบกระจาย
เสียงแบบไร้สายของเทศบาลฯ จะช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ประกอบกับระบบ
เครื่องกระจายเสียงเดิมที่เคยใช้มาได้ชํารุด ไม่สามารถใช้การได้ ทุกวันนี้เทศบาลฯ ได้แก้ไขปัญหาโดยขอความอนุ เคราะห์
กํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยในการประกาศประชาสัมพันธ์ แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น การติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย
โดยให้เทศบาลฯเป็นศูนย์กลางทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จะช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว
สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชนทั้ง ๖ หมู่บ้าน จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าสนับสนุนให้ดําเนินการโครงการนี้

-๘นางปิยพร ถากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรีย นท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงถนนสายทางเข้าหมู่บ้านทุ่งทองกวาว ถนนสายนี้สมควรได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผิวถนนเดิมเป็น
คอนกรีต มีอายุการใช้งานมานานพอสมควร สภาพปัจจุบัน ผิวถนนลอก สายทางแคบ ประชาชนใช้เส้นทางบ่อยเป็นประจํา
การปรับปรุงถนนเส้นนี้โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จะช่วยให้ผิวจราจรมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไหล่ทางถนน
กว้างขึ้น เกิดความสะดวก ปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง จึงขอสนับสนุนให้ดําเนินการโครงการนี้
ประธานสภาเทศบาล

ท่านสมาชิกฯ ก็ได้ให้เกียรติอภิปรายแสดงความคิดเห็นไปพอสมควร
จึงขอสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามแล้ว จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.256๒ มาตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ จํา นวน ๒ รายการ
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง เสนอหรือไม่

ที่ประชุม

เห็นควรให้ลงมติเป็นรายการ

ประธานสภาเทศบาล

ขอมติที่ประชุม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานติดตั้งชุดระบบกระจายเสียงระบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดระบบกระจายเสียงระบบไร้สายทางไกล ระบบ UHF/FM ๔๒๐.๒๐ MHz ของเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง โดยติดตั้งชุดภาคสนามส่ งสัญญาณแม่ข่าย ๑ ชุด และติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) จํานวน ๖ ชุด
รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ / เลขานุการสภาฯ)

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เสริ ม ผิ ว ลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต ถนนสายทางเข้ า หมู่ บ้ า น หมู่ ที่ ๖ ตํ า บลทาทุ่ ง หลวง
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและ
แบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ / เลขานุการสภาฯ)

-๙ข. โอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐.-บาท
“ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน ๑ อัตรา ๑๒ เดือน ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน
การเลื่อนระดับ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ” ขอโอนลด เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐.-บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน ๓ รายการ ดังนี้.(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสานักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เป็นเงิน ๒๕๙,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในสํานักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง โดยเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตาม
ประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานติดตั้งกระจกโค้งนูนในพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ติ ด ตั้ ง กระจกโค้ ง นู น เนื้ อ อะคริ ลิ ค ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง ๒๔ นิ้ ว พร้ อ มติ ด ตั้ ง เสาขนาด ๓ นิ้ ว
ความยาว ๒.๐๐ เมตร จํานวน ๗ ชุด บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง รายละเอียดตามประมาณการราคา
ค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
(๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่น ขนาดพื้นที่ ๒.๕๐ x ๕.๕๐ ตารางเมตร ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เนื่องด้วยทางเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง มีความจําเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลฯ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๓ รายการ เพื่อดําเนินการก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ ดังนี้.๑) งานก่อสร้ างลานคอนกรีตเสริมเหล็ กภายในสํ านักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง มีพื้นที่
ดําเนินการที่คงค้างอยู่ป ระมาณ ๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร เพื่อสร้างภูมิทัศน์ ที่ดีในบริเวณสํานักงานของเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง เกิดความสะดวกต่อประชาชนผู้ มาติดต่อราชการ สามารถใช้พื้นที่ สําหรับจัดงาน/กิจกรรมต่างๆมากขึ้น และ
สามารถใช้พื้นทีล่ านคอนกรีตเป็นลานจอดรถในกรณีมาติดต่อราชการได้อย่างเหมาะสม

-๑๐-

๒) งานติดตั้งกระจกโค้งนูนบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางถนนสัญจรไปมา ซึ่งในบริเวณจุดเสี่ยงในแต่ละหมู่บ้านมักจะเกิดปัญหา
อุบัติเหตุรถยนต์และจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันบ่อยครั้ง และตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจติดตามฯชุดที่ ๑
ได้เคยนําเสนอปัญหาเรื่องนี้ต่อผู้บริหาร ทางเทศบาลฯ จึงเห็นสมควรที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยเห็นสมควรดําเนินการติดตั้งกระจกโค้งนูนแบบอะคริลิค จํานวน ๗ ชุด บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่
๓) งานก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ดําเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่ น
โดยขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พิจารณาดําเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ แห่ง “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” คือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกจากความรู้ในห้องเรียน โดยนําเอาธรรมชาติรอบตั วมาเป็นเครื่องเล่นทั้ง 5 ฐาน
แต่ละฐานของสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา จะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไปพร้อมๆ กับการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางผู้บริหาร
จึงขอเสนอโครงการนี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณา
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ สอบถามหรืออภิปราย

นายวรพงค์ บุตรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การก่อสร้างลานคอนกรีตในพื้นที่ของ
สํ านั กงานเทศบาลตําบลทาทุ่ง หลวง จะช่ ว ยให้ เ กิด ความสะดวกต่ อประชาชนผู้ มาติ ด ต่อราชการ ทุ กวัน นี้เ ทศบาลฯ
เป็นสถานที่สําหรับให้บริการด้านต่างๆหลายภารกิจ เช่น การจัดประชุมของหน่วยงานต่างๆ การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ
รับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียม ติดต่อขอความช่วยเหลือด้านการเกษตร ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขอรับใบอนุญาต เป็นต้น
ตลอดจนเป็นสถานที่จัดงานและกิจกรรมของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตในพื้นที่ส่วนที่ยังคงค้างให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆตามความจําเป็นและเหมาะสม
นายเจริญ ติ๊บยะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสนับสนุ นให้ทําการติดตั้งกระจก
แบบโค้งนูนในบริเวณถนนทางแยกที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง ทั้ง ๖ หมู่บ้าน จะช่วยให้
เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมา ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งปัญหาในเรื่องนี้มายัง
สมาชิกสภาฯโดยตลอด จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯว่าสมควรที่ทางฝ่ายบริหารจะได้ดําเนินการในเรื่องนี้
นายณรงค์ ทะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเรียนต่อที่ประชุมเพื่อสนับสนุน
การก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากจะเป็นการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายสนามเด็กเล่นสร้าง
ภูมิปัญญาแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อเด็กเล็ก สร้างพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา ส่งเสริมการเรียนการสอนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ จึงขอเห็นชอบด้วยกับโครงการนี้

-๑๑ประธานสภาเทศบาล

ท่านสมาชิกฯ ก็ได้ให้เกียรติอภิปรายแสดงความคิดเห็นไปพอสมควร
จึงขอสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามแล้ว จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.256๒ มาตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ จํา นวน ๓ รายการ
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง เสนอหรือไม่

ที่ประชุม

เห็นควรให้ลงมติเป็นรายการ

ประธานสภาเทศบาล

ขอมติที่ประชุม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสานักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เป็นเงิน ๒๕๙,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในสํานักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง โดยเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตาม
ประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ / เลขานุการสภาฯ)

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานติดตั้งกระจกโค้งนูนในพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ติ ด ตั้ ง กระจกโค้ ง นู น เนื้ อ อะคริ ลิ ค ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง ๒๔ นิ้ ว พร้ อ มติ ด ตั้ ง เสาขนาด ๓ นิ้ ว
ความยาว ๒.๐๐ เมตร จํานวน ๗ ชุด บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง รายละเอียดตามประมาณการราคา
ค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ / เลขานุการสภาฯ)

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่น ขนาดพื้นที่ ๒.๕๐ x ๕.๕๐ ตารางเมตร ในบริเวณศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ / เลขานุการสภาฯ)

-๑๒-

ค. โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
“ เพื่อ เป็ น ค่ าใช้ จ่ า ยในการจั ดการเลื อกตั้งผู้ บ ริห ารท้องถิ่นและสมาชิ กสภาท้ องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
อนุกรรมการ ค่าบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ ” ขอโอนลด เป็นเงิน ๔๒๑,๐๐๐.-บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน ๓ รายการ ดังนี้.(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองลึก เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายสันมะหิน หมู่ที่ ๒ ตําบลทาทุ่งหลวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลทาทุ่งหลวง
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยางฟ้า เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น ค่า ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก หมู่ที่ ๕ ตําบลทาทุ่งหลวง สายทางไปสะพานทากาศ ขนาดกว้า ง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการราคา
ค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
(๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
-ชุดนั่งร้านแบบโครงเหล็ก เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่า จัดซื้อชุดนั่ งร้านแบบโครงเหล็ก ขนาด ๑.๗๐ เมตร จํานวน ๑๐ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งที่เกี่ยวข้อง
สําหรั บ ใช้กิจ การของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จัดซื้อในราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี ๒๕๖๑
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เนื่องด้วยทางเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง มีความจําเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลฯ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๓ รายการ เพื่อดําเนินการก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการและจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้.-

-๑๓๑) งานเสริ ม ผิ ว ลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต สายสั น มะหิ น หมู่ ที่ ๒ ตํ า บลทาทุ่ ง หลวง
จะดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนต่อจากบริเวณจุดเดิมที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิว
ลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตไปแล้วเป็นระยะทาง ๓๑๔.๐๐ เมตร ซึ่งถนนสายนี้ยังมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอีกเป็นระยะทาง ๒๔๐.๐๐ เมตร เนื่องจากถนนมีสภาพชํารุด ผิวถนนเดิมเป็นพื้นคอนกรีต แตกลอก
ขรุขระ บางช่ว งเป็น หลุ มขนาดเล็ก มีอายุการใช้งานมานาน โดยถนนสายนี้เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและเป็น
สายทางหลักของหมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองลึก ประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักสําหรับสัญจรไปมา ด้วยสภาพถนนที่ชํารุดจึงมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทางผู้บริหาร จึงเห็นควรดําเนินการขอปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น สามารถ
ใช้การได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย
๒) งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยางฟ้า สายทางไปสะพานทากาศ
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นระยะทางประมาณ ๔๘.๐๐ เมตร ต่อจากแนวถนนเดิมที่ได้ทําการก่อสร้าง
ไปแล้ว เพื่อเป็นสายทางหนึ่งที่เชื่อมต่อระหว่างตําบลทาทุ่งหลวงกับตําบลทากาศ ใช้เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนใน
พื้นที่และขนส่งลําเลียงพืชผลทางการเกษตร
๓) จั ด ซื้ อ ชุ ด นั่ ง ร้ า นโครงเหล็ ก เพิ่ ม เติ ม จํ า นวน ๑๐ ชุ ด พร้ อ มอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เนื่องด้วยในปัจจุบันเทศบาลฯมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
บ่อยครั้ ง เช่น งานรั ฐพิธี งานประเพณี งานด้านการปรับปรุ งดูแลอาคารสถานที่ งานบริการสาธารณะต่างๆ ฯลฯ
มีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชุดนั่งร้านแบบโครงเหล็กในการจัดเตรียมสถานที่จัดงานหรือกิจกรรม ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าวไว้ จึงเห็นสมควรที่จะขอจัดซื้อไว้เป็นครุภัณฑ์ของสํานักงานเทศบาล เพื่อใช้ประโยชน์
หรือให้บริการชุมชนตามความจําเป็นและความเหมาะสม
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ สอบถามหรืออภิปราย

นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสนับสนุนงานเสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลติก สายสันมะหิน หมู่ที่ ๒ เนื่องจากมีประชาชนใช้ถนนสายนี้เป็นประจําทุกวัน บางช่วงถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ผิวถนนขรุขระ เพราะก่อสร้างมาเป็นเวลานาน บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และอยากจะเสนอให้เทศบาลฯทําการ
ปรับ ปรุ งซ่อมแซมถนนสายนี้ ไปจนสิ้น สุดสายทาง จึงอยากให้ ที่ประชุมให้ความเห็น ชอบโครงการนี้ตามที่ฝ่ ายบริหาร
ได้เสนอมา
นายวิโรจน์ ยะสินธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแสดงคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยางฟ้า สายทางไปสะพานทากาศ ถนนสายนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างตําบล
ทาทุ่งหลวงกับ ตําบลทากาศ อีกเส้ นทางหนึ่ง หากทําการก่อ สร้างในส่ วนที่เหลือให้ ครบถ้วน ก็จะเกิดความสะดวกต่อ
ชาวบ้ านในบริ เวณนั้ น และเป็ น ทางสํ า หรั บ ใช้ ในการขนส่ ง พืช ผลทางการเกษตรและของชาวสวนลํ าไยทั้ ง ๒ ตํา บล
จึงขอสนับสนุนโครงการนี้

-๑๔นายวิศรุต แก้วกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเรียนต่อที่ประชุม ว่าเห็นควรที่จะ
ดํา เนิ น การจั ด ซื้อ ชุ ดนั่ ง ร้ า นแบบโครงเหล็ ก จํ านวน ๑๐ ชุด เพิ่ มเติ ม ให้ เ พี ยงพอสํ าหรั บใช้ป ระโยชน์ ในการจั ดงาน
หรือจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของเทศบาล เนื่องจากปัจจุบันนี้ เทศบาลฯ มีความจําเป็นต้ องใช้
ครุภัณฑ์ดังกล่าวในการจัดงาน เช่น กิจกรรมจิตอาสา งานประเพณียี่เป็ง งานวันเด็กแห่งชาติ งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ
ซึ่งบางครั้งต้องไปขอยืมจากที่อื่น จึงขอเห็นชอบด้วยที่จะทําการจัดซื้อไว้เป็นของเทศบาลฯให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ประธานสภาเทศบาล

ท่านสมาชิกฯ ก็ได้ให้เกียรติอภิปรายแสดงความคิดเห็นไปพอสมควร
จึงขอสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามแล้ว จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.256๒ มาตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ จํา นวน ๓ รายการ
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง เสนอหรือไม่

ที่ประชุม

เห็นควรให้ลงมติเป็นรายการ

ประธานสภาเทศบาล

ขอมติที่ประชุม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองลึก เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายสันมะหิน หมู่ที่ ๒ ตําบลทาทุ่งหลวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลทาทุ่งหลวง
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ / เลขานุการสภาฯ)

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยางฟ้า เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น ค่า ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก หมู่ที่ ๕ ตําบลทาทุ่งหลวง สายทางไปสะพานทากาศ ขนาดกว้า ง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการราคา
ค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ / เลขานุการสภาฯ)

-๑๕-

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
-ชุดนั่งร้านแบบโครงเหล็ก เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่า จัดซื้อชุดนั่ งร้านแบบโครงเหล็ก ขนาด ๑.๗๐ เมตร จํานวน ๑๐ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งที่เกี่ยวข้อง
สําหรั บ ใช้กิจ การของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จัดซื้อในราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ / เลขานุการสภาฯ)

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
ในนามของผู้บริหารเทศบาลฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกันพิจารณา
เหตุผลความจําเป็นและได้ให้ความเห็นชอบการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น ๘ รายการ ทางเทศบาลฯจะได้เร่งดําเนินการ
ก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภาฯ ต่อไป
๔.๒ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มี ร ายจ่ ายหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ ง ก่อสร้ าง ยังมิไ ด้ก่อ หนี้ผู ก พัน แต่มีค วามจํ าเป็ น
ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี ...”)
- รายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จานวน ๗ รายการ
๑) งานติดตั้งชุดระบบกระจายเสียงระบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.-บาท
๒) งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐.-บาท
๓) งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสํานักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เป็นเงิน ๒๕๙,๐๐๐.-บาท
๔) งานติดตั้งกระจกโค้งนูนในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐.-บาท
๕) งานก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐.-บาท
๖) งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองลึก เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐.-บาท
๗) งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยางฟ้า เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐.-บาท

-๑๖-

- รายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ
(๑) ชุดนั่งร้านแบบโครงเหล็ก จํานวน ๑๐ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่ สภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ได้ให้ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายจ่ าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๘ รายการ ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๑ แล้วนั้น
เนื่องด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ การดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายไม่สามารถ
ดํ า เนิ น การได้ ทั น ในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ จึ ง ขอรายงานเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง
ได้พิจารณาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายตามรายการทั้ง ๘ รายการ เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ประธานสภาเทศบาล

สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

นายวรพงค์ บุตรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามเกี่ยวกับการขอกันเงิน
งบประมาณตามที่ได้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้ง ๘ รายการ หากรับการอนุมัติให้กันเงินแล้ว จะสามารถดําเนินการได้
ในช่วงเวลาใด
นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กรณีได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายแล้ว มีกําหนดระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีที่จะสามารถดําเนินการได้ แต่เนื่องจากเป็นปัญหาความเดือดร้อน ของ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทางเทศบาลฯ มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน จึงขอเรียนว่า จะพิจารณาดําเนินการ
โดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภาฯในวันนี้
ประธานสภาเทศบาล

สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามแล้ว จะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้กันเงิน งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จํานวน ๘ รายการ ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง เสนอหรือไม่

ที่ประชุม

เห็นควรให้ลงมติ

ประธานสภาเทศบาล

ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ / เลขานุการสภาฯ)

-๑๗-

๔.๓ ขอพิ จ ารณาเห็ น ชอบ โครงการก่ อสร้ า งฝายสบกึ ม พร้ อ มระบบส่ ง น้ า บ้ า นหนองยางไคล
หมู่ที่ ๔ ตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
สืบเนื่องจากการจัดเวทีประชุมประชาคมตําบลทาทุ่งหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เนื่องจากได้รับการประสานจากนายสงวน พงษ์มณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดลําพูน และนายบัญญัติ กิติกาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ในเรื่องของการก่อสร้างฝายสบกึม
พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านหนองยางไคล หมู่ที่ ๔ ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลําพูน ซึ่งวั นที่ 16 กันยายน 2562 ได้เข้ามาทํา
การสํ ารวจพื้น ที่ ในรอบแรก และวั น ที่ 19 กั นยายน 2562 มาสํ า รวจในรอบที่ส อง และได้เชิ ญนายอํ าเภอแม่ท า
นายกเทศมนตรี ตํา บลทาทุ่ ง หลวง กํ า นั น ตํ า บลทาทุ่ ง หลวง และผู้ นํ า ชุ ม ชนจากทุ กหมู่ บ้ า น ร่ ว มสํ ารวจตรวจดู พื้ น ที่
ที่จะดําเนินการก่อสร้าง ซึ่งทางนายสงวน พงษ์มณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลําพูน ได้ประสานงานกับหน่วยงาน
กรมชลประทานในการก่อสร้างฝายสบกึมในครั้งนี้ ซึ่งในเบื้องต้นการก่อสร้างฝาย จะต้องมีกระบวนการดําเนินงาน คือ
1) ต้องผ่านความเห็นชอบเวทีประชุมประชาคมของชุมชน
2) สภาเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบการดําเนินการก่อสร้าง
3) การขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เกี่ยวข้องยินยอมให้ก่อสร้างได้
- เจ้าของที่ดินบริเวณโดยรอบ
- ถนนทาง เข้า-ออก ที่จะทําการก่อสร้าง
การดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งนั้ น จะเป็ น การของบประมาณจากงบเหลื อ จ่ า ยจากรั ฐ บาล(งบเร่ ง ด่ ว น)
หากดําเนินการประชาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ก็จะนํา เสนอต่อ
สภาผู้ แ ทนราษฎร เพื่อขออนุ มัติ งบประมาณก่ อสร้างต่อไป ฝายที่ จะดําเนิ นการก่ อสร้างเป็นฝายขนาดกลางพร้อมระบบส่ งน้ํ า
งบประมาณดํ า เนิ น การ ประมาณ 65,000,000.-บาท โดยแยกเป็ นตั วฝายและทํ าคลองส่ งน้ํ าเป็ นรู ปตั วยู โดยทาง
กรมชลประทาน จะได้ เ ข้ า มาดู ส ถานที่ บ ริ เ วณที่จ ะใช้ ทํ า การก่ อ สร้ างร่ ว มกั บกองช่ า งของเทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง
การก่อสร้างฝายสบกึม ถือว่าเป็นผลดีและประโยชน์ต่อชุมชนเป็ นอย่างมาก เกษตรกรได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะทํานา
ทําไร่ ทําสวนลําไย และยังจะได้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆอีกด้วย จึงขอนําเรียนเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลทาทุ่งหลวง พิจารณาว่าเห็นควรจะให้ดําเนินการก่อสร้างฝายสบกึม พร้อมระบบส่งน้ํา ในพื้นที่ บ้านหนองยางไคล
หมู่ที่ ๔ ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลําพูน แห่งนี้หรือไม่
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

-๑๘-

นายเจริญ ติ๊บยะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสนับสนุนให้มีการ
ก่อ สร้ า งฝายสบกึ ม แห่ งนี้ เนื่อ งจากเป็ น ฝายที่ ไ ด้ ม าตรฐาน ออกแบบโดยกรมชลประทาน
สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ได้ โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งตําบลทาทุ่งหลวงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ํา
ทําการเกษตรอยู่ทุกปี การก่อสร้างฝายแห่งนี้ จะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
ในพื้นที่ได้
นางปิยพร ถากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เห็ นชอบต่อการ
ดําเนินการก่อสร้ างฝายสบกึม เพราะจะได้ฝายที่มีมาตรฐาน ชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่าง
มากมาย เพราะทุกครั้งก็จะเป็นการแก้ไขได้เป็นบางส่วนเท่านั้น เป็นผลดีต่อ ชุมชนและเกษตรกร
ผู้ใช้น้ําทั้งในพื้นทีต่ าํ บลทากาศและตําบลทาทุ่งหลวง
นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรี ย นท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เห็ นด้ว ยกับ
โครงการนี้ เพราะเห็ นความเสียหายที่เกิดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งและยังไม่ได้แก้ไขให้เป็น
มาตรฐาน ที่ผ่านมาทางสภาเทศบาลฯ ก็ได้พูดคุยกันมาโดยตลอด และมีการอนุมัติงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือตามความเหมาะสมแต่ก็แก้ไขได้เพียงเล็ กน้อย โดยรวมไม่สามารถก่อสร้างได้
เนื่องจากใช้งบประมาณในการก่อสร้างจํานวนมาก จึงถือว่าเป็นผลดีของตําบลทาทุ่งหลวงและ
ตําบลทากาศ หากโครงการนี้ได้รับการอนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ได้ให้เกียรติอภิปรายแสดงความคิดเห็นไปพอสมควร
จึงขอสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล

เมื่ อ ไม่มี ส มาชิ ก ท่ านใดสอบถามแล้ ว หรื อ อภิ ป รายแล้ ว จะขอมติ ที่ป ระชุม ว่ า จะเห็ น ชอบให้
ด าเนิ น การ โครงการก่ อ สร้ า งฝายสบกึ ม พร้ อ มระบบส่ ง น้ า บ้ า นหนองยางไคล หมู่ ที่ ๔
ตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน หรือไม่

ที่ประชุม

เห็นควรให้ลงมติ

ประธานสภาเทศบาล

ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ / เลขานุการสภาฯ)

-๑๙ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
๑) การจั ด เตรี ยมงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ตําบลทาทุ่งหลวง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
คาดว่าจะใช้สถานที่บริเวณบ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๓ ตําบลทาทุ่งหลวง อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน รายละเอียดการจัด
กิจกรรมต่างๆ จะได้แจ้งให้ทราบและปรึกษาหารืออีกครั้งหนึ่ง
๒) แจ้ งกําหนดการบํ าเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ชุมพร มะโนเสา มารดาของ นายเกษม แปงปัน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง กําหนดเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในคืนวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ บ้านกอลุง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลําพูน ขอเรียนเชิญทุกท่านโดยพร้อมเพรียงกัน
๓) การขอขุดลอกทําความสะอาดรางระบายตามแนวถนนสายท่าจักร-แม่ทา ได้ประสานเป็น
หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังแขวงการทางลําพูนแล้ว ยังไม่ได้รับความคืบหน้า ทางเทศบาลฯ จะทําการสอบถามติดตาม
อีกครั้งหนึ่ง
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 1๒.๓0 น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

( นางกัญญา แก้วกาศ )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ/ทาน บันทึกรายงานการประชุม

( นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ )
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

-๒๐-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว เมือ่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕6๒
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

( นางปิยพร ถากาศ )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

( นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
( นายเกษม แปงปัน )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

( นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
( นายณรงค์ ทะกาศ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

( นางเสริมศรี เสาวภาณี )
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง สมัย...............ที่............ เมื่อวันที่...................................................

(ลงชื่อ)
( นายชาติ ปันสุภา )
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

-๒๐-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว เมือ่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕6๒
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

- ปิยพร ถากาศ ( นางปิยพร ถากาศ )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- พรศิลป์ จิ๋วเมฆ ( นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- เกษม แปงปัน ( นายเกษม แปงปัน )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- จันทนา วิวฒ
ั น์รัตนศักดิ์ ( นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- ณรงค์ ทะกาศ ( นายณรงค์ ทะกาศ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- เสริมศรี เสาวภาณี ( นางเสริมศรี เสาวภาณี )
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง สมัย..วิสามัญ..ที่...๒... เมื่อวันที่...๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒...

(ลงชื่อ)

- จันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ ( นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ )
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

