รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ 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 แปงปูอ-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 แปงปูอ
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
ตาแหน่ง
นางเฉลิมพร
อ่อนแสง
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
นางวชิราภรณ์ หล้ากาศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
นางพักตร์พริ้ง พึ่งสําราญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นางสาวรุจิรา หมื่นกาศ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นางสาววรัชยา เมากาวิน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางพัสณีย์
กิติคํา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางละอองดาว จันหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายนพรัตน์
สิงห์ครุธ
นายช่างโยธาชํานาญงาน
สิบโทไพรรัตน์ เสาตอ
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
นางวิไลยลักษณ์ อินต๊ะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมงคล
จินะกาศ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเจริญ
กันทากาศ
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
นายยุคล
ฝั้นพรม
ภารโรง
นายจักรกฤษณ์ เดคํากาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ
นายอุดม
นันตากาศ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทักษิณ สุขสวัสดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางศิริประภา คําฟู
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชฎาทิพย์ โยกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวบุษราภรณ์ นันตากาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศิรินภา ไชยวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

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

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ขอแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่
ได้ทราบกําหนดวันเลือกตั้ ง และไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน รวมถึงตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารและการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้ง

ที่ประชุม

รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้เสนอผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
สมัย สามัญ ที่สี่ ครั้ งที่ 1/2561 เมื่อวั นที่ ๒๐ ธันวาคม 256๒ ที่ผ่ านมา เพื่อให้ ส มาชิก ฯ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม

นายณรงค์ ทะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง (กรรมการตรวจรายงานการประชุม)
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนราชการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ทําการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ ๒๐ ธันวาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม
คณะกรรมการฯเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 256๒ เห็นว่าถูกต้อง จึงไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น ได้ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย สามั ญ ที่ สี่
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้ตรวจสอบและได้ชี้แจงให้ทราบ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

3.๑ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจและติดตามการดาเนินงาน ชุดที่ 1
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจและติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ 1 ได้รายงานผลการตรวจและ
ติดตามการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ต่อที่ประชุมสภา

นายเจริญ ติ๊บยะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ตามที่คณะกรรมการตรวจและติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ 1 ได้ประชุม เพื่อตรวจและติดตามการดําเนินงานตามอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 256๒ จึงขอรายงานผลการติดตาม
การดําเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง ได้รับความเดือดร้อนถนนภายใน
ตําบลได้รับความเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาลําบาก และยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลฯ ได้จัด
เจ้าหน้าที่ ทําการสํารวจตรวจสอบในบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้.1) ซอยข้างสวนนายธีรศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ หมู่ที่ ๑ บ้านทาทุ่งหลวง
๒) ซอยข้างปุาช้า หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว
๓) ซอยข้างบ้านนายรถ แก้วกาศ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว
๔) ซอยข้างบ้านนายดม แสงกาศ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหลวง
๔) ถนนไหล่ทางเข้าบ้านหนองหลวง บริเวณหัวบ้าน หมู่ที่ ๒
๕) ซอยเข้าโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๒
อนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอข้อมูลปัญหาเรื่องดังกล่าวให้ทางผู้บริหารฯ เพื่อดําเนินการสํารวจ
และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนต่อไป

-๔ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง

นายกเทศมนตรี

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น
ตามที่คณะกรรมการตรวจและติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ 1 ได้เสนอปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง
จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกั บเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อชํารุดเสียหาย จากทั้งในคราว
การประชุมครั้งที่แล้วและเพิ่มเติม ในครั้งนี้ ขอเรียนว่า จะได้ดําเนินการมอบหมายให้กองช่าง
ทําการสํารวจถนนดินลูกรังสายทางต่างๆตามที่คณะกรรมการฯชุดที่ ๑ ได้เสนอมา พร้อมกับทํา
การประมาณราคาเพื่อเตรียมงบประมาณซ่อมแซม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากทางสมาชิกสภาฯ
ได้แจ้งเป็นหนังสือมายังเทศบาลฯด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ
3.๒ เรื่องรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจและติดตามการดาเนินงาน ชุดที่ 2

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจและติดตามการดํา เนินงาน ชุดที่ 2 ได้รายงานผลการตรวจและ
ติดตามการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาฯ
นางปิยพร ถากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจและติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ 2 ได้ ประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 256๒ จึงขอ
รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.๑) การลดหมอกควันและการดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้น
ในช่วงเวลานี้ได้เกิดปัญหาหมอกควันขึ้นในชุมชนตําบลทาทุ่งหลวง ซึ่งอาจเกิดผลกระทบ
ต่อสุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชน เป็ นสาเหตุใ ห้ เกิ ดโรคที่เกี่ ยวกับ ระบบทางเดิน หายใจและ
โรคภูมิแพ้ ทางคณะกรรมการฯ มีความห่ ว งใยในการดูแลรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชน
จึงเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้นของตนเอง
๒) การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดบริเวณบ่อขยะ
เนื่องจากมีการระบาดแพร่พันธุ์ของสุนัขจรจัดเป็นจํานวนมากในบริเวณบ่อขยะ ซึ่งในวัน
ข้างหน้าอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อของโรคพิษสุนัขบ้า จึงเห็นควรเสนอให้ทางฝุายบริหาร ได้เข้าไป
สํารวจตรวจสอบและหาแนวทางปูองกันและแก้ไขโดยเร็ว
๓) การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ด้วยได้มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ขณะนี้มีผู้ปุวยในชุมชนแล้วจํานวน
๓-๔ ราย จึงขอให้เทศบาลฯ ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประชาชนอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของตนเอง
๔) การทิ้งขยะในสวนขวัญและบริเวณข้างทาง
มีการแอบทิ้งขยะเรี่ยราดเกลื่อนกลาดในบริเวณสวนขวัญและข้างทางโดยไม่ทราบว่าผู้ใด
เป็นคนทิ้ง จึงขอให้ทางฝุายบริหาร ได้เข้าไปดูแลและหามาตรการปูองกันในเรื่องนี้ด้วย
อนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอข้อมูลปัญหาทั้ง ๔ เรื่องให้ทางผู้บริหารฯ เพื่อดําเนินการแก้ไข
ปัญหาต่อไป

-๕ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและ
ติด ตามการดํ า เนิ น งาน ชุ ด ที่ ๒ ได้ เ สนอผลการติ ด ตามทั้ ง ๔ เรื่ อ ง ในนามของผู้ บ ริ ห ารฯ
มีความเป็นห่วงและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอชี้แจงแนวทางดําเนินการ ดังนี้.๑) เรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในขณะนี้ทางอําเภอแม่ทาและจังหวั ดลําพูน ได้สั่งกําชับให้
อปท. ทุกแห่ง ดําเนินการพ่นละอองน้ําเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ (ช่วงเช้า-บ่าย-เย็น) บริเวณสถานที่ราชการ โรงเรียน
ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ส าธารณะต่ า งๆ อั น เป็ น มาตรการหนึ่ ง ที่ จะช่ ว ยบรรเทาซึ่ ง คงไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะแก้ ไขได้ ทั้ ง หมด
นอกจากนี้ ทางจังหวัดลําพูน ยังได้มีการออกประกาศกําหนดช่วงระยะเวลา “ห้ามเผาเด็ดขาด” ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึง
๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ หากมีการฝุ าฝืน มีโทษทั้งจําและปรับ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน
๒) การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด หลังจากที่เทศบาลฯได้รับแจ้งข้อมูลจากท่านเสริมศรี เสาวภาณี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ได้ สั่ งการให้ เจ้ าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่ าว พบว่ามีสุนัขอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก
ประมาณ ๑๐๐ กว่าตัว จึงได้ประสานสอบถามไปยังปศุสัตว์อําเภอแม่ทา ซึ่งแจ้งว่าเป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาลในการ
ดูแลแก้ไขปัญหา ในเบื้องต้นจะพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เช่น การทําหมัน หรือจัดหาสถานที่ควบคุม เป็นต้น
๓) การประชาสัมพันธ์เรื่องการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการประสานกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทาทุ่งหลวง ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับวิธีการปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ รวมถึงแนะนําวิธีการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง
๔) การแก้ไขเรื่องการทิ้งขยะในบริเวณสวนขวัญ ทางเทศบาลฯจะดําเนินการติดตั้งปูายรณรงค์
ขอความร่วมมือห้ามทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนดสมัยประชุมสามัญ

ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระนี้ เป็นการปรึกษาที่ประชุมสภาฯ เพื่อกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๒
และกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๓) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
(- มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒
“ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี
ให้สภาเทศบาลกําหนด...
วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด”

-๖-

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๒๑ “ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีของแต่ล ะสมัยในปี นั้น วันเริ่มสมัย ประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นํา
ความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ”
ข้อ ๑๑ (๒) “ สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี
ถัดไปและมีกําหนดกี่วัน ”)
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว
จึ ง ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯได้ เ สนอการกํ า หนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปี ๒๕๖๒
วันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาในการประชุมแต่ละสมัย ซึ่งในส่วนของปี ๒๕๖๒ สมัยที่๑
ที่ป ระชุมสภาฯได้กําหนดไว้แล้ ว ดังนั้น จึงต้องกําหนดสมัยประชุมสามัญอีก ๓ สมัย ได้แก่
สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ และกําหนดวันเริ่ม ประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๓)
นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอกําหนดสมัยประชุม
สามัญประจําปี ๒๕๖๒ และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้.ปี ๒๕๖๒
สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีกําหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีกําหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีกําหนด ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๓)
เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีกําหนด ๓๐ วัน
ผู้รับรอง
๑. นางปิยพร ถากาศ ๒. นายเกษม แปงปัน ๓. นายเจริญ ติ๊บยะกาศ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

-๗-

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯเห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุม
สามัญประจาปี ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๓)
ดังนี้.-

มติที่ประชุม
ปี ๒๕๖๒
- สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีกาหนด ๓๐ วัน
- สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีกาหนด ๓๐ วัน
- สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีกาหนด ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๓)
เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีกาหนด ๓๐ วัน
4.๒ 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”
ข้ อ ๒๙ “การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ”)

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
“เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูง านของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้ าที่ท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ผู้นํา
หมู่บ้าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มขึ้น และนําความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าบัตร ค่าสถานที่ศึกษาดูงาน ฯลฯ” โอนลด เป็นเงิน ๑๕๒,๐๐๐.-บาท

(๑) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานก่อสร้างอาคารห้องน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ตั้งไว้ ๗๘,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งอาคารห้ อ งน้ํ า ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง ขนาดกว้ า ง ๒.๐๐ เมตร
ยาว ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

-๘(๒) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา
- ชุดโต๊ะนักเรียน ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียน ( ๑ ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ จํานวน ๑ ตัว พร้อมเก้าอี้ จํานวน ๖ ตัว) จํานวน ๕ ชุด
ราคาชุดละ ๗,๐๐๐.-บาท สําหรับใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จัดซื้อในราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑
(๓) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
- พัดลมแบบติดผนัง ตั้งไว้ ๙,๐๐๐.-บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อพั ด ลมแบบติ ดผนั ง จํ า นวน ๓ เครื่ อง ราคาเครื่อ งละ ๓,๐๐๐.-บาท สํ า หรับ ติ ดตั้ ง ในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จัดซื้อในราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑
(๔) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร
- เครื่องสูบน้าแบบจม (ปั๊มซัมเมิท) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่า จั ดซื้ อ เครื่ องสู บ น้ํ า แบบจม (ปั๊ ม ซั มเมิ ท) ขนาด ๒ นิ้ ว มอเตอร์ ๒ แรงม้า ๑๔ ใบพั ด พร้อ มอุป กรณ์
จํานวน ๑ เครื่อง สําหรับใช้ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (ประปาบ้านหนองหลวง) ตําบลทาทุ่งหลวง จัดซื้อในราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เนื่องด้วยทางเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง มีความจําเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โดยความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลฯ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ใ นหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง จํ า นวน ๔ รายการ เพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปการ ดังนี้.(๑) จัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียน จํานวน ๕ ชุด เพื่อใช้สําหรับเป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของ
ศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ ก ให้ เพียงพอกับจํานวนของเด็กนักเรียน สร้างเสริมสภาพแวดล้ อมที่ดีใน
ห้องเรียน
(๒) จัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง จํานวน ๓ เครื่อง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อติดตั้งทดแทนของเดิม
ที่ชํารุดเนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน และเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน
พัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์ของเด็กเล็ก
(๓) ก่อสร้างห้องน้ํา จํานวน ๑ ห้อง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เนื่องจากยัง
ไม่มีห้องน้ําสําหรับครูและผู้ปกครอง ปัจจุบันยังใช้ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองยางไคล

-๙-

(๔) จั ด ซื้ อ เครื่ อ งปั๊ ม น้ํ า แบบจม จํ า นวน ๑ เครื่ อ ง สํ า หรั บ ซ่ อ มแซมระบบประปาหมู่ บ้ า น
(บ้ า นหนองหลวง) ตามที่ ก องช่ า ง ได้ ดํ า เนิ น การตรวจสอบระบบประปาหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ ๒
(บ้านหนองหลวง) ตามที่ได้รับแจ้งจากกํานันตําบลทาทุ่งหลวง (หนังสือฯ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒) พบว่าระบบเครื่องสูบน้ํา (ปั๊มซัมเมิท) ชํารุด ไม่สามารถใช้การได้ สมควรจัดซื้อติดตั้งใหม่
ทดแทน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
จึงขอชี้แจงเหตุผลความจําเป็นต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอพิจารณาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ า ยตาม แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบั ติร าชการที่ไม่เข้าลั กษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึ กอบรมศึกษาดูงาน
ตั้ ง ไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดเป็ น เงิ น ๑๕๒,๐๐๐ บาท เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
จํานวน ๔ รายการดังกล่าว ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่จะได้ร่วมกัน
พิจารณา ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปนั้น เป็นการนํา เรียนถึงเหตุผลความจําเป็น
ของการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มาเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ
ได้ร่วมกันพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็น สมควรได้รั บการแก้ไขโดยใช้งบประมาณตามที่เสนอ
หรื อไม่ ซึ่งตามระเบียบกฎหมายเป็นอํานาจอนุ มัติของสภาเทศบาลฯ โดยกระผมในฐานะ
ประธานสภาฯ ก็ได้บรรจุเรื่องนี้เข้าเป็นระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา จึงอยากให้
ท่านสมาชิกฯ ได้พูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ ยนอภิปรายความคิดเห็ นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่
จะมีการลงมติ

นายวรพงค์ บุตรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมเห็นว่าการพัฒนาหรือ
ปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เป็ น การให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ พื้ น ฐานด้ า นปฐมวั ย ของเด็ ก เล็ ก
จากการที่กระผมได้มีโ อกาสเข้าไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เห็นว่าควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่เรื่องอาหารการกิน สภาพแวดล้อม การพัฒนาครูผู้สอน
ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี พร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าขอสนับสนุนให้ดําเนินการตามที่เสนอมา
นายวิศรุต แก้วกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในส่วนของกระผมเห็นว่า
การทําให้ศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ก มีความพร้อมในด้านต่างๆ เป็นการสร้างเสริมพื้นฐานการเรียนรู้
ซึ่งจะส่งผลดีต่อเด็กทั้งในด้านสุขภาพอนามัย จิตใจ ภาวะทางอารมณ์ เป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับ
เด็กทุกคน จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอในครั้งนี้

-๑๐นายณรงค์ ทะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น กระผมมี ค วามเห็ น ว่ า
นอกจากการพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ ตั ว เด็ ก แล้ ว การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ก็มีความสําคัญไม่ด้อยไปกว่ากัน เช่น การก่อสร้างห้องน้ํา ก็ควรที่จะต้องแยกสัดส่วนให้ชัดเจน
มีห้องน้ําของเด็กแล้ว ก็ต้องมีของครูและผู้ปกครอง ไม่ใช้ปะปนกัน จะช่วยสร้างความเป็นสัดส่วน
และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับ การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในครั้งนี้ เพื่อไปดําเนินการก่อสร้างห้องน้ําในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในส่วนของดิฉันขอแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อชุดโต๊ะเรียนเพื่อใช้การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือว่าเป็ น
ครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นที่ต้องใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนา
ศั ก ยภาพของเด็ ก และสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี มี ค วามแปลกใหม่ จึ ง ขอเรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
สนับสนุนให้จัดซื้อครุภัณฑ์ในรายการนี้
นางปิยพร ถากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในส่วนของดิฉันเห็นว่าในช่วงนี้
เป็นช่วงใกล้เข้าสู่ฤดูร้อน สภาวะทางอากาศที่ดีมีความสําคัญต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ของเด็กในศูนย์ฯ การจัดซื้อพัดลมติดตั้งในบริเวณห้ องเรียนทดแทนของเดิ มที่ชํารุด
จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนการสอน และเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดการ
ใช้เครื่องปรับอากาศ ประหยัดค่าไฟฟูาได้ด้วย จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วยที่จะดําเนินการ
นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในส่วนของดิฉันมีความเห็น
เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําแบบจม (ปั๊มซัมเมิท) ว่าตามที่ได้มีประชาชนผู้ใช้น้ําจากระบบ
ประปาหมู่บ้านหนองหลวง แจ้งขอรับความช่วยเหลือเรื่องน้ํากินน้ําใช้เนื่องจากระบบเครื่องสูบน้ํา
ของประปาหมู่บ้านเกิดการชํารุด ไม่สามารถใช้การได้ จึงเป็นปัญหาที่จําเป็นเร่งด่วนสมควรได้รับ
การแก้ไขโดยเร็ว ประกอบกับใกล้เข้าสู่ฤดูแล้ง จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น เห็นว่าการเปลี่ยนปั๊มซัมเมิทตัวใหม่ จะช่วยแก้ไขและบรรเทาความเดื อดร้อน
ของประชาชนผู้ใช้น้ําในบ้านหนองหลวง ให้มีน้ําอุปโภคบริโภคได้อย่างเป็นปกติ จึงขอเรียนต่อ
ที่ประชุมสภาฯและขอขอบพระคุณทางฝุายบริหารที่ได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้
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

-๑๑ประธานสภาเทศบาล

ขอมติที่ประชุม

(๑) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- งานก่อสร้างอาคารห้องน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ตั้งไว้ ๗๘,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งอาคารห้ อ งน้ํ า ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง ขนาดกว้ า ง ๒.๐๐ เมตร
ยาว ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 3 เสียง

(๒) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร
- เครื่องสูบน้าแบบจม (ปั๊มซัมเมิท) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่า จั ดซื้ อ เครื่ องสู บ น้ํ า แบบจม (ปั๊ ม ซั มเมิ ท) ขนาด ๒ นิ้ ว มอเตอร์ ๒ แรงม้า ๑๔ ใบพั ด พร้อ มอุป กรณ์
จํานวน ๑ เครื่อง สําหรับใช้ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (ประปาบ้านหนองหลวง) ตําบลทาทุ่งหลวง จัดซื้อในราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 3 เสียง

(๓) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา
- ชุดโต๊ะนักเรียน ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียน ( ๑ ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ จํานวน ๑ ตัว พร้อมเก้าอี้ จํานวน ๖ ตัว) จํานวน ๕ ชุด
ราคาชุดละ ๗,๐๐๐.-บาท สําหรับใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จัดซื้อในราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 3 เสียง

(๔) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
- พัดลมแบบติดผนัง ตั้งไว้ ๙,๐๐๐.-บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อพั ด ลมแบบติ ดผนั ง จํ า นวน ๓ เครื่ อง ราคาเครื่อ งละ ๓,๐๐๐.-บาท สํ า หรับ ติ ดตั้ ง ในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จัดซื้อในราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 3 เสียง

-๑๒นายกเทศมนตรี

ในนามของผู้บริหารเทศบาลฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกันพิจารณา
เหตุผลความจําเป็นและได้ให้ความเห็นชอบการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒
เพื่อตั้ง จ่ ายเป็ น รายการใหม่ ในครั้ งนี้ ทางเทศบาลฯจะได้ เร่งดํา เนินการก่อสร้างและจัดซื้ อ
ครุภัณฑ์ตามรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภาฯ ต่อไป
4.๓ เรื่อง การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ ายเงิน การฝากเงิ น การเก็บรักษาเงิ น และการตรวจเงิ น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริ การชุมชน
และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓) ให้กันเงินสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(๔) เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมแล้ ว องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งดํ า เนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ เ สร็ จ สิ้ น
ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเสถียรภาพในระยะยาว”)

- งานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายสันมะหิน หมู่ที่ ๒ เป็นเงิน ๔๖๓,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เสริ ม ผิ ว ลาดยางพาราแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต ถนนสายสั น มะหิ น หมู่ ที่ ๒ ตํ า บลทาทุ่ ง หลวง
ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
และแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ด้วยเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
มีความจําเป็นที่จะดําเนินการขอใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ จึงขอชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้.หลักการและเหตุผล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลในแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ําต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๓๗๓๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่พิจารณาดําเนินการ ดังนี้.-

-๑๓๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราและอยู่ใน
แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น เพื่อขอใช้จ่ ายเงินสะสมตามอํานาจหน้าที่ด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน
๒) การสํารองเงินไว้ใช้จ่ายกรณีจําเป็นให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 89
๓) กรณีโครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุเปูา หมาย
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจั ดทําแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 22/2
๔) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมถนนที่มีส่วนผสมของ
ยางพารา สามารถใช้มาตรฐานตามที่กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (ถนนยางพาราดินซีเมนต์ โดยใช้น้ํายาดัดแปร ผสมยางพาราสดหรือยางพาราข้น) กําหนดได้
๕) ในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เอกสารเชิ ญชวน และสัญญาต้องระบุให้คู่สัญญาซื้อยางพาราจาก
การยางแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มที่การยางแห่งประเทศไทยให้การรับรองเท่านั้ น โดยหลังจากได้คู่สัญญาแล้ว ในการทํา
สัญญาให้ระบุแหล่งซื้อน้ํายางพารา ปริมาณน้ํายางพารา ประเภทน้ํายางพารา (น้ํายางสด/น้ํายางข้น) หากกรณียังไม่ได้
ดําเนินการให้ระบุวันที่คาดว่าจะซื้อน้ํายางพารา
ในการนี้ อําเภอแม่ทา ได้แจ้งแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นชอบให้
กระทรวงมหาดไทยและและหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณในปีถัดไป เพื่อให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์
วัส ดุ ครุ ภั ณฑ์ สิ่ ง ก่อ สร้ า ง จากยางพาราเพิ่ ม มากขึ้ น เช่น บล็ อกยางปูพื้ น ภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็ก เล่ น )
ถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและถนนงานดินซีเมนต์ผ สมยางพารา เป็นต้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทั้งนี้ กําหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เร่งรัดดําเนินการ ได้แก่
๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานร่วมกับเกษตรกรและสหกรณ์จั งหวัดและผู้อํานวยการ
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางประจําพื้นที่ ในการขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
ทํ า ถนนด้ ว ยการผสมยางพาราแอสฟั ล ต์ ติ ก คอนกรี ต (Para-Asphaltic) หรื อ ถนนงานดิ น ซี เ มนต์ ผ สมยางพารา
(Para Soil Cement) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ในการดําเนินงานหรืองบประมาณอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ดําเนินการตามระเบียบ
และกฎหมายที่กําหนด
๒) แจ้ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทราบถึ ง ความสํ า คั ญ ของโครงการดั ง กล่ า ว
ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้มีการสนับสนุนให้มีการทําถนนด้วยการผสมยางพาราภายในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนทั่วประเทศกว่า ๘๐,๐๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชนๆละอย่างน้อย ๑ กิโลเมตร จะทําให้มีการใช้น้ํายางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ๙๖๐,๐๐๐ ตัน (โดยเฉลี่ยถนน ๑ กิโลเมตร ใช้น้ํายางพารา จํานวน ๑๒ ตัน) ซึ่งคาดว่าจะส่งผลราคายางพารา
สูงขึ้นและเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

-๑๔-

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ได้กําหนดหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลไว้ ตามมาตรา ๕๐ (๒) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา วรรคท้าย กําหนดว่า การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาล การจั ด ทํ า งบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- พระราชบั ญญัติกําหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ได้ กํ า หนดอํ า นาจและหน้ า ที่ ใ นการจั ด ระบบบริ ก ารสาธารณะไว้
ตามมาตรา ๑๖ (๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
ข้อมูลเงินสะสม
กองคลัง เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้ตรวจสอบยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 และได้กันเงิน
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 89 (2) และ(3) แล้ ว
โดยมียอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ จํานวน 463,002.64.-บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันสองบาทหกสิบสี่สตางค์)
(รายละเอียดตามเอกสาร บันทึกกองคลัง ที่ ลพ ๕๔๘๐๒/๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้)
ข้อเท็จจริงและความจําเป็น
ถนนสายสันมะหิน ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองลึก ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลําพูน เป็นถนนสายในหมู่บ้านของ
หมู่บ้านเหมืองลึก และเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านอื่นๆในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง มีข นาดความกว้างระหว่าง ๓-๔ เมตร
ความยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร เป็นถนนพื้นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระยะเวลาการก่อสร้างและผ่านการ
ใช้งานมาแล้วหลายปี สภาพปัจจุบัน ผิวคอนกรีตเดิมชํารุด แตกลอก ขรุขระเป็นส่วนใหญ่ บางช่วงเป็นหลุมขนาดเล็ก
การใช้ เ ส้ น ทางโดยการขั บ ขี่ ย านพาหนะต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งระมั ด ระวั ง ไม่ ส ามารถขั บ ขี่ ด้ ว ยความเร็ ว ตามปกติ ไ ด้
เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองลึก และประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้าน
เป็นจํานวนมาก
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๗) ได้มีการนําปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนมาพิจารณาและเสนอบรรจุโครงการปรับปรุงถนนสายสันมะหิน ไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นความต้องการ
ของหมู่บ้านและชุมชนในการขอแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน
เทศบาลตํ า บลทาทุ่ ง หลวง จึ ง เห็ น ควรให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมถนนสายดั ง กล่ า วด้ ว ยการเสริ ม ผิ ว
ลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้งบประมาณ ๔๖๓,๐๐๐.-บาท โดยขอใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลฯ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้ อ นให้ กับ ประชาชนโดยจํ าเป็นเร่งด่ว น ตามอํานาจหน้าที่ ข องเทศบาลฯ และเป็นไปตามแนวทาง
การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อไป

-๑๕ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปนั้น เป็นการนําปัญหาความเดือดร้อนของ
พี่น้องประชาชนมาเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯได้ร่วมกันพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็น สมควรได้รับ
การแก้ไขโดยใช้งบประมาณตามที่เสนอหรือไม่ ซึ่งตามระเบียบกฎหมายเป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาเทศบาลฯ โดยกระผมในฐานะประธานสภาฯ ก็ได้บรรจุเรื่องนี้เข้าเป็นระเบียบวาระเพื่อให้
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาในครั้ ง นี้ แ ล้ ว จึ ง อยากให้ ท่ า นสมาชิ ก ฯ ได้ พู ด คุ ย ปรึ ก ษาหารื อ
แลกเปลี่ยนอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการลงมติ

นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรีย นท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉั นในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง และประชาชนผู้อาศัยในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองลึก ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่จะใช้ดําเนินโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายสันมะหิน ขอแสดง
ความคิดเห็นว่า ถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักในหมู่บ้านสายหนึ่งของหมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองลึก และ
เป็นถนนที่ประชาชนในหมู่บ้านอื่นๆใช้เป็นเส้นทางสัญจรขับขี่ยานพาหนะในดํารงชีวิตประจําวัน
ทําการประกอบอาชีพ เดินทางไปทํางาน ลูกหลานใช้ไปโรงเรียน และอื่นๆอีกหลายประการ
จึ ง เป็ น ถนนที่ ป ระชาชนได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ของคนในหมู่ บ้ า นและในตํ า บลทา ทุ่ ง หลวง
เนื่องจากเป็นถนนที่ประชาชนได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นประจําและเป็นระยะเวลานาน จึง ทําให้
สภาพของถนนสายนี้ในปัจจุบัน มีการชํารุด ผุกร่อนไปตามสภาพการใช้งานและตามกาลเวลา
พื้นผิวถนนเดิมที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหลุดลอก มีสภาพขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อในบางช่วง
ผู้ใช้เส้นทางเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การที่ทางฝุายบริหารได้นําเสนอให้มีการปรับปรุงถนนสายนี้
โดยการเสริ ม ผิ ว ถนนลาดยางพาราแอสฟัล ติก ตามนโยบายของรัฐ จึ งเป็นการดําเนิน การ
ในช่ ว งเวลาระยะที่ เ หมาะสมกั บ สภาพปั ญ หา แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของชุ ม ชน
แม้จะไม่สามารถดําเนินการได้จนสิ้นสุดสายทางก็ถือว่าได้บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนได้
ในระดั บ หนึ่ ง ที่ น่ า พึ ง พอใจ จึ ง ขอเรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาฯว่ า เห็ น สมควรดํ า เนิ น การตามที่
ท่านนายกเทศมนตรีฯได้ขอใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงถนนสายนี้โดยเร่งด่วน
นายเจริญ ติ๊บยะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาลตํ าบลทาทุ่ง หลวง และเป็ นบุ คคลหนึ่ งที่ ไ ด้ใ ช้เ ส้ นทางถนนสายสั น มะหิ น สายทางนี้
อยู่ เป็ น ประจํ า ขอเรี ยนต่อที่ประชุมว่า อยากให้ มีการปรับปรุงพื้นผิ ว ของถนนสายนี้โ ดยเร็ ว
เพราะสภาพปัจจุบันมีการชํารุดมากขึ้นเรื่อยๆ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีเศษก้อนหินหลุดออกมา
จากผิวถนน เวลาขับขี่ยานพาหนะต้องขับด้วยความระมัดระวัง บ่อยครั้งที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุ
ประกอบกับการก่อสร้างถนนสายนี้ได้ดําเนินการมาเป็นระยะเวลานานหลายปี กระผมจึงเห็นว่า
สมควรอย่างยิ่งที่จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมโดยใช้วิธีลาดยางพาราแอสฟัลติก ซึ่งทางฝุายบริหาร
ได้ขอใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลฯ อยากเรียนต่อที่ประชุมสภาฯได้พิจารณาถึงความจําเป็นใน
การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนี้ ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติ ก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสายนี้ ทั้งประชาชนบ้าน
เหมืองลึก หมู่ที่ ๒ ตลอดจนประชาชนจากหมู่บ้านอื่นๆใกล้เคียงด้วย

-๑๖ประธานสภาเทศบาล

ท่านสมาชิกฯก็ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นไปพอสมควร
จึงขอสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามแล้ว จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ เพื่อดําเนินการ งานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต
สายสันมะหิน หมู่ที่ ๒ เป็นเงิน ๔๖๓,๐๐๐.-บาท ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลทาทุ่งหลวง
เสนอหรือไม่

ที่ประชุม

เห็นควรให้ลงมติ

ประธานสภาเทศบาล

ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 3 เสียง

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น ขอแจ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์
การจัดงานไม้แกะสลักและของดีอําเภอแม่ทา ประจําปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ OTOP
ตําบลทาทุ่งหลวง บ้านหนองยางฟูา โดยเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ดําเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน
(สํานักปลัด อบจ.) และสหกรณ์บริการไม้แกะสลักแม่ทา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิต
ไม้แกะสลักและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้ างแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ คงอยู่สืบไป ส่ งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างรายได้ของคนในชุมชนตําบลทาทุ่งหลวง จึงขอความร่วมมือจากทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบ ทั้งนี้ นายอําเภอแม่ทา ได้มีประกาศฯ มอบหมายหน้าที่
ของทุกภาคส่วนแล้ว คาดว่าจะมีการประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดงานในช่วงกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ นี้
นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันขอเรียนสอบถามว่า
ในกรณีของการขอซ่อมแซมไฟกิ่ง โดยปกติต้องทําเป็นหนังสือมายังเทศบาลฯ หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนเพิ่มในจุดที่ช่างไฟฟูาของเทศบาลฯกําลังเข้าไปดําเนินการ ขอให้ช่างไฟฟูาทําการซ่อม
ไปก่อ นและขอทํา หนั งสื อส่ งให้ เทศบาลฯภายหลั งได้ห รือ ไม่ และขอขอบคุณ ทางเทศบาลฯ
ทีไ่ ด้จัดทําสัญลักษณ์ (ไฟสัญญาณกระพริบเตือน) เพื่อลดความเร็วของรถที่แล่นผ่าน บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านเหมืองลึก ช่วยปูองกันการเกิดอุบัติเหตุได้

-๑๗นางปิยพร ถากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอช่วยประชาสัมพันธ์แจ้ง
เตือนการขับ รถผ่านทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ ช่วงบริเวณโค้งหมู่ที่ ๑ ซึ่งมีอุบัติเหตุรถคว่ํา
บ่อยครั้ง สาเหตุน่าจะมาจากถนนมีความผิดปกติ แนวโค้งไม่ได้มาตรฐาน จึงขอให้ลดความเร็ว
และขับ ขี่อ ย่ างระมั ดระวัง ทั้งนี้ ขอให้ ทางเทศบาลฯได้แจ้งประสานหาแนวทางแก้ไขไปยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย
นายเจริญ ติ๊บยะกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามเกี่ยวกับไฟกิ่งตรง
บริเวณจุดข้ามลําเหมืองในหมู่บ้าน เนื่องจากรถกระเช้าไม่สามารถเข้าไปซ่อมได้ ขอปรึกษาหารือ
แนวทางการซ่อมแซม เพราะว่าตรงบริเวณจุดดังกล่าวมีความสําคัญกับความส่องสว่างของชุมชน
นายวรพงค์ บุตรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง
ไม้หวงห้ามที่ประชาชนปลูกไว้ในที่ดินของตนเองว่ามีกฎหมายระเบียบของทางราชการอย่างไร
นายณรงค์ ทะกาศ

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ
ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการไม้แกะสลัก ได้นําสินค้าผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมอื่นๆมาร่วม
งานไม้แกะสลักในครั้งนี้ให้มากที่สุด เพื่อให้ในงานมีสินค้าจําหน่ายอย่างมากมายและหลากหลาย
เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดงานอย่างแท้จริง

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ
ทุกท่านในข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่างๆ กระผมขอเรียนชี้แจง ดังนี้.๑) กรณีการขอซ่อมแซมไฟกิ่งเป็นการเร่งด่วน สามารถดําเนินการไปก่อนได้ตามความจําเป็นและ
เหมาะสมแล้ว ค่อยแจ้งเป็นหนังสื อมายังเทศบาลฯ กระผมจะได้กําชับสร้างความเข้าใจและ
กําหนดแนวทางการให้บริการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซมไฟฟูาของเทศบาลฯ
๒) กรณีถนนทางหลวงบริเวณทางโค้ง ในช่วงพื้นที่หมู่ที่ ๑ ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯ
ได้แจ้งเป็นหนังสือมายังเทศบาลฯ เพื่อจักได้ประสานงานกับหน่วยงานของกรมทางหลวง เพื่อหา
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
๓) กรณี ไ ฟกิ่ ง ในจุ ด ข้ า มลํ า เหมื อ งในหมู่ บ้ า น กระผมจะได้ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ไปดู ส ภาพพื้ น ที่
เพื่อหาแนวทางดําเนินการ เช่น การจัดหาเครื่องมื อหรื ออุป กรณ์ สํ าหรั บเข้ าไปดํ าเนิ นการ
ซ่อมแซมเป็นการเฉพาะแทนการใช้รถกระเช้าของเทศบาลฯ
๔) กรณีการปลูกไม้หวงห้ามในที่ดินของตนเอง ในเบื้องต้นต้องมีการแจ้งหรือขออนุญาตในการ
ตัดหรือขน แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
กระผมจะได้สอบถามไปยังหน่วยงานด้านการปุาไม้ เพื่อให้ ได้ข้อมูล ที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่
จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป

-๑๘๕) การจัดงานไม้แกะสลักและของดีอําเภอแม่ทา ประจําปี ๒๕๖๒ ในปีนี้ ก็มีความคาดหวังว่า
ผู้ประกอบการไม้แกะสลักและองค์กรต่างๆจะให้ ความร่ว มมือ นําสิ นค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เข้าร่วมจําหน่ายและแสดงนิทรรศการ สืบสานตํานานไม้แกะสลักซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ล้ําค่าของ
ชุ ม ชนตํ า บลทาทุ่ ง หลวง ซึ่ ง ทางเทศบาลฯคงจะได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข อความร่ ว มมื อ จาก
ผู้ประกอบการ ห้างร้าน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอแล้ว จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 1๒.๓0 น.

(ลงชื่อ)

- กัญญา แก้วกาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกัญญา แก้วกาศ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

-๑๙-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว เมือ่ วันที่ ...๑๑.... มิถุนายน ๒๕6๒
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

- ปิยพร ถากาศ ( นางปิยพร ถากาศ )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- พรศิลป์ จิ๋วเมฆ ( นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- เจริญ ติ๊บยะกาศ ( นายเจริญ ติ๊บยะกาศ )
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...๒.... เมื่อวันที่...๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒...

(ลงชื่อ)

- ชาติ ปันสุภา ( นายชาติ ปันสุภา )
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

