รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
******************************
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อ-สกุล
นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์
นายเจริญ
ติ๊บยะกาศ
นางกัญญา
แก้วกาศ
นางปิยพร
ถากาศ
นางเสริมศรี เสาวภาณี
นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ
นายวรพงค์ บุตรแก้ว
นายวิศรุต
แก้วกาศ
นายวิโรจน์
ยะสินธ์
นายเกษม
แปงปัน
นายณรงค์
ทะกาศ
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้มาประชุม

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
รองประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
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-เกษม แปงปัน-ณรงค์ ทะกาศ-

๑๑ คน

สมาชิกสภาเทศบาล 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

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
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-วิไลยลักษณ์ อินต๊ะ-มงคล จินะกาศ-เจริญ กันทากาศ-จักรกฤษณ์ เดคํากาศ-ฉวีวรรณ จินะเป็งกาศ-ยุคล ฝั้นพรม-ศิริประภา คําฟู-ชฎาทิพย์ โยกาศ-บุษราภรณ์ นันตากาศ-ศิรินภา ไชยวงค์-สลิลทิพย์ ปัญญา-

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐0 น.
นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ในการประชุมสมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๒๕ ธั น วาคม ๒๕๖๒ ได้มีม ติเลื อ กสมาชิก สภาเทศบาล ขึ้นเป็ น รองประธานสภาเทศบาล แทนตํา แหน่ง ที่ว่า ง นั้ น
บัดนี้ อําเภอแม่ทา ได้แจ้งผลการแต่งตั้ง นายเจริญ ติ๊บยะกาศ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง แล้ว
ตามคําสั่งจังหวัดลําพูน ที่ ๐๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ (แจ้งตามหนังสืออําเภอแม่ทา ที่ ลพ ๐๐๒๓.๑๑/๒๕
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓)
ที่ประชุม

รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้เสนอผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ ๒/256๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม 256๒ ที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม

นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง (กรรมการตรวจรายงานการประชุม)
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนราชการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ทําการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ ๒/256๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม 256๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม
คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 256๓ 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 ๒/256๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม 256๒ ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้ตรวจสอบและชี้แจงให้ทราบ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ด้วยคะแนนเสียง 1๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

3.๑ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจและติดตามการดาเนินงาน ชุดที่ 1
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจและติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ 1 ได้รายงานผลการตรวจและ
ติดตามการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาฯ

นายวิศรุต แก้วกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ตามที่ นายชาติ ปันสุภ า ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ตั้งแต่
วั น ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๖๒ ทํ า ให้ พ้ น จากการเป็ น ประธานกรรมการตรวจและติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน ชุ ด ที่ ๑ นั้ น
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจและติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน ชุ ด ที่ ๑ จึ ง ได้ ทํ า การเลื อ ก นางจั น ทนา วิ วั ฒ น์ รั ต นศั ก ดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เป็ น ประธานกรรมการฯ แทนบุคคลดังกล่าว และเลื อก นายเจริญ ติ๊บยะกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เป็น เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจและติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน ชุ ด ที่ 1 ได้ ป ระชุ ม เพื่ อ ตรวจและติ ด ตาม
การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 256๓
จึงขอรายงานผลการติดตามการดําเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา
ในชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลฯ ได้ทําการสํารวจตรวจสอบในบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้.-

-๔1) ได้ รั บ แจ้ ง จากนายบุ ญ ส่ ง ถึ ง กาศ ประชาชนในพื้ น ที่ ห มู่ ที่ ๒ แจ้ ง ว่ า ลํ า เหมื อ งแม่ ตู้ ด
เกิดน้ํากัดเซาะได้รับความเสียหาย อาจทําให้ไม่สามารถผันน้ําเข้าที่นาในฤดูการทํานาในครั้งต่อไปได้
๒) ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยางฟ้า แจ้งว่าบริเวณสามแยกทางหลวง
หน้าป้อมยามบ้านหนองยางฟ้า (ทางไปหนองหล่ม) มีไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ ทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายครั้ง
อนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอข้อมูลปัญหาเรื่องดังกล่าวให้ทางผู้บริหารฯ เพื่อดําเนินการสํารวจ
และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

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
เกี่ยวกับเรื่องลําเหมืองที่ได้รับความเสียหายและไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนทางหลวง ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ
ดังนี้.๑) กรณีรับแจ้งจากนายบุญส่ง ถึงกาศ เรื่องปัญหาลําเหมืองแม่ตู้ดได้รับความเสียหาย จะได้
ดําเนินการมอบหมายให้กองช่าง ทําการสํารวจตรวจสอบข้อเท็จจริงในพืน้ ทีเ่ บื้องต้นก่อน ทั้งนี้ เห็นควรให้ทางหมู่บ้านได้นํา
ปัญหาดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านนําโครงการเข้าบรรจุในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทางเทศบาล
จะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป
๒) กรณีปั ญหาไฟฟ้า แสงสว่างบริ เวณทางหลวงหน้า ป้อมยามบ้านหนองยางฟ้า ขอเรียนว่ า
ทางเทศบาลฯ ได้เคยดําเนินการประสานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกรมทางหลวงไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ได้
รับการแก้ไขปัญหา ซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุรถชนกันในบริเวณดังกล่าว ปัญหานี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น
ทางเทศบาลฯจะเร่ ง ดํ า เนิ น การประสานขอความช่ ว ยเหลื อ ไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องอี ก ครั้ ง พร้ อ มกั บแนบข้ อ มู ล
รายละเอียดเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าว เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ
3.๒ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจและติดตามการดาเนินงาน ชุดที่ 2

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจและติดตามการดําเนินงาน ชุดที่ 2 ได้รายงานผลการตรวจและ
ติดตามการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาฯ

นางปิยพร ถากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจและติดตามการดําเนิ น งาน ชุดที่ 2 ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 256๓ จึงขอรายงานผลการติดตาม
การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.๑) ปัญหาสุนัขจรจัด
ด้วยขณะนี้ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่แจ้งว่าพบสุ นัขจํานวนหนึ่งได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ออกตระเวนกัดไก่เลี้ยงตามหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงกับบ่อขยะ คาดว่าเป็นสุนัขจรจัดที่อาศัยบริเวณบ่อ ขยะและสุนัขมี
เจ้าของทีเ่ จ้าของไม่ดูแล

-๕๒) การลดหมอกควันไฟป่า
ปัญหาค่า PM ๒.๕ เกิดจากหมอกควันไฟป่าที่ฟุ้งกระจายอยู่ในขณะนี้ ขอเสนอให้ทางเทศบาลฯ ได้ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในการไม่เผาป่าหญ้าหรือที่รกร้าง ตลอดจนการดูแลรักษา
สุขภาพของประชาชน
๓) การระบาดของโรคไข้หวัดโคโรนา
ด้วยปัจจุบันได้เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดโคโรนาซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีการเริ่มระบาดเพิ่มมากขึ้น
จึงขอให้เทศบาลฯได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความรุนแรงของโรคติด ต่อนี้ และวิธีการดูแลตนเองเพื่อป้องกัน
การติดต่อจากโรคนี้
๔) ปัญหากลิ่นมูลสุกร
ในช่วงนี้มีปัญหาการเกิดกลิ่นมูลสุกร(กลิ่นขี้หมู) แพร่กระจายโดยเฉพาะในพื้นที่ของหมู่ที่ ๕ และบริเวณใกล้เคียง
จึงขอแจ้งต่อฝ่ายบริหาร ได้ตรวจสอบสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข
อนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน จํานวน ๔ เรื่องนี้ ให้ทางผู้บริหารฯ
เพื่อดําเนินการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและ
ติดตามการดําเนิ น งาน ชุดที่ ๒ ได้เสนอผลการติดตามเกี่ยวกับ ปัญหาความเดือดร้อ นในพื้นที่ของตําบลทาทุ่งหลวง
ทั้ง ๔ เรื่อง ในนามของผู้บริหารฯ มีความเป็นห่วงและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอชี้แจงแนวทางดําเนินการ ดังนี้.๑) กรณีปัญหาสุนัขจรจัด ทางเทศบาลฯได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดํารงธรรมอําเภอแม่ทา จึงได้พิจารณากําหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้.(๑) จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เพียงพอต่อจํานวนประชากรสุนัขและแมวที่ได้จากการสํารวจ โดยมี
การประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสุนัขและแมวมาแจ้งขอลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(๒) ในส่วนของสุนัขจรจัดบริเวณบ่อขยะ จะเร่งประสานกับหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในการหาวิธีดําเนินการล้อมจับ
เพื่อทําหมันและคุมกําเนิดป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น
(๓) กรณีของสุนัขที่อาจมีเจ้าของไปทําร้ายกัดกินไก่ชาวบ้าน จะได้แจ้งขอความร่วมมือไปยังผู้ใหญ่ บ้านในพื้นที่
ดําเนิ นการประชาสัมพัน ธ์เสี ยงตามสาย กําชับให้ เจ้าของสุ นัขดูแลสุนัขของตนเองให้ ดี เฝ้ าระวังไม่ให้ สุ นัขของตนเอง
ไปทําร้ายสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน
๒) กรณีปัญหาการลดหมอกควัน เป็นนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดลําพูน กําชับให้ทุกภาคส่วนรณรงค์ประชาชนอย่าง
จริงจั ง ห้ามเผาป่า เศษไม้ใบหญ้า พื้นที่รกร้าง ทางเทศบาลฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ตามระบบเสียงไร้สายเป็นประจํา
ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณีและรณรงค์ประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
๓) กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดโคโรนา มี แนวโน้มที่จะเป็นโรคติดต่ออันตรายในอนาคต เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัส
สายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคดังกล่าว จึงเห็นความช่วยกันรณรงค์การกินอยู่
และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ด้วยวิธีการ กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย
ตลอดจนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กินอาหารที่ถูกสุขภาพลักษณะ ก็จะเป็นวิธีการป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่ง
๔) กรณีปัญหากลิ่นมูลสุกร (ขี้หมู) ยังคงเป็นปัญหาสืบเนื่องจากฟาร์มเลี้ยงสุกรในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลทาสบชัย
การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คงต้องดําเนินการประสานแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังพื้นที่ต้นเหตุ
ที่ประชุม

รับทราบ

-๖ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนดสมัยประชุมสามัญ

ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระนี้ เป็นการปรึกษาที่ประชุมสภาฯ เพื่อกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๓
และกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๔) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
(- มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๑
“ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี
ให้สภาเทศบาลกําหนด...
วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด”
- 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 ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัย สามัญประจําปีแต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี
ถัดไปและมีกําหนดกี่วัน ”)
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว
จึ ง ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯได้ เ สนอการกํ า หนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปี ๒๕๖๓
วันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาในการประชุ มแต่ละสมัย ซึ่งในส่วนของปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๑
ที่ป ระชุมสภาฯได้กําหนดไว้แล้ ว ดังนั้น จึงต้องกํา หนดสมัยประชุมสามัญอีก ๓ สมัย ได้แก่
สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ และกําหนดวันเริ่ม ประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๔)

นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอกําหนดสมัยประชุม
สามัญประจําปี ๒๕๖๓ ดังนี้.-

-๗ปี ๒๕๖๓
สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีกําหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๓ เริม่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกําหนด ๓๐ วัน
สมัยที่ ๔ เริม่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกําหนด ๓๐ วัน
ผู้รับรอง

๑. นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ ๒. นายวิศรุต แก้วกาศ ๓. นายณรงค์ ทะกาศ

ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯเห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุม
สามัญประจาปี ๒๕๖๓ ตามที่เสนอ

นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอกําหนดสมัยประชุม
สามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๕๔) ดังนี้.เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีกําหนด ๓๐ วัน
ผู้รับรอง

๑. นางเสริมศรี เสาวภาณี

๒. นายเกษม แปงปัน

๓. นายวรพงค์ บุตรแก้ว

ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาเทศบาล

เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมสภาฯเห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๔) ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม
ปี ๒๕๖๓
- สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีกาหนด ๓๐ วัน
- สมัยที่ ๓ เริม่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกาหนด ๓๐ วัน
- สมัยที่ ๔ เริม่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกาหนด ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๔)
เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีกาหนด ๓๐ วัน

-๘ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ทุกท่าน
๑) ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน ในการร่วมประสานงานการปรับปรุงถนนดินลูกรังและหินคลุกใน
พื้นที่ตําบลทาทุ่งหลวง ทั้งเขต ๑ และเขต ๒
๒) ขอแจ้งความคืบหน้าการขุดลอกห้วยย่ามูล ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ เพื่อรองรับน้ําในฤดูแล้ง
๓) การขุดบ่อน้ําตื้น หมู่ที่ ๒ ได้รับหนังสือแจ้งยืนยันแล้ว ได้ให้กองช่างทําการประมาณการราคาค่าก่อสร้างแล้ว
และในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลาช่วงเช้า ขอเชิญคณะกรรมการประปาหมู่บ้านได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ด้วย
๔) การจัดงานไม้แกะสลัก และของดีอําเภอแม่ทา ครั้งที่ ๙ ประจําปี ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ OTOP ตําบลทาทุ่งหลวง บ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ ๕ ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลําพูน
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน ร่วมกิจกรรมในงาน ร่วมพิธีไหว้ครูบูชาเครื่องมือช่าง ร่วมเดินขบวนรถแห่ไม้แกะสลัก
พิธีเปิดงาน และร่วมเป็นเกียรติตลอดการจัดงาน
๕) ขอแจ้งกําหนดโครงการฝึกอบรมฯและศึกษาดูงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมการฝึกอบรมความรู้
- วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมการศึกษาดูงาน
ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนําความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
พัฒนางานของตนเอง ร่วมกันพัฒนาชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ และจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ในอนาคต
นายวรพงค์ บุตรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเรียนปรึกษาเรื่องดังนี้
๑) แนวทางการปรับปรุงถนนสายทางเข้าบ้านหนองหลวง
๒) การซ่อมแซมไฟกิ่งบริเวณจุดหน้าร้านวังลาบขม
๓) การปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกยังไม่เพียงพอและทั่วถึง
นางเสริมศรี เสาวภาณี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
๑) ขอขอบคุณทางผู้บริหาร ในการประสานงานแก้ไขปัญหาการขุดบ่อน้ําตื้นในพื้นที่หมู่ที่ ๒
๒) ขอปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มสําหรับดําเนินการถมดินลูกรังและหินคลุก ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในพื้นที่และทั่วถึงกว่าที่เป็นอยู่
นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ทุกท่าน
๑) การปรับปรุงถนนสายทางเข้าบ้านหนองหลวง ทางเทศบาลฯได้บรรจุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายดัง กล่ า วในแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น แล้ ว หากมีค วามประสงค์ จ ะให้ ดํา เนิน การทั้ งสายต้ อ งใช้ งบประมาณจํ านวนมาก
จึงขอความร่วมมือจากทางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ได้เสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทางเทศบาลฯจะได้เสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของทางหลวงชนบท
๒) การซ่อมแซมไฟกิ่งบริเวณจุดหน้าร้านวังลาบขม เนื่องจากรถกระเช้าเข้าดําเนินการไม่ถึง จะพิจารณา
ให้เจ้าหน้าที่ปีนเสาเข้าทําการติดตั้งให้แล้วเสร็จต่อไป

-๙นายอนันต์ จินะกาศ รองนายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ทุกท่าน
ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินการถมดินลูกรังและหินคลุก ทางฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีความจําเป็นในการปรับปรุง ถนนเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังดําเนินการได้ไม่ทั่วถึงและเพียงพอกับปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในปีงบประมาณต่อไปทางฝ่ายบริหาร คงจะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
เพียงพอต่อความต้องการและทั่วถึง โดยการเพิ่มงบประมาณดําเนินการให้มากขึ้น
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาเทศบาล

กล่าวขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓0 น.

(ลงชื่อ)

- กัญญา แก้วกาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางกัญญา แก้วกาศ )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

-๑๐-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว เมือ่ วันที่ ...๑๘... มิถุนายน ๒๕6๓
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

- ปิยพร ถากาศ ( นางปิยพร ถากาศ )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- พรศิลป์ จิ๋วเมฆ ( นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- เกษม แปงปัน ( นายเกษม แปงปัน )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- ณรงค์ ทะกาศ ( นายณรงค์ ทะกาศ )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- วรพงค์ บุตรแก้ว ( นายวรพงค์ บุตรแก้ว )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- เสริมศรี เสาวภาณี ( นางเสริมศรี เสาวภาณี )
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง สมัย...สามัญ...ที่...๒... เมื่อวันที่...๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓...

(ลงชื่อ)

- จันทนา วิวัฒน์รัตน์ศักดิ์ ( นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ )
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

