
ระเบียบวาระการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่ 1/2561  คร้ังท่ี 1 

วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้นสอง  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.๑ แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่น 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

           2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4/2560 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 

  2.2  - 

ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถามทั่วไป 

๓.๑  ................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.๑  รายงานผลการพิจารณากรณีที่มผีู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2561 และสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1    

      ประจ าปี 2562 ของสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน  

     

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

๖.๑ ................................................................................................ 

6.2 ................................................................................................ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้นสอง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ผู้มาประชุม  ๑3  คน 

๑. นายบุญทา วงศม์ูล ประธานสภาเทศบาลฯ บุญทา วงศม์ูล 

๒. นายสมศักดิ์ อินสุข รองประธานสภาเทศบาลฯ สมศักดิ์ อินสุข 

๓. นายปั๋นแก้ว ศรบีุญเรอืง สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ ปั๋นแก้ว ศรบีุญเรอืง 

๔. นายสว่าง สายค าอ้าย สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ สว่าง สายค าอ้าย 

๕. นายสมเกียรติ ตาสีมูล สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ สมเกียรติ ตาสีมูล 

๖. นายกมล อินทร์จันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ กมล อินทร์จันทร์ 

๗. นายอินสม สายขัด สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ อินสม สายขัด 

๘. นายสว่าง ธิลา สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 สว่าง ธิลา 

๙. นางสังวาลย์ ศรวีิไล สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ สังวาลย์ ศรวีิไล 

๑๐. นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ สมบูรณ์ ยารังฝั้น 

๑๑. นายอุดม ปินตา สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ อุดม ปินตา 

12. นายมงคล กันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ มงคล กันธิยะ 

13 นายขวัญชัย ศริิ เลขานุการสภาฯ ขวัญชัย ศริิ 

      

ผู้เข้าร่วมประชุม  11   คน 

๑. นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีฯ ชุมพร จาปัญญะ 

2. นายเจรญิ อุเต็ม รองนายกเทศมนตรฯี เจริญ อุเต็ม 

3. นายธีณภัทร ค าแสน รองนายกเทศมนตรฯี ธีณภัทร ค าแสน 

4. นายสมเพชร ฝา่ยริพล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมเพชร ฝา่ยริพล 

5. นายพิทักษ์ ต่อใจ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พิทักษ ์ ต่อใจ 

6. นายจรูญโรจน์ แก้วมณี ปลัดเทศบาล จรูญโรจน์ แก้วมณี 

7. นายวรวัจน์ บุญญผลานันท์ รองปลัดเทศบาลฯ วรวัจน์ บุญญผลานันท์ 

8. นางจรรยา ศวิานนท์ ผูอ้ านวยการกองช่าง จรรยา ศวิานนท์ 

9. นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เกียรตศิักดิ์ กันทาแปง 

10. นางสาวนฤมล พงศธ์ิ ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล พงศธ์ิ 

11. นางสาวเพียงพินจิ ทีปต์จริ  คนงานทั่วไป เพียงพินิจ ทีปต์จริ 

 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนกล่าวเปิด

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.๑ แนวทางการด าเนนิการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่น 

นายบุญทา  วงศ์มูล สรุปสาระส าคัญ ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม  

ประธานสภาเทศบาล 2561 แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ สองครั้งภายในเดือนเมษายนและ

เดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนีส้ภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถ

ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะ

ประชุมภายหลังเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมได้  

 2. กรณีเกิดสาธารณภัย ภัยทางอากาศ การก่อวินาศกรรม หรือเกิดเหตุฉุกเฉินไม่

สามารถป้องกันได้หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถด าเนินการแก้ไขจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชน โครงการดังกล่าวองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นไม่ต้องจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 - ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4/2560 ครัง้ที่ 1 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 

นายขวัญชัย  ศิริ ระเบียบวาระนีเ้ป็นการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง เป็นการประชุมสมัย 

เลขานุการสภาฯ สามัญที่ 4/2560 ครั้งที่ 1 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เริ่ม

ประชุมเวลา 09.30 น. รายงานทั้งหมด 23 หน้า กล่าวโดยสรุป ระเบียบวาระที่ 

1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง คือ 1.๑ การประกาศใช้แผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 1.2 การประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 (รอบเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2560), ระเบียบวาระที่ 

2 รับรองรายงานการประชุม มีการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง คือ 2.1 

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 

2560 ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม  

/...เห็นชอบ 
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 เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง, ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถามทั่วไป ไม่มี, 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   

ไม่มี, ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) มี 2 เรื่อง 5.1 การ

ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ซึ่งมติที่ประชุมรับทราบ, 5.2 ขอมติจากสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ให้ความ

เห็นชอบกรณียกวัดดอนไฟ (ร้าง) ให้เป็นวัดที่พระภิกษุอยู่จ าพรรษา รายละเอียด

ปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่ 8-9 ซึ่งมีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 

1 เสียง, 5.3 ขอพิจารณากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบล

บ้านแหวน (กรณีหมู่บ้านเชียงใหม่วิวดอย ขอรับการดูแลด้านสาธารณูปโภค) 

ได้แก่ ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ตและถนน ที่ประชุมมีมตใิหต้ั้งคณะกรรมการสภาสามัญฯ, 

5.4 ขอพิจารณากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลบ้าน

แหวน (ขออนุมัติการโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบเสาไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง จ านวน 41 

กิ่ง ให้เป็นทรัพย์สินของราชการ) ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการสภาสามัญฯ 

เพื่อเชิญเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวฯ มารวบรวมข้อมูลเพื่อ

น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไป, จากนั้นเข้าสู่วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ซึ่งรายละเอียด

นั้นจะปรากฏในรายงานการประชุมเริ่มตั้งแต่หน้าที่ 17-22 รายงานการประชุม

ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และคณะกรรมการ

สามัญตรวจรายงานการประชุมสภาทั้ง 3 ท่าน ได้ลงนามแล้ว ท่านสามารถ

ตรวจสอบความถูกต้อง และหากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งทางเลขานุการสภาฯ ได้ท า

การปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานรายละเอียดทั้งหมดว่าจะต้องมีการ      

ประธานสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมตรงจุดใดบ้าง ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบความ

ถูกต้องอีกครั้ง สอบถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม

หรือไม่ ถ้าหากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน     

การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2560 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

สมาชิกท่านใดเห็นชอบผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้  

มติท่ีประชุม   รับรอง          11    คน 

  ไม่รับรอง  -   คน 

  งดออกเสียง  1 คน 

 มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2560 คร้ังท่ี 1 

ลงวันที ่6 ธันวาคม 2560 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถามทั่วไป 

-ไม่มี- 

/...ระเบียบวาระที่ 4 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

4.๑  รายงานผลการพิจารณากรณีที่มผีู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

นายบุญทา  วงศ์มูล   เชญิท่านสท.สว่าง สายค าอา้ย ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้ช้ีแจง 

ประธานสภาเทศบาล 

นายสว่าง  สายค าอ้าย ตามที่ได้ท าการประชุมคณะกรรมการสามัญ พิจารณากรณีที่มีอุทิศให้เป็น 

สมาชิกสภาเทศบาล กรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานการ

พิจารณาต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ในวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 

09.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน ซึ่งที่ประชุม

ผู้แทนจากหมู่บ้านเชียงใหม่วิวดอย ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม จึงได้ด าเนินการ

ประชุมกับทางผู้แทนของหมู่บ้านธารดง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ทั้งสองหมู่บ้านกลับไป

ด าเนินการประชาคมกับลูกบ้านว่าได้รับความยินยอมจริงหรือไม่ และน ารายงาน

การประชุมประชาคม รายชื่อและทะเบียนของผู้ที่ เป็นลูกบ้านหรือยินยอมให้

ด าเนินการมายื่นให้สภาฯเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และอยากให้ทางโครงการมีการ

ด าเนินการตรวจสอบเรื่องสาธารณูปโภคที่จะมอบให้กับทางเทศบาลฯ ดูแลนั้นให้

เรียบร้อยก่อนที่จะโอนมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน  

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรอืแสดงความ 

ประธานสภาเทศบาล  คิดเห็นได้  

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง สอบถามว่ามีหมู่บ้านใดได้ยื่นเอกสารให้กับทางเทศบาลหรอืยัง และมีก าหนด 

สมาชิกสภาเทศบาล หรอืไม่ว่าสามารถส่งเอกสารได้ถึงเมื่อไหร่ 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ทางหมู่บ้านวิวดอยได้ฝากเอกสารรายชื่อและส าเนาทะเบียนบ้านมากับผม  

สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งผมจะได้สง่มอบใหก้ับทางประธานกรรมการฯ ด าเนนิการต่อไป 

นายสว่าง  สายค าอ้าย การยื่นเอกสารของหมู่บ้านจัดสรรทั้งสองแหง่นั้น ณ ตอนนี้ มีขอ้มูลของหมู่บ้าน 

สมาชิกสภาเทศบาล เชียงใหม่วิวดอย ส่วนหมู่บ้านธารดงยังไม่ได้ยื่นเอกสารหรือข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่ง

หลังจากที่ท าการประชุมที่ผ่านมาได้แจ้งแล้วว่าให้เวลาในการจัดเตรียมเอกสาร 1 

เดือน เพื่อจะได้ท าการพิจารณาให้ทันในสมัยประชุมสามัญฯ แต่ยังไม่ได้รับ

เอกสารหรอืข้อมูลใดๆ ซึ่งก็จะตอ้งรอเอกสารเพื่อพิจารณาต่อไป  

นายมงคล  กันธิยะ ตามที่ผมได้เป็นคณะกรรมการสามัญฯ เพื่อร่วมพจิารณาในเรื่องนี้ อยากฝากไว้ว่า 

สมาชิกสภาเทศบาล ถ้าได้รับเอกสารที่ทางหมู่บ้านส่งมาแล้ว อยากให้ทางคณะกรรมการได้น ามา

ประชุมเพื่อหารือ และพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง ก่อนที่จะเข้าสู่สภาฯ เพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 

นายบุญทา  วงศ์มูล  สอบถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่  

ประธานสภาเทศบาล ถ้าหากไม่มีจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

/...ระเบียบวาระที่ 5 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2561 และสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1    

      ประจ าปี 2562 ของสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน  

นายบุญทา  วงศ์มูล  ระเบียบวาระที่ 5.1 เป็นการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2561 

ประธานสภาเทศบาล  และประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ของสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

อ้างระเบียบดังนี้ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

  ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัยสามัญ

ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี

ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ

แตล่ะปี โดยใหน้ าความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ 11 (2) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ

ประจ าปีในแต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนด

กี่วัน กับใหก้ าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี

ถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

ตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม

สามัญครั้งแรก และเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 

  มาตรา 24 วรรคสี่ สมัยประชุมสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ

ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้วา่ราชการจังหวัด 

นายขวัญชัย  ศิริ          ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้อ้างองิถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยสรุปแล้ว 

เลขานุการสภาฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนสามารถมีสมัยการประชุมได้ไม่เกิน 4 สมัยสมัยหนึ่ง

ไม่เกิน 30 วัน แต่ถ้าต้องการประชุมมากกว่า 30 วันต้องขออนุมัติจากผู้ว่า

ราชการจังหวัดเชียงใหม่ แต่ครั้งนี้ท่านประธานสภาฯ ต้องน าความมาหารือในที่

ประชุมสภาเพื่อเป็นการลงมติว่าจะมีการเสนอว่าในปี 2561 จะมีสมัยประชุมกี่

สมัย ประเด็นที่ 2 ต้องหารือว่าในแต่ละสมัยจะมีกี่วัน ประเด็นที่ 3 เมื่อได้สมัย

ประชุมตามที่ต้องการแล้วจะก าหนดวันไหนถึงวันไหน ให้พิจารณาไปทีละประเด็น 

เริ่มจากประเด็นที่ 1 จะมีสมัยประชุมกี่สมัย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

สภาฯ ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ คือจะต้องมีผู้เสนอและผูร้ับรอง 

นายบุญทา  วงศ์มูล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมัยประชุมกี่สมัย 

ประธานสภาเทศบาล 

 

/...นายสว่าง สายค าอ้าย 
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นายสว่าง  สายค าอ้าย  ตามสมัยประชุมเดิม 4 สมัย การก าหนดผมคิดว่ามีความเหมาะสมแล้ว 4 สมัย 

สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุม แต่ถ้าอยากมีการประชุมเพิ่มเติมอาจเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ ผมจึงขอ

เสนอเรื่องการก าหนดสมัยประชุมของปี 2561 มี 4 สมัย เหมอืนเดิม 

ผู้รับรอง   1. นายสมศักดิ์ อินสุข  

  2. นายกมล  อนิทร์จันทร์ 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ท่านสท.สว่าง สายค าอ้าย ได้เสนอมา 4 สมัยการประชุม และไม่มสีท.ท่านใดได้ 

ประธานสภาเทศบาล  เสนออีกประธานสภาจึงขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสมัย

สามัญ พ.ศ.2561 มี 4 สมัย สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 11    คน 

    ไม่เห็นชอบ  -   คน 

    งดออกเสียง  1 คน 

นายขวัญชัย  ศิริ          ส าหรับประเด็นที่ 1 ได้รับความเห็นชอบแล้ววา่มีการก าหนด 4 สมัย 

เลขานุการสภาฯ  ต่อไปประเด็นที่ 2 จะต้องก าหนดว่าในแต่ละสมัยจะก าหนดกี่วัน ซึ่งสูงสุดได้ไม่

เกิน 30 วัน เชญิท่านประธานสภาฯ 

นายบุญทา  วงศ์มูล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอระยะเวลาการประชุมกี่วัน 

ประธานสภาเทศบาล 

นายสว่าง  สายค าอ้าย  ผมขอเสนอสมัยการประชุมสามัญสมัยละ 30 วัน  

สมาชิกสภาเทศบาล  ตามก าหนดสมัยการประชุมสามัญแบบเดิม  

ผู้รับรอง  1. นายกมล อินทร์จันทร์ 

 2. นางสังวาล ศรวีิไล 

นายบุญทา วงศ์มูล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการประชุมหรอืไม่ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าหากไม่มีจงึขอมตทิี่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการประชุมสามัญแตล่ะ

สมัยใช้เวลา 30 วัน สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11    คน 

  ไม่เห็นชอบ  -   คน 

  งดออกเสียง  1 คน 

นายขวัญชัย  ศิริ          ผมขอทบทวนที่ละประเด็น ประเด็นที่ 1 มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย 

เลขานุการสภาฯ  ประเด็นที่  2 ก าหนดให้แต่ละสมัยไม่เกิน 30 วัน ส่วนประเด็นที่ 3 เป็นการ

ก าหนดระยะเวลาทีละสมัย ว่าในแต่ละสมัยนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่

เท่าไหร่ ซึ่ งทุกท่านก็มีตัวอย่างการก าหนดสมัยการประชุมแบบเดิมที่ เคย

ประกาศใช้ไปแล้ว ซึ่งทั้งนี้จะต้องน ามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเหมาะสม

กับเหตุการณห์รอืไม่ และวันที่มปีระชุมตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรอืไม่  
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 อาจจะท าให้เสียเวลาในการประชุม ในความเป็นจริงแล้วก็สามารถประชุมในวัน

เสาร์- อาทิตย์ได้แต่ด้วยความไม่สะดวกบางอย่างท าให้ไม่สามารถจัดการประชุม

ในวันเสาร-์ อาทิตย์ได้  

 - ในการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ในครั้งนี้อาจจะก าหนดในรูปแบบเดิมไม่ได้

ทั้งหมดเนื่องจากการด าเนินการของสภาฯ จะต้องเชื่อมโยงกับการท างานของทาง

เทศบาลฯ 

นายมงคล  กันธิยะ ตามที่ผมได้ดูเอกสารตัวอย่างในการก าหนดสมัยประชุมแลว้  

สมาชิกสภาเทศบาล ผมเห็นว่าการก าหนดสมัยประชุมแบบเดิมนั้น แต่ละสมัยจะมีระยะเวลาที่ห่างกัน

หลายเดือนในแต่ละสมัยประชุม จึงอยากหารือว่าถ้าจะก าหนดสมัยประชุมสมัย

สามัญที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน จะติดขัดหรือว่ามีปัญหาในเรื่องการท างานของ

เจ้าหนา้ที่และฝ่ายบริหารหรอืไม่  

นายเจริญ อุเต็ม ในการก าหนดสมัยประชุมตอ้งค านึงถึงระยะเวลาการใชจ้่ายงบประมาณ  

รองนายกเทศมนตรีฯ ซึ่งมีการจ่ายขาดเงินสะสมสิ้นสุดประมาณวันที่ 20 เมษายน ถ้าท าการก าหนด

สมัยประชุมในช่วงเดือนเมษายน ผมคิดว่าจะไม่ทันด าเนินการในส่วนนี้ จึงอยาก

เสนอให้ทุกท่านได้พิจารณาก าหนดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 

2561 แบบนีจ้ะดีหรือไม ่เพื่อให้ทันกับการจา่ยขาดเงินสะสม  

นายขวัญชัย  ศิริ ต้องขอบคุณสมาชิกสภาฯที่ได้ปรึกษากับทางฝ่ายบริหาร ความจรงิแล้วการ 

เลขานุการสภาฯ ก าหนดสมัยประชุมนั้นจะเป็นสิทธิ์ของสภาฯ หรือฝ่ายตรวจสอบ ก็ต้องขอบคุณ

ฝ่ายตรวจสอบที่ได้ปรึกษากับทางฝ่ายบริหารเพื่อความชัดเจนในการท างานมาก

ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ขอให้มีผู้เสนอ ผู้รับรอง และการลงมติอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันประชุมของ

สมัยประชุมสามัญจะเป็นสมัยที่ 2, สมัยที่ 3, สมัยที่ 4 ของปี พ.ศ.2561 

  และสมัยที่ 1 ของปี พ.ศ.2562 เพราะสมัยที่ 1 ของปี พ.ศ.2561 ได้ก าหนดไป

เมื่อปีที่แล้ว เริ่มกระบวนการในการเสนอต่อไป  

นายกมล  อินทร์จันทร์  ผมขอเสนอ สมัยประชุมสามัญสมัยที่  ๒  มีก าหนด ๓๐  วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 

สมาชิกสภาเทศบาล    5  มีนาคม 2561 ถึงวันที่  3 เมษายน 2561 

    สมัยประชุมสามัญสมัยที่  ๓  มีก าหนด ๓๐  วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่              

    ๑  สิงหาคม ๒๕61 ถึงวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕61 

    สมัยประชุมสามัญสมัยที่  ๔  มีก าหนด ๓๐  วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่   

    10  พฤศจกิายน  ๒๕61 ถึงวันที่  9 ธันวาคม ๒๕61 

    สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒562 

    สมัยประชุมสามัญสมัยที่  ๑  มีก าหนด ๓๐  วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่  

  6  มกราคม  ๒๕62 ถึงวันที่   4  กุมภาพันธ์  ๒562 

ผู้รับรอง  1. นายปั๋นแก้ว ศรีบุญเรอืง  

 2. นายสว่าง สายค าอ้าย 

/...นายบุญทา วงศ์มูล 
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นายบุญทา  วงศ์มูล  เมื่อไม่มีสมาชกิสภาฯ ท่านใด ได้เสนอก าหนดวันประชุมสภาของแต่ละสมัย 

ประธานสภาเทศบาล  ประธานสภาจึงขอลงมต ิสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามแบบที่ท่าน สท.กมล  

  ได้เสนอ 

  สมัยประชุมสามัญสมัยที่  ๒  มีก าหนด ๓๐  วัน  เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่   

  5  มีนาคม 2561 ถึงวันที่  3 เมษายน 2561 

   สมัยประชุมสามัญสมัยที่  ๓  มีก าหนด ๓๐  วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่               

๑  สิงหาคม ๒๕61 ถึงวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕61 

    สมัยประชุมสามัญสมัยที่  ๔  มีก าหนด ๓๐  วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่   

    10  พฤศจกิายน  ๒๕61 ถึงวันที่  9 ธันวาคม ๒๕61 

    สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒562 

    สมัยประชุมสามัญสมัยที่  ๑  มีก าหนด ๓๐  วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่  

  6  มกราคม  ๒๕62 ถึงวันที่   4  กุมภาพันธ์  ๒562 

  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 11    คน 

 ไม่เห็นชอบ  -   คน 

 งดออกเสียง  1 คน 

 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เชญิท่านนายกฯ เป็นผู้ชีแ้จง 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ  

ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาฯ อนุญาตใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรือ

แสดงความคิดเห็นได้ 

นายชุมพร  จาปัญญะ ตามที่ได้ออกประชาคมทุกหมู่บ้านในต าบลบ้านแหวน เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  

นายกเทศมนตรีฯ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561 - พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ในเรื่องหลักเกณฑ์และระเบียบการ

จา่ยขาดเงินสะสม ให้ทางเลขาสภาฯ เป็นผู้ช้ีแจงตอ่ไป  

นายขวัญชัย  ศิริ          หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม  

เลขานุการสภาฯ 2560 แนวทางการจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน

นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 2.1.2.2 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 วรรคท้ายที่

ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย 

/...ค่าใช้จา่ย 
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 ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม

ให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะน าเงินสะสม

ตามจ านวนใน ข้อ 2.1.2.1 ไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส ารองเงิน

สะสมไว้เพื่อใชจ้า่ยในกรณีดังตอ่ไปนี ้ 

 (1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง

บุคลากรท้องถิ่น ประมาณหกเดือน 

 (2) ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เงิน

เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับการ

จัดสรรลา่ช้าประมาณสามเดือน 

 (3) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยส ารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดวงเงิน

สะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2.1.2.1 ข้อ 2.1.2.2 และ (2) 

   2.1.3 ก าหนดแนวทางด าเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า

เงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 

 2.1.3.1 โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่าง

แท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความ

จ าเป็น 

 2.1.3.2 โครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูน

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าขึ้นเพื่อบ าบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน 

 2.1.3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่

เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อยของประชาชน โดยให้ความส าคัญกับโครงการ 

ดังนี้  

 (1) ด้านโครงการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

 (2) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร  

 (3) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น 

 (4) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 

 (5) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิต  

 (6) ด้านการศึกษา 

 (7) ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (8) ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

 (9) การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรอืสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 

 (10) ด้านโครงการก่อสร้างหรอืซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ  

/...นายมงคล กันธิยะ 
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นายมงคล  กันธิยะ สอบถามโครงการที่ประชาคมแตล่ะหมูบ่้านเสนอ เพื่อรองรับการจ่ายขาดเงิน  

สมาชิกสภาเทศบาล สะสม อยากทราบว่าทางเจ้าหน้าที่จะด าเนินการประมาณการ หรือเขียนแบบ 

เพื่อให้สภาฯ พิจารณาได้ทันก่อนที่จะเปิดสมัยประชุมครั้งต่อไปหรอืไม่ 

นายชุมพร  จาปัญญะ ช่วงเวลาในการประมาณการ และเขียนแบบนั้น ผมได้ประชุมกับทางช่างแล้ว  

นายกเทศมนตรีฯ ได้ก าหนดระยะเวลาในการเขียนแบบ และประมาณการให้ทางช่างแล้ว ซึ่งทันใน

สมัยประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 นี้แน่นอน ซึ่งผมก าหนดให้ทางช่างด าเนินการให้

แล้วเสร็จในชว่งกลางเดอืนกุมภาพันธ์ ทุกท่านไม่ตอ้งกังวลในส่วนนี้   

 *สรุปโครงการจัดประชุมประชาคม "เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 

- พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.

2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1" ระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม พ.ศ.2561 

 

หมู ่ ชื่อหมู่บ้าน โครงการ 

1 บ ้านไร่ (1) โค รงการก่อสร้างรา งระบ ายน ้าถนนส ายหลัก ด้านท ิศตะวันอ อกหน้าบ ้ านน าย

สมบูรณ์  กิติกุศล ถึงคันคล องชลป ร ะท าน (ท ้าต่อจ ากโ ครงการเดิม) 

2 บ ้านโขงขาว (1) โค รงการก่อสร้างรา งระบ ายน ้าแบบ บ ล็อก คอนเว ิรด์ พร้อมบ่อพักแบ ่งน ้าล้าเห มื อง

โพ ง บ ้านแ หวน 

(2) โค รงการป รับป รุงถนนส ายหลัก บ ้านโขงข าวแบบ โอเ วอร์เลย์ จากแ ยก คลอ ง

ชลป ระท า น (เพิ่มเติมแผน ป ี พ.ศ.2564) 

3 บ ้านท้าวบุญ

เรือง 

(1) โค รงการก่อสร้างรา งระบ ายน ้าแบบ เป ิดบริเวณโ รงง านมห าวันน า 

(2) โค รงการก่อสร้ างถนน  คสล. ซ อย 10 

(3) โค รงการป รับป รุงถนนส ายหลัก แบบ โอเ วอร์เลย์ 

4 บ ้านช่ างค้า

น้อย 

(1) โค รงการป รับป รุงระบ บ ป ระป าหมูบ่ ้ าน 

5 บ ้านช่ างค้า

หลวง 

(1) โค รงการก่อสร้างถ นนแ บ บ  คสล. ซอย  11 (สะพ าน หนา้วัดโ รง งานเพ ชรม ณีแอ น

ติค) 

(2) โค รงการก่อสร้ างร าง ระ บ ายน ้า ซอย  6 (หนา้บ ้ านน ายสมัย  ค้า มา-บ ้านนายเ สน่ ห์  

ป ราโมท ย์) 

6 บ ้านปากก อง (1) โค รงการก่อสร้าง คสล.เ สริมไหลท่ าง  หน้ าบ ้านน าย ดาวเรอืง 

(2) โค รงการก่อสร้ างร าง ระ บ ายน ้าซ อย  3  หนา้บ ้านน างวันดี  ศรกีันย า 

7 บ ้านป่าหม าก (1) โค รงการวางท ่อเห ลี่ยมบล ็อกค อนเวิร์ด พร้อมบ่อพักถ นนสายหลัก ป ากท า งบ้าน

ดอนคาถึงบ้านเ หมอื งง่าแล ะวางท ่อร ะบ ายน ้ าบ ้านด อน คาสูล่้าเห มอืงส ายหลัก 

 

/...หมู่ 8 
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หมู ่ ชื่อหมู่บ้าน โครงการ 

8 บ ้านต้นเฮือด (1) โค รงการก่อสร้างรา งระบ ายน ้า คสล.  ถึงบ้านน ายจ รัล  หนอ่ค้าบ้า น ร.ต.ต. 

สมพงษ์  มาล าแก้ว 

(2) โค รงการป รับป รุงถนน  ซ อย 1 ต้นไฮ 

(3) โค รงการก่อสร้างวา งท่อเหลี่ยม คสล.  หน้ า รพสต. บ ้านต้นเฮือด 

9 บ ้านเดื่อ (1) โค รงการก่อสร้างรา งระบ ายน ้าซ อย ข้างบ ้านน ายดี  สมใจ ถึงบ้าน นายเ ป  แปง

จันทร์เขียว 

(2) โค รงการก่อสร้ างว างท่ อ คศล. ข นาด  0.80 เมตร  พร้อมบ่อพักข้างบ ้ านน างทั ด 

อุป ละ ถึงบ้านนายวิท ยา  แปงจันทร์หอม 

(3) โค รงการก่อสร้างวา งท่อระบ ายน ้ า ค ส ล.  ซอย  5/2 เพื่อเชื่อมถนนใ หถ้ึงบ้ านนา ง

ค้าไชยเท พ 

10 บ ้านจอมทอง (1) โค รงการก่อสร้างศา ลา อเนก ป ระสงป่า ช้า บ ้านจ อม ท อง 

11 บ ้านดู่ (1) โค รงการก่อสร้างระบบ ป ระป าหมูบ่ ้ านพร้อมก่อส ร้ างแท ็งค์บรร จุน ้ า 

(2) โค รงการก่อสร้ างร าง ระ บ ายน ้าหน้ าบ ้าน  รตท .จ้ านง ดอก เรือนค้า  ถึงหน้ าบ ้าน

นายค ง พันธ ุ ศาสต ร์ 

(3) โค รงการก่อสร้างวา งท่อระบ าย น ้ าบ ้านน ายอุท ิน ดวงธิ - หนา้บ ้ านน ายท องแด ง  

ใบ บ ัว 

12 บ ้านดอนไฟ (1) โค รงการก่อสร้างรา งระบ ายน ้า ซอย  2/1 

(2) โค รงการก่อสร้ างก้ าแพ งกั นดินล้าเห มอืง หลวง ซ อยนางจนิ ดา ขุนหลอ่  ช่ว งที่ 2 

13 บ ้านศรสีรร (1) โค รงการก่อสร้างท ่อระบ ายน ้าถนนส ายหลัก เข้า หมู่ บ ้านศรจีุ ม (ต่ อจ ากโ ครงกา ร

เดิม) 

(2) โค รงการก่อสร้ างร าง ระ บ ายน ้าโด ยมีจุดเริ่ มตน้จ าก ซ ุ้มทางเข้าห มู่บ้านกุลพ ันธ์-

ท างเข้าห มู่บ้าน ศรจีุม 

(3) โค รงการป รับป รุง ฌาป ณสถ านประ จ้าหมู่บ้าน 

 

นายกมล  อินทร์จันทร์ การพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมว่าจะเข้าหลักเกณฑห์รอืไม่เป็นหน้าที ่

สมาชิกสภาเทศบาล ของฝ่ายบริหาร ส่วนทางสภาฯ ก็อยากฝากให้ทุกท่านดูรายละเอียดของโครงการ

แตล่ะหมู่บ้าน และหลักเกณฑ์เพื่อความถูกต้อง และงา่ยต่อการพิจารณาต่อไป 

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น ฝากเน้นย้ าทางกองช่างขอใหด้ าเนนิการให้แลว้เสร็จในเวลาที่ก าหนด  

สมาชิกสภาเทศบาล เพราะถ้าด าเนินการลา่ช้าอาจจะท าให้แตล่ะหมูบ่้านเสียโอกาสในส่วนนีไ้ด้ 

/...นางจรรยา ศวิานนท์ 
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นางจรรยา  ศวิานนท์ โครงการที่แต่ละหมูบ่้านได้เสนอจากการออกประชาคม 20 กว่าโครงการนั้น 

ผอ.กองช่าง บางหมู่บ้านก็มีโครงการที่เป็นโครงการที่เสนอขึ้นมาใหม่ เช่น หมู่ที่ 11 ที่จะต้อง

เข้าไปส ารวจพื้นที่ว่าจะสามารถด าเนินการได้หรอืไม่ ซึ่งถ้าตรวจสอบเอกสารแล้ว

สามารถด าเนินการได้ จะด าเนินการออกแบบเขียนแบบทันที ส่วนโครงการอื่นๆ 

บางโครงการก็มีการเขียนแบบไว้ก่อนแล้ว ทุกท่านไม่ต้องกังวลในส่วนนี้ เพราะ

ทางกองช่างจะด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด  

นายอินสม  สายขัด ฝากเน้นย้ าของหมูท่ี่ 6 โค รงการก่อสร้ างร างร ะบ ายน ้ า ซ อย 3   

สมาชิกสภาเทศบาล หน้ าบ ้ าน น าง วัน ดี  ศรี กั นย า ก่อนด าเนินการออกแบบขอใหท้างช่างออกส ารวจอีก

ครั้ง เพราะรางระบายน้ าจะต้องลึกเป็นพิเศษ เพราะพืน้ที่บ้านต่ า และมีรางระบาย

น้ าเดิมซึ่งตื้นน้ าไม่ลง ซึ่งเป็นปัญหาในช่วงฤดูฝน ทางชาวบ้านจึงขอให้ด าเนินการ

ในส่วนนี ้จงึอยากให้ท าให้ลกึเป็นพิเศษ เพื่อน้ าจะได้ไหลได้สะดวกขึน้ 

นายเจริญ อุเต็ม ฝากสท.อินสม ในเรื่องการท ารางระบายน้ าถ้าท าการกดใหล้ึกหรอืต่ าลงไปอีก  

รองนายกเทศมนตรีฯ ขอใหท้่านดูปลายทางที่น้ าจะลง ซึ่งถ้าต่ ากว่าล าเหมืองนั้นทางระบายน้ าของท่านก็

จะเป็นแหล่งน้ าขังได้ เพราะส่วนนี้ก็พบปัญหามาหลายจุดแล้ว ขอฝากให้ดู

ปลายทางน้ าลงด้วยว่ารางระบายน้ าควรที่จะสูงกว่า เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อไปใน

อนาคต 

นายสมศักดิ์  อินสุข ฝากกรณีหมู่ที่ 11 โครงการล าดับที่ 1 โค รงการก่อสร้างระบ บ ป ระป าหมูบ่ ้าน 

รองประธานสภาเทศบาล พ ร้ อ ม ก่ อ ส ร้ า ง แ ท ็ ง ก์ บ ร ร จุ น ้ า เป็นโครงการเร่งด่วนและมีความจ าเป็นอีกหนึ่ง

โครงการ ซึ่งถ้าได้ด าเนินการโครงการนี้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ าได้สอง

หมูบ่้านคือหมู่ที่ 13 ที่มปีัญหาขาดแคลนน้ า 

นายอินสม  สายขัด เรือ่งรางระบายน้ าหมูท่ี่ 6 ที่จะด าเนนิการท าใหม่ ในเรื่องความลึกผมคิดว่า 

สมาชิกสภาเทศบาล สามารถท าได้ เพราะดูทางน้ าลงแล้วล าเหมืองมีความลึก  ทั้งนี้ก็ต้องแล้วแต่

ทางการออกแบบของช่างที่จะต้องดูใหเ้ข้ากับพืน้ที่ของหมู่บ้านด้วย  

นายชุมพร  จาปัญญะ ในส่วนของรางระบายน้ าหมูท่ี่ 6 จะต้องมีการส ารวจวัดระดับ ซึ่งต้องรอให้ช่าง 

นายกเทศมนตรีฯ ออกไปด าเนนิการส ารวจก่อน  

นายกมล  อินทร์จันทร์ เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่จะจ่ายขาดเงนิสะสมของหมู่ที่ 11 มีความจ าเป็น  

สมาชิกสภาเทศบาล เพราะหมู่ที่ 11 มีปัญหาเรื่องการใช้น้ าประปาร่วมกับหมู่ที่ 13 ผมเห็นด้วยกับ

โครงการของหมู่ที่ 11 เพราะจะได้แก้ปัญหาน้ าของหมู่ที่ 13 ได้ดว้ย  

นายสว่าง  สายค าอ้าย แจ้งเรื่องเสียงตามสายหมูท่ี่ 1 ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ซึ่งผ่านมาหลายเดือน  

สมาชิกสภาเทศบาล พอสมควรที่ผมได้แจ้งเรื่องนี้ ไม่ได้ยินเสียงเลย อยากสอบถามที่ทางช่างแจ้งว่าได้

สั่งอุปกรณ์ในการซ่อมแซมนั้น ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ถ้าหากได้มาแล้วช่วยไป

ด าเนนิการตดิตั้ง และซ่อมแซมในส่วนนีด้้วย  

/...นายปั๋นแก้ว ศรีบุญเรอืง 
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นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง เรื่องการออกประชาคมผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ด ีเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ได้ท าการออก 

สมาชิกสภาเทศบาล ประชาคม เพราะได้เสียงตอบรับจากชาวบ้านหลายท่านว่าได้ความรู้ในเรื่องการ

จา่ยเงนิสะสม กฎระเบียบ ทางชาวบ้านมคีวามรูใ้นเรื่องนี้มากขึ้น  

 - เรื่องโครงการของหมู่ที่  11 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ร ะ บ บ ป ร ะ ป า ห มู่ บ ้ า น พ ร้ อ ม

ก่ อ ส ร้ า ง แ ท ็ ง ก์ บ ร ร จุ น ้ า ผมเห็นด้วยที่จะด าเนินการโครงการนี้ ไม่ใช่แค่จะได้

ประโยชน์กับหมู่ที่  11 แต่ยังรวมไปถึงหมู่ที่  13 ด้วย ที่จะแก้ปัญหาในเรื่อง

น้ าประปาด้วย  

 - เรื่องเสียงตามสาย อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งในการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

ด้วย เพื่อชาวบ้านจะได้รับทราบข่าวสารจากทางเทศบาลฯ  

นายกมล  อินทร์จันทร์ เรื่องเสียงตามสายหมูท่ี่ 13 อีกหนึ่งจุดที่ท าการติดตั้งใหมใ่กล้กับวัดท้าวบุญเรอืง 

สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มีเสียงดังเลย ตั้งแต่ติดตั้งยังไม่ได้ยินเสียงจากล าโพงจุดนี้เลย ฝากดูในส่วนนี้

ด้วย 

นายธีณภัทร ค าแสน การเสนอโครงการเรง่ดว่นในการแก้ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน บางหมู่บ้านเรื่องน้ า  

รองนายกเทศมนตรีฯ ท่วมน้ าขัง ของหมู่ที่ 6 ในส่วนนี้ก็ต้องให้ช่างออกส ารวจวัดพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา

ต่อไป และบางหมู่บ้านที่จะต้องมีการใช้งบประมาณที่มากขึ้น เช่น หมู่ที่  11 

ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องประปาหมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่ที่ได้ออกส ารวจแล้วเบื้องต้นมี

ความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการก่อสร้างประปา แต่ยังติดปัญหาเรื่องไฟฟ้าซึ่งต้อง

พูดคุยหารอืกันต่อไป  

 - การจ่ายขาดเงินสะสมนั้น เป็นการก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ 20 เมษายน 

2561 หลังจากนั้นผู้รับจ้างจะเข้าไปด าเนินการตามสัญญาต่อไป ซึ่งไม่ใช่

ด าเนนิการให้แล้วเสร็จ ขอให้เข้าใจในส่วนนี้ดว้ย  

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น สอบถามทางช่าง เรื่องสะพานหมูท่ี่ 10 จะท าการขออนุญาตก็ยังไม่มีแบบ  

สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเคยคุยกับทางผอ.ช่างแล้วว่าจะมีการเขียนแบบให้ และจะให้ส าเนากับทาง

หมูบ่้านหนึ่งชุด อยากสอบถามว่าเรื่องการเขียนแบบด าเนินการไปถึงไหนแลว้ และ

ส่งเรื่องขอด าเนินการกับทางชลประทานหรือยัง ซึ่งถ้าด าเนินการเสร็จแล้ว 

อยากจะขอส าเนาให้กับทางหมู่บ้านหนึ่งชุด  

นายมงคล  กันธิยะ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ออกประชาคมกับชาวบ้านในต าบลบ้านแหวน  

สมาชิกสภาเทศบาล ผมคิดว่าการออกประชาคมให้ความรู้กับชาวบ้านเป็นสิ่งที่ดี เพราะชาวบ้านได้

ความรู้มากยิ่งขึ้น ในหลายๆ เรื่องด้วย ผมคิดว่าการออกประชาคมหรือเยี่ ยม

ชาวบ้านนั้น เป็นการเข้าหาเข้าถึงประชาชน และชาวบ้านได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ

อย่างชัดเจนด้วย ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งถ้ามีโอกาสต่อไปอยากให้มีการลงพื้นที่กับ

ชาวบ้านในลักษณะนีป้ีละหนึ่งครัง้ จะเป็นสิ่งที่ดมีาก 

 

/...นางจรรยา ศวิานนท์ 
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นางจรรยา  ศวิานนท์ ชีแ้จงเรื่องสะพานหมูท่ี่ 10 ทางช่างได้ใช้แบบสะพานมาตรฐาน และปรับปรุงแบบ 

ผอ.กองช่าง บ้างเล็กน้อย ในส่วนของความกว้าง และความยาว ให้เหมาะสมและได้ขนาด

ตามที่ต้องการเพื่อไม่ให้ขนาดกว้างเกินขอบเขตพื้นที่ของชลประทานมากนัก ซึ่ง

ตอนนี้ได้ส่งเรื่องไปทางส านักงานชลประทานสาขาแม่เหียะแล้ว และมีช่างออกมา

ส ารวจเบื้องต้นแล้ว และทางชลประทานแม่เหียะจะต้องท าเรื่องส่งยังชลประทาน

แม่แตงอีกครั้ง ซึ่งถ้าได้รับเรื่องแล้วทางชลประทานก็จะมีการตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อตรวจสอบในเรื่องนี้ตามเงื่อนไข ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 

ถ้าด าเนินการพิจารณาแล้วเสร็จจะต้องส่งเรื่องไปทางทุ่งโฮลเต็ล และมีนิติกรที่

เป็นผู้ดูแลเอกสารทั้งหมด เพื่อดูความเป็นไปได้และเสนอให้ผู้อ านวยการส านักเป็น

ผูอ้นุญาตต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ส่วนในเรื่องของส าเนา

ทางสมาชิกฯ สามารถขอรับได้ที่ทางกองช่าง  

 - เรื่องเสียงตามสาย อุปกรณ์ที่ซื้อจ้างไปนั้นของน่าจะมาแล้ว จะแจ้งให้ทางช่าง

ด าเนินการติดตามอีกครั้ง ส่วนเรื่องของสายเสียงตามสายนั้น ตอนนี้ไม่ทราบว่า

ขาดตรงจุดไหน จะต้องท าการตรวจสอบดู เพื่อเปลี่ยนสายในจุดนั้นใหม่ ซึ่งก็ได้

แจ้งทางช่างไฟแล้ว และเสียงตามสายของหมู่บ้านอื่นที่มีเสียงเบา หรอืไม่ได้ยินเลย

นั้น ก็จะด าเนินการแก้ไขปรับปรุงในส่วนนี้ให้ เสียงตามสายของหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 

13 ยังอยู่ในประกันของผู้รับจ้างซึ่งได้แจ้งเป็นหนังสือไปแล้วแต่ทางช่างยังไม่เข้า

มาด าเนนิการ ก็จะตอ้งมกีารส่งไปแจ้งอีกครั้ง ก็จะเรง่ในส่วนนีใ้ห้ 

 - เรื่องท่อหลังปั้ม ปตท. ที่จะท าการขยายบล็อคคอนเวิร์ด ได้มีการท าสัญญาแล้ว 

เริ่มสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึง 25 เมษายน 2561 ด าเนินการ

ทั้งหมด 2 จุด อาจจะมีติดขัดเรื่องการใช้ถนนสายนั้น ขอให้ทุกท่านช่วยแจ้งให้กับ

ทางชาวบ้านว่าจะมีการด าเนินการของทางชลประทานในส่วนนี้ 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณ ี แจ้งเรื่องการบริหารงานของทางเทศบาลฯ ซึ่งแยกส่วนของกู้ชีพและกู้ภัยแล้ว  

ปลัดเทศบาลฯ  ในส่วนของงานกู้ภัยอยู่ในส่วนของส านักปลัดฯ ส่วนงานกู้ ชีพอยู่ในส่วนของ

สาธารณสุขฯ เป็นผู้ดูแล ซึ่งตอนนี้การติดต่อหรือการแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยตรง โดย

มีหมายเลขโทรศัพท์ในส่วนนี้ คือหมายเลข 061-1876677 

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื่องบล็อคคอนเวิรด์ หมูท่ี่ 4 ทางชลประทานได้มีหนังสอืมาเพื่อด าเนินการในส่วน 

นายกเทศมนตรีฯ นีแ้ล้ว ขอให้แจ้งชาวบ้านในบริเวณนั้นเพื่อทราบในเรื่องที่จะด าเนนิการนี้ดว้ย 

 - แจ้งเรื่องการวิ่งออมบุญเพื่อสุขภาพครั้งที่ 1 ของทางโรงพยาบาลหางดง      

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30 น. ของแจ้งให้สมาชิกฯ ทุกท่าน

ไปร่วมเดินวิ่งในครั้งนี้ ซึ่งพื้นที่ต าบลบ้านแหวนจุดเริ่มต้นโครงการอรสิริน และจุด

รับบริจาคอยู่ที่โรงเรียนท้าวบุญเรืองจนถึง ต.โฮม และส่งต่อให้ต าบลสันผักหวาน 

และสิน้สุดที่โครงการสตาร์เอเวนิว 5  

/...นายบุญทา วงศ์มูล 
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นายบุญทา  วงศ์มูล  สอบถามในที่ประชุมว่า  มสีมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าหาก  

ประธานสภาเทศบาล ไม่ม ีขอปิดการประชุมสมัยสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  :   12.00 น. 

 

 

 

                               ลงชื่อ               ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม                         

      (นายขวัญชัย    ศิร)ิ 

             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน  

 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน  ได้ตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน แล้ว   เห็นว่าถูกต้อง 

                   (ลงช่ือ)                                          กรรมการ 

         (นายสว่าง        สายค าอ้าย) 

 

(ลงช่ือ)                                           กรรมการ (ลงช่ือ)                                        กรรมการ 

                (นายสว่าง        ธิลา)                                         (นายมงคล        กันธิยะ) 

 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่   

1 / ๒๕61  ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์  2561 ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน             

สมยัสามัญที่.....................ครั้งที่...........วันที่..................................................  

 

            (ลงช่ือ)                                          

(นายบุญทา    วงศ์มูล) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 


