
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสนัปามวง 
สมัยสามญั  สมัยที่  4 ประจำป  พ.ศ.  2564  

วันที่  27  ธนัวาคม  2564 
เวลา  09.00  น. 

ณ  หองประชมุสภาเทศบาลตำบลสนัปามวง 
************************* 

ผูมาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายประยูร   กาบออย ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปามวง ประยูร  กาบออย  
2. นายประสิทธ์ิ  วงคไชยา รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันปามวง ประสิทธ์ิ  วงคไชยา  
3. นายสมชาติ  วงศปญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 สมชาติ  วงคปญญา  
4. นางรินรดา  เมืองเจียง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 รินรดา  เมืองเจียง  
5. นายสมนึก  กันทะวงค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 สมนึก  กันทะวงค  
6. นางชญานิษฐ  กันทะวงค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 ชญานิษฐ  กันทะวงค  
7. นายชูชาติ  มหามิตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 ชูชาติ  มหามิตร  
8. นางนิสิตรา  สายปน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 นิสิตรา  สายปน  
9. นายพงศพันธุ  เหล็กกลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 พงศพันธุ  เหล็กกลา  

10. นายจันทร  เครื่องสนุก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 จันทร  เครื่องสนุก  
11. นางพยอม  วงคไชยา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 พยอม  วงคไชยา  
12. นางรุจินา  เบาะสาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 รุจินา  เบาะสาร  

ผูเขารวมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมชาย  จนิะ นายกเทศมนตร ี สมชาย  จินะ  
2 นายวิชระ   อินทรีย รองนายกเทศมนตรี วิชระ  อินทรีย  
3 นายทรงศักด์ิ  นันทาทอง รองนายกเทศมนตรี ทรงศักด์ิ  นันทาทอง  
4 นายภาณุพงษ  เลาสัตย เลขานุการนายกเทศมนตร ี ภาณุพงษ  เลาสัตย  
5 นางผองศรี  ปรีชาพงศมิตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี ผองศรี  ปรีชาพงศมิตร  
6 นายณทองเดช  ชำนาญยา ปลัดเทศบาลตำบลสันปามวง ณทองเดช  ชำนาญยา เลขานุการสภาฯ 

7 นายเกียรติพันธ  ฟูแสง ผูอำนวยการกองชาง เกียรติพันธ  ฟูแสง  
8 นายดำเนิน  เสนาะสำเนียง หัวหนาสำนักปลัด ดำเนิน  เสนาะสำเนียง  
9 นางศศิวิมล  มลูทาทอง ผูอำนวยการกองคลัง ศศิวิมล  มูลทาทอง  

10 นายศุภกฤต  อัครพรนาคิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศุภกฤต  อัครพรนาคิน  
11 นางแสงดาว  ทิพยเนตร เจาพนักงานธุรการ แสงดาว  ทิพยเนตร  
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เปดประชุมเวลา 09.00 น.  
        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงมาประชุมครบองคประชุม ประธานสภาเทศบาลตำบล 
สันปามวงขึ้นทำหนาที่ประธานที่ประชุมเพ่ือดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  ประธานแจงใหทราบ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวง พนักงานเจาหนาที่                 
พรอมดวยชมรมกำนันผูใหญบานตำบลสันปามวง ที่รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและตัดหญา
พนังกวานพะเยาฝงทิศตะวันตก เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของตำบลสันปามวง  

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  ตามที่  ไดมีการประชุมของเทศบาลตำบลสันปามวง สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจำป              

พ .ศ . 2564  ใน วันที่   28   กันยายน   2564   ตามระเบียบวาระต างๆแล ว น้ัน  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง ไดตรวจรายงานฯแลว
ไมมีขอสังเกตอ่ืนใด จึงขอช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดรายงานการประชุมใหสมาชิกฯได
รับทราบ สมาชิกฯทานใดขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม   

ที่ประชุม ไมมี 
ประธานสภาฯ หากไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขเปลี่ยนแปลง  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม             

ของสภาเทศบาลตำบลสันปามวง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำป  2564 
ที่ประชุม        มติใหการรับรอง ....11... เสียง ไมรับรอง ..-.. เสียง งดออกเสียง ….1…. เสียง 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องเพือ่พิจารณา 

3.1  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  3  โครงการ ( กองชาง ) 

1 . ขออนุ มั ติจ ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงดาด คอนกรีต เสริม เหล็ ก                          
(สายลำเหมืองตงใหม ) บานตอมดง หมูที่  7 ตำบลบานตอม เชื่อมบานผาชางมูบ                  
หมูที่ 1 ตำบลสันปามวง งบประมาณ 269,000 บาท  

2 .  ขออนุ มัติจ ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีต เสริม เหล็ก                     
(สายลำเหมืองยาว) บานทุงตนศรี หมูที่ 2 เชื่อม บานสันปูเลย หมูที่ 3 ตำบลสันปามวง 
งบประมาณ 339,000 บาท 

3 .  ขออนุ มัติจ ายขาดเงินสะสม  โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีต เสริม เหล็ก                    
(สายลำเหมืองตงนอย) บ านสันป าบง หมูที่  6  ตำบลสันป ามวง งบประมาณ                    
63,000 บาท  

ประธานสภาฯ ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลสันปามวง    
พิจารณาจายขาดเงินสะสม 3 โครงการ (กองชาง )  ขอเชิญ ผอ.กองคลังช้ีแจงระเบียบ
เกี่ยวกับการจายขาดเงินสะสม ตอที่ประชุม ตอไป 

 

/ผอ.กองคลัง... 
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ผอ.กองคลัง ดวย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงินการเบิกจายเงินการฝากเงินการเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ขอ 89 
ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
ภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

(1) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ดานการบริหารชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดรอนของประชาชนทั้งน้ีตองเปนไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตาม
ระเบียบแลว 

(3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอย
ละสิบของงบประมาณรายจายประจำปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อไดรับอนุมัติใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดำเนินการกอหน้ีผูกพัน
ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่
กำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่และเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใดจะสอบถามรายละเอียดใดๆหรือไม หากไมมีถือวาที่ประชุมไดรับทราบแลว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลสันปามวง    
พิ จ า ร ณ า จ า ย ข า ด เ งิ น ส ะ ส ม โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ด า ด ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก                          
(สายลำเหมืองตงใหม  ) บานตอมดง หมูที่  7 ตำบลบานตอม เช่ือมบานผาชางมูบ                  
หมูที่ 1 ตำบลสันปามวง โดยจะเปนโครงการที่ทำนอกเขตพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบล
บานตอม  เชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดตอที่ประชุม ตอไป 

นายกเทศมนตรี โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลำเหมืองตงใหม ) บานตอมดง หมูที่ 7 
ตำบลบานตอม เช่ือมบานผาชางมูบ หมูที่ 1 ตำบลสันปามวง โดยจะเปนโครงการที่ทำนอก
เขตพ้ืนที่ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบานตอม ขอเชิญ ผอ.กองชาง ช้ีแจงรายละเอียดตอที่
ประชุม ตอไป 

ผอ.กองชาง ขี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายลำเหมืองตงใหม ) บานตอมดง หมูที่ 7 ตำบลบานตอม เช่ือมบานผาชางมูบ หมูที่ 1 
ตำบลสันปามวง รายละเอียดโครงการ ปริมาณงาน ขนาดปากกวาง 1.50 เมตร กนกวาง 
0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวไมนอยกวา 478.00 เมตร  

/ตามแบบ... 
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ตามแบบเทศบาลตำบลสันปามวง เลขที่ 3/2565 งบประมาณ 269,000 บาท และ
เน่ืองจากโครงการน้ีเปนการดำเนินการในเขตพ้ืนที่ตำบลบานตอมดวยจะสามารถดำเนินการ
ไดตอเมื่อไดรับการยินยอมจากเทศบาลตำบลบานตอม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล                
พ.ศ.2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 มาตรา 57 ทวิ และ/หรือ
ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ ตอไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใดจะอภิปรายหรือจะสอบถามรายละเอียดตามเอกสารหรือไม   
ที่ประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ หากไมมีขอมติที่ประชุม   
ที่ประชุม        มติใหความเห็นชอบอนุมัติ ....11... เสียง ไมเห็นชอบ ..-.. เสียง งดออกเสียง ….1…. เสียง 

ประธานสภาฯ ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลสันปามวง    
พิ จ า ร ณ า จ า ย ข า ด เ งิ น ส ะ ส ม โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ด า ด ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก                          
(สายลำเหมืองยาว ) บานทุงตนศรี หมูที่ 2 เช่ือม บานสันปูเลย หมูที่ 3 ตำบลสันปามวง  
เชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดตอที่ประชุม ตอไป 

นายกเทศมนตรี โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลำเหมืองยาว ) บานทุงตนศรี หมูที่ 2                
เช่ือม บานสันปูเลย หมูที่ 3 ตำบลสันปามวง  ขอเชิญ ผอ.กองชาง ช้ีแจงรายละเอียด                 
ตอที่ประชุม ตอไป 

ผอ.กองชาง ช้ีแจงรายละเอียดการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายลำเหมืองยาว ) บานทุงตนศรี หมูที่ 2  เช่ือม บานสันปูเลย หมูที่ 3 ตำบลสันปามวง  
รายละเอียดโครงการ ปริมาณงาน ขนาดปากกวาง 1.00 เมตร กนกวาง 0.30 เมตร              
หนา 0.07 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ความยาวไมนอยกวา 900.00 เมตร ตามแบบ            
เทศบาลตำบลสันปามวง เลขที่ 4/2565 งบประมาณ 339,000 บาท (รายละเอียด               
ตามเอกสารที่แนบทาย ) 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใดจะอภิปรายหรือจะสอบถามรายละเอียดตามเอกสารหรือไม   
ที่ประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ หากไมมีขอมติที่ประชุม   
ที่ประชุม        มติใหความเห็นชอบอนุมัติ ....11... เสียง ไมเห็นชอบ ..-.. เสียง งดออกเสียง ….1…. เสียง 

ประธานสภาฯ ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลสันปามวง    
พิ จ า ร ณ า จ า ย ข า ด เ งิ น ส ะ ส ม โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ด า ด ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก                         
( สายลำเหมืองตงนอย ) บานสันปาบง หมูที่ 6  ตำบลสันปามวง  เชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจง
รายละเอียดตอที่ประชุม ตอไป 

นายกเทศมนตรี โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายลำเหมืองตงนอย ) บานสันปาบง หมูที่ 6  
ตำบลสันปามวง  ขอเชิญ ผอ.กองชาง ช้ีแจงรายละเอียดตอที่ประชุม ตอไป 

 

/ผอ.กองชาง... 
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ผอ.กองชาง ช้ีแจงรายละเอียดการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก   
( สายลำเหมืองตงนอย ) บานสันปาบง หมูที่ 6  ตำบลสันปามวง  รายละเอียดโครงการ 
ปริมาณงาน ขนาดปากกวาง 0.80 เมตร กนกวาง 0.20 เมตร หนา 0.07 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร ความยาวไมนอยกวา 212.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลสันปามวง เลขที่ 
5/2565 งบประมาณ 63,000 บาท  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย) 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใดจะอภิปรายหรือจะสอบถามรายละเอียดตามเอกสารหรือไม   
ที่ประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ หากไมมีขอมติที่ประชุม   
ที่ประชุม        มติใหความเห็นชอบอนุมัติ ....11... เสียง ไมเห็นชอบ ..-.. เสียง งดออกเสียง ….1…. เสียง 
 

3.2  พิจารณาใหความเห็นชอบการรับโอนทรัพยสินที่ไดมาจากการใชจายงบประมาณ
ของจังหวัดพะเยา (กองชาง ) 

ประธานสภาฯ ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลสันปามวง  
พิจารณาใหความเห็นชอบการรับโอนทรัพยสินที่ไดมาจากการใชจายงบประมารณของจังหวัด
พะเยา  ขอเชิญนายกเทศมนนตร ี ช้ีแจงรายละเอียดตอที่ประชุม ตอไป 

นายกเทศมนตรี สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา  แจงผลการสำรวจรายการทรัพยสินที่ไดมาจากการใชจาย
งบประมาณของจังหวัดพะเยา  คือ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือประปาชุมชน                
ขนาดไมนอยกวา 2,400 วัตต จำนวน 1 แหง ติดต้ัง ณ บานผาชางมูบ หมูที่ 1 ตำบล             
สั นป าม วง  อ ำเภอ เมื อ งพ ะ เยา จั งห วัดพะ เยา   ขอ เชิญ ผู อ ำน วยการกองช าง                          
ช้ีแจงรายละเอียดตอที่ประชุม ตอไป และใหปลัดเทศบาลตำบลสันปามวง ช้ีแจงขอระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวของตอที่ประชุมเปนลำดับตอไป  

ผอ.กองชาง ตามที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ไดดำเนินการสำรวจรายการสินทรัพยที่ไดมาจากการ
ใชจายงบประมาณของจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบริหารจัดการสินทรัพยใหมี
ประสิทธิภาพและมีหนวยงานดูแลรับผิดชอบใชประโยชนสินทรัพย มิใหเสียหาย จากการ
ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 ในพ้ืนที่  
คือ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือประปาชุมชน ขนาดไมนอยกวา 2,400 วัตต 
จำนวน 1 แหง ติดต้ัง ณ บานผาชางมูบ หมูที่  1 ตำบลสันปามวง อำเภอเมืองพะเยา    
จังหวัดพะเยา  และขอความอนุเคราะหแจงความประสงคเกี่ยวกับการรับโอนทรัพยสินและ
ลงนามในรายละเอียดการโอนทรัพยสินที่ไดมาจากการใชจายงบประมาณของจังหวัดพะเยา 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย)   

ปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 
กรณีมีผูอุทิศพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุน้ัน ถาการกระทำดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระ 

/ติดพันองคกร... 
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ติดพันองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ันๆไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากสภาทองถิ่น (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย)                      

ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใดจะอภิปรายหรือจะสอบถามรายละเอียดตามเอกสารหรือไม   
ที่ประชุม ไมมี 
ประธานสภาฯ หากไมมีขอมติที่ประชุมในการรับโอนทรัพยสินที่ ไดมาจากการใชจายงบประมาณ                 

ของจังหวัดพะเยา คือ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือประปาชุมชน ขนาดไมนอยกวา 
2,400 วัตต จำนวน 1 แหง 

ที่ประชุม        มติใหความเห็นชอบอนุมัติ ....11... เสียง ไมเห็นชอบ ..-.. เสียง งดออกเสียง ….1…. เสียง 
 

3.3  พิจารณาใหความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา 
(Early Warning) สำหรับพื้ นที่ เสี่ ยงอุทกภัย-ดินถลม ในพื้ นที่ ลาดชันและพื้ นที่                   
ราบเชิงเขา (งานปองกันฯ สำนักปลัด ) 

ประธานสภาฯ ดวยนายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงไดเสนอญัตติ เพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลสันปามวง  
พิจารณาใหความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการติดต้ังระบบเตือนภัยลวงหน า                    
(Early Warning) ส ำห รับ พ้ื นที่ เสี่ ย ง อุท ก ภั ย -ดิ นถล ม  ใน พ้ื นที่ ล าด ชัน และ พ้ื นที่                   
ราบเชิงเขา ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดตอที่ประชุม ตอไป 

นายกเทศมนตรี ตามที่   ไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลสันปาม วงพิจารณาใหความเห็นชอบ                
การดำเนินงานโครงการติดต้ังระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning)  สำหรับพ้ืนที่เสี่ยง
อุทกภัย-ดินถลม ในพ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนที่ราบเชิงเขา โครงการติดต้ังสถานีเตือนภัยลวงหนา
(Early Warning)  ในเขตพ้ืนที่ตำบลสันปามวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 1 
สถานี ติดต้ัง ณ บานแมตอมใน หมูที่ 7 ตำบลสันปามวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
ขอเชิญหัวหนาสำนักปลัด ช้ีแจงรายละเอียดตอที่ประชุม ตอไป 

หน.สำนักปลัด ดวยกรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ไดดำเนินการโครงการติดต้ังระบบ
เตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สำหรับพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม ในพ้ืนที่ลาดชันและ
พ้ืนที่ราบเชิงเขาสถานีบานแมตอมใน ตำบลสันปามวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
ลักษณะโครงการเปนการติดต้ังสถานีเตือนภัยลวงหนาสำหรับตรวจวัดขอมูลระดับน้ำ 
ปริมาณน้ำฝนใหสามารถแจงเตือนภัยลวงหนาได ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1          
ไดดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนที่ปาไม และขอผอนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฎวายังมีสวนราชการใดเขาทำ
ประโยชนในพ้ืนที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต  สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ตองดำเนินการ  
ขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนที่ปาไมเพ่ือใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ จึงขอความอนุเคราะหเสนอขอความเห็นจากสภาเทศบาลตำบล 
สันปามวงพิจารณาใหความเห็นชอบใหดำเนินการโครงการติดต้ังระบบเตือนภัยลวงหนา     
(Early Warning) สำหรับพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม ในพ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

/ในเขตพ้ืนที่...    
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         ในเขตพ้ืนที่ตำบลสันปามวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือนำไปประกอบคำขอ

อนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนที่ปาไม ตอไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย )  

ประธานสภาฯ เมื่ อที่ ประชุมรับทราบเรื่องการดำเนินงานโครงการติด ต้ังระบบเตือนภัยลวงหนา                    
(Early Warning) ส ำห รับ พ้ื นที่ เสี่ ย ง อุท ก ภั ย -ดิ นถล ม  ใน พ้ื นที่ ล าด ชัน และ พ้ื นที่                   
ราบเชิงเขา สถานีบานแมตอมใน ตำบลสันปามวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                  
ของกรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 แลว  สมาชิกฯทานใดจะอภิปราย
หรือจะสอบถามรายละเอียดตามเอกสารหรือไม   

ที่ประชุม ไมมี 
ประธานสภาฯ หากไมมีขอมติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบ 

- การดำเนินงานโครงการติดต้ังระบบเตือนภัยลวงหนา  (Early Warning) สำหรับพ้ืนที่
เสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม ในพ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนที่ราบเชิงเขา สถานีบานแมตอมใน              
ตำบลสันปามวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ของกรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค 1    

ที่ประชุม        มติใหความเห็นชอบอนุมัติ ....11... เสียง ไมเห็นชอบ ..-.. เสียง งดออกเสียง ….1…. เสียง 

4.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ ในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบลสันปามวงในรอบปที่ผานมา โดยมี

นายกเทศมนตรีตำบลสันปามวง เปนผูแทนและมีอำนาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ                 
ให เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ ยวของ ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปามวง                     
ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตำบลสันปามวงแลวเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 
นายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในการพัฒนา
ตำบลสันปามวงตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบล             
สันปามวง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงตอที่ประชุม ตอไป 

นายกเทศมนตรี ตามที่ขาพเจา ไดแถลงนโยบายในการบริหารและพัฒนางานของเทศบาลตำบลสันปามวง     
ตอสภาเทศบาลตำบลสันปามวง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1  ในวันที่ 11 พฤษภาคม  2564 แลวน้ัน  บัดน้ี ขาพเจา ไดปฏิบัติงานดานตาง ๆ 
ในรอบปที่ผานมาจึงขอรายงานผลการปฏิบั ติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันปามวง               
ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง  เพ่ือทราบไวดังตอไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร    
ที่แนบทาย ) 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใดจะสอบถามรายละเอียดใดๆหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน
หรือไม หากไมมีถือวาที่ประชุมไดรับทราบแลว 

ที่ประชุม รับทราบ  โดยไมมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นแตอยางใด 

 4.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประจำปงบประมาณ     
พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  ตอที่ประชุม ตอไป 

/นายกเทศมนตรี... 
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นายกเทศมนตรี ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลสันปามวง ไดดำเนินการ ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตำบลสันปามวง ประจำปงบประมาณ 2564  ซึ่งไดรายงานผล
และเสนอความเห็นตอนายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงเพ่ือใหนายกเทศมนตรีตำบล                  
สันปามวง เสนอตอสภาเทศบาลตำบลสันปามวงและประกาศผลการติดตามและประเมินผล 

                     แผนพัฒนาตำบลสันปามวงใหประชาชนไดทราบตอไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย ) 
ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใดจะสอบถามรายละเอียดใดๆหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน

หรือไม หากไมมีถือวาที่ประชุมไดรับทราบแลว 

ที่ประชุม รับทราบ  โดยไมมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นแตอยางใด  

4.3 ขอความอนุเคราะหนำมติในที่ประชุมประจำเดือนหมูบาน  เรื่องการตัดไมหวงหาม
ในเขตทางเขาที่ประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผูอำนวยการกองชาง ช้ีแจงรายละเอียดตอที่ประชุม  ตอไป 

ผอ.กองชาง เนื่องดวย ไดรับการประสานจาก สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ตามหนังสือ 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ที่ คค 0733.2/5357 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 
2564  เรื่องขอความอนุเคราะหนำมติในที่ประชุมประจำเดือน  พฤศจิกายน 2564             
บานสันปามวง หมูที่ 4 ตำบลสันปามวง  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เรื่องการตัดไม
หวงห ามในเขตทางเขาที่ ประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น   (รายละเอียด                        
ตามเอกสารที่แนบทาย )  

ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใดจะสอบถามรายละเอียดใดๆหรืออภิปรายในเรื่องการตัดไมหวงหาม                 
ในเขตทางหรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม หากไมมีถือวาที่ประชุมไดรับทราบแลว 

ที่ประชุม รับทราบ โดยไมมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นแตอยางใด 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ ไมทราบวาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม 
นายกเทศมนตรี 1.  แจงหัวหนาสำนักปลัดแจงประสานประธานผูสูงอายุทุกหมูบานเรื่องงดจัดกิจกรรมปใหม

ของชมรมผูสูงอายุตำบลสันปามวง 
 2.  แจงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวง รับปฏิทินป ใหม 2565 เพ่ือแจกจาย                   

ใหประชาชนในพ้ืนที่ตำบลสันปามวง ตอไป 
ประธานสภาฯ ไมทราบวาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม 
ที่ประชุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  อีก  ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมและขอปดการประชุม 
ปดประชุมเวลา  10.30  น. 
 

                              ลงช่ือ        แสงดาว  ทิพยเนตร       ผูบันทกึและพิมพ 
                                                     (นางแสงดาว  ทิพยเนตร) 
                                                          เจาพนักงานธุรการ 

/ ลงช่ือ... 
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                                         ลงช่ือ                                               ผูตรวจทาน 
                                                     (นายณทองเดช  ชำนาญยา) 
                                              เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. 2564  

วันที่  27  ธนัวาคม  2564 

                                       (ลงช่ือ)                              ประธานคณะกรรมการฯ 
                                                  (นายชูชาติ  มหามิตร) 
                                                  สท.เขต 1 ต.สันปามวง 
(ลงช่ือ)                                      กรรมการฯ               (ลงช่ือ)                             กรรมการฯ 
             (นายจันทร  เครื่องสนุก)                                           (นางพยอม  วงคไชยา) 
             สท.เขต 2  ต.สันปามวง                                          สท.เขต 2  ต.สันปามวง 
 

ผูรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 
สภาทองถ่ินไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 

สมัยสามญั สมัยที่ 4 ประจำป 2564  วันที่ 27  ธนัวาคม  2564 
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง  สมัย..................สมัยที่...........ครั้งที่............. 

วันที่...............เดือน...............................พ.ศ........................... 

                                        (ลงช่ือ)                                     ผูรับรองรายงาน 
(นายประยูร  กาบออย) 

                                             ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 
 
 
 


