๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒559
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผู้มาประชุม
นายบุญทา ตันตรา
นายมานพ ทาสีคา
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
นายทรงศักดิ์ สุภา
นายเจษฎา อุตแจ่ม
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
นายสงกรานต์ พรหมพนัส
นายทองดี ปัญญาเจริญ
นางพจนีย์ รัตนพนัส
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

ประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายประเสริฐ อุตตระพยอม
นายนราชัย ริมแจ่ม
นายคาปัน ลังกาพยอม
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
นายอุดม ปันแจ่ม
นายประกิต สมนาศักดิ์
นายศักดิพันธุ์ จันตัน
นายถวิล มณีขัติย์
นางประภัสสร สิทธิใหญ่
นางมาลินี อัตตะศิริ
นายสายัณห์ มณีวรรณ
นายธนชาติ เตจ๊ะยวง
นางสาวสุธาสินี บูรพาพัธ
นายธนาคาร พึ่งธรรม
นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง
นางวนิดา พุกปลั่ง

นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
หัวหน้าสานักปลัดตาบลมะเขือแจ้
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
หัวหน้าฝ่ายแบบและแผน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

/18…

๒
18
19
20
21
22
23

นางกนกพร พวงงาม
นางสาวนิลยา ม่วงมี
นางสาวอัญชลี กันทะสะวะ
นายคณิตพงค์ นาคกระแสร์
นางสาวชลิตา ใกล้ชิด
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม เลขานุการสภาเทศบาล ได้นับองค์
ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาเข้าประชุมเป็นอันว่าครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญนายบุญทา
ตันตรา ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภา
เทศบาล
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕9 ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม 2559 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิด
การประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แจ้ ง ให้ ท ราบเกี่ ย วกั บ นายชนะ บุ ต รนุ ชิ ต ได้ ล าออกจากต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษา
นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ และได้แต่งตั้งนายคาปัน ลังกาพะยอม เป็นที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี แ ทน ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2559 และได้ รั บ โอน (ย้ า ย)
พนักงานเทศบาลสามัญ 2 ท่าน ขอเชิญแนะนาตัว

นางกนกพร พวงงาม:
นักวิชาการคลังฯ

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางกนกพร พวงงาม ตาแหน่งนักวิชาการคลังชานาญการ
ได้โอนย้ายมาจากเทศบาลตาบลเวียงยอง

นางสาวชลิตา ใกล้ชิด:
นักพัฒนาชุมชนฯ

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวชลิตา ใกล้ชิด ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
ได้โอนย้ายมาจากเทศบาลตาบลเทพนคร

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ต่อไปผู้บริหารมีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ มี
เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ
- เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม สภาฯได้อนุมัติไปแล้วประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งหมด
12 โครงการ ได้ทาสัญญาภายใน 30 มิถุนายน 2559 และเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2559 บางโครงการที่มีปัญหาต้องยกเลิกสัญญาหรือขยายสัญญา
บางโครงการต้องหารือกับสมาชิกสภาเทศบาล หากไม่สามารถดาเนินการได้
/เรื่อง...

๓
- เรื่องอนุญาตให้เอกชนเข้ามาประกอบการ 2 โครงการ โครงการที่ 1 โรงชาแหละสุกร
หมู่ 18 โครงการที่ 2 โรงงานผลิ ตแอลฟัสติคคอนกรีต หมู่ 19 ซึ่งได้ทาประชาคม
เรียบร้อยแล้ว และทางเอกชนอยู่ระหว่างการดาเนินการขออนุมัติอุตสาหกรรมเพื่อ
พิจารณา แต่มีชาวบ้านเสนอเรื่องคัดค้าน เทศบาลจึงได้เสนอเรื่องให้ อุตสาหกรรม
จังหวัดพิจารณาต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผมขอเพิ่มเติมบริเวณดอยขี้หม่าฟ้า มีการล้อมรั้วเสาปูนขึ้นไปบนภูเขา ขอให้เจ้าหน้าที่
และฝ่ายบริหาร ติดตามและรายงานให้ทราบด้วย

ที่ประชุม:

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบี ยบวาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุ ม สมั ยวิ สามั ญ ครั้ งที่ 1 ประจ าปี
2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้นาสาเนา
บั น ทึ กการประชุ ม แจกจ่ ายไปแล้ ว มี ส มาชิ ก สภาท่ านใดจะสอบถามหรื อขอแก้ ไ ข
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอถามมติเรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัย
สามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรด
ยกมือ

มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ว่าที่ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย:
ปลัดเทศบาลฯ

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน 10 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(วาระแรก) ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอเรียนว่าแต่ละท้องถิ่นต้องมีการวางแผนงบประมาณรายจ่ายตามรายได้ที่รับมา โดย
ฝ่ายบริหาร , ข้าราชการได้วิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ทั้งหมด ซึง่ ประมาณการรายรับทั้งหมด 105 ล้านบาท และมอบให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณ ปลัดเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรง ได้ชี้แจงให้ทราบ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมว่าที่ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ขอ
ชี้แจงต่อประธานสภาดังนี้
1. สถานการณ์คลัง ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
1.1งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
56,229,878.05 บาท
1.1.2 เงินสะสม
23,533,316.73 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
19,992,898.65 บาท
1.2เงินกู้คงค้าง
22,127,235.71 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559
2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น
60,865,625.28 บาท

๔
/2.2 เงินอุดหนุน...
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
23,082,130.00 บาท
2.3 รายจ่ายจริง
42,762,579.63 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้
2,395,658.02 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ 19,134,660.00 บาท
2.6 รายจากจากเงินทุนสารองเงินสะสม
0.00 บาท
ประมาณการรายได้จัดเก็บและประมาณการรายจ่าย
ประมาณการ ปี 2559
75,000,000.00 บาท
ประมานการ ปี 2560
105,000,000.00 บาท
งบประมาณรายรับ ปีงบประมาณ 2559
ประมาณการรายได้จัดเก็บ
10,030,000.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.
42,970,000.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.
22,000,000.00 บาท
รวม
75,000,000.00 บาท
ปีงบประมาณ 2560
ประมาณการรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
รวม

10,979,000.00 บาท
44,552,000.00 บาท
49,469,000.00 บาท
105,000,000.00 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560
ด้านบริหารงานทั่วไป
26,814,240.00 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
44,556,020.00 บาท
ด้านเศรษฐกิจ
259,500.00 บาท
ด้านดาเนินงานอื่นๆ
33,370,240.00 บาท
รวม
105,000,000.00 บาท

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเขต 2

และขอแก้ไขตามใบแทรก หน้า 44/54 พร้อมลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร แก้ไขเป็น
0.05 เมตร หน้า 46/54 โครงการปั่นจักรยาน จานวนเงิน 30,000 บาท แก้ไขเป็น
60,000 บาท หน้ า 53/54 เงิ น ส ารองจ่ า ย 1,946,600 บาท แก้ ไ ขเป็ น
1,916,600 บาท
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ สมาชิกสภาเขต 2 การจัดทาเป็น
หน้าที่ของสมาชิกสภาในการพิจารณารับร่างงบประมาณประจาปีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจัดสรรได้ลงตัว เห็นสมควรรับร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้

๕
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

/นายบุญทา...
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญนายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 เห็นด้วยกับ
การรับร่างเทศบัญญัติ อยากให้ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและประชาชนได้รับประโยชน์
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญนายกันณพงค์ จันทร์น้า
นายกันณพงค์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นางพจนีย์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ว่าที่ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย:
ปลัดเทศบาลฯ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม:

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม:

เลขานุการสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงค์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 ร่างเทศบัญญัติ
ได้มีการพูดคุยและกลั่นกรองจากเจ้าหน้าที่งบประมาณแล้ว สมาชิกสภาร่วมกับกองช่าง
ไปดูสถานที่จริง และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน ผมมีความยินดีรับร่างเทศบัญญัติ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญนางพจนีย์ รัตพนัส
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย์ รัตพนัส สมาชิกสภาเขต 2 เรามีการลงพื้นที่จริง ดู
ความจาเป็นของแต่ละหมู่บ้านเป็นหลัก
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
เรียน ประธานสภาฯ กระผมว่าที่ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ขอ
ชี้แจงเรื่องงบประมาณ งบประมาณปี 2559 ตั้งไว้ 75 ล้านบาท ขณะนี้มีรายรับเข้า
มาประมาณ 62 ล้ า นบาท ซึ่ ง รายได้ จ ะทยอยเข้ า มาในช่ ว งปลายปี ง บประมาณ
งบประมาณปี 2560 ตั้งไว้ 105 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนของรัฐบาล ประมาณ 27
ล้านบาท
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอถามมติ ที่
ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ
มี ม ติ รั บ หลั ก การในร่ า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2560
จานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง (นายรัตน์ ไชยวงค์ษา)
3.2 เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เลขานุการสภาชี้แจงหลักการ
เรียน ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ได้

๖
/เทศบาล...

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เทศบาล พ.ศ.2557 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ 107 โดยที่ประชุม
ของสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติของสภาท้องถิ่นว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติ มีจานวน
กี่คน ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 103 ประกอบข้อ 105 กาหนดให้คณะกรรมการมีจานวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามข้อ 49 และข้อ 50

มีสมาชิกท่านใด จะเสนอจานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ว่ามีจานวน
นายสงกรานต์ พรหมพนัส: เท่าใด และเสนอผู้ใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ
สมาชิกสภาเขต 2
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ขอเสนอ
นายบุญทา ตันตรา:
จานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ประจาปี พ.ศ.2560 จานวน 5 คน
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจานวน 2 ท่าน
1.นายทรงศักดิ์ สุภา
สมาชิกสภาเขต 1
2.นางพจนีย์ รัตพนัส
สมาชิกสภาเขต 2
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็ นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
มติที่ประชุม:
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 จานวน 5 คน โปรดยกมือ
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นางพจนีย์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

มีมติเห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2560 จานวน 5 คน ออกเสียงจานวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
การเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 เชิญครับ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า ขอเสนอชื่อนายทรงศักดิ์ สุภา
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจานวน 2 ท่าน
1.นายสงกรานต์ พรหมพนัส
สมาชิกสภาเขต 2
2.นายเจษฏา อุตแจ่ม
สมาชิกสภาเขต 1
ผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายทรงศักดิ์ สุภา
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 โปรดยกมือ
มีมติรับรอง ให้นายทรงศักดิ์ สุภา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เชิญนางพจนีย์ รัตพนัส
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย์ รัตพนัส ขอเสนอชื่อนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

๗
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

/นายบุญทา...
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจานวน 2 ท่าน
1.นายทรงศักดิ์ สุภา
สมาชิกสภาเขต 1
2.นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
สมาชิกสภาเขต 1
ผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 โปรดยกมือ
มีมติรับรอง ให้นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เชิญนายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ ขอเสนอชื่อนายมานพ ทาสีคา
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจานวน 2 ท่าน
1.นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
สมาชิกสภาเขต 2
2.นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
สมาชิกสภาเขต 1
ผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายมานพ ทาสีคา
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 โปรดยกมือ
มีมติรับรอง ให้นายมานพ ทาสีคา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 เชิญนายรัตน์ ไชยวงค์ษา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรัตน์ ไชยวงค์ษา ขอเสนอชื่อนายเจษฏา อุตแจ่ม
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจานวน 2 ท่าน
1.นายทองดี ปัญญาเจริญ
สมาชิกสภาเขต 2
2.นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
สมาชิกสภาเขต 1
ผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายเจษฏา อุตแจ่ม
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 โปรดยกมือ
มีมติรับรอง ให้นายเจษฏา อุตแจ่ม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 เชิญนายสงกรานต์ พรหมพนัส

๘
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:

สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัดฯ
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

:

/นายสงกรานต์...

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส ขอเสนอชื่อนายบุญทา ตันตรา
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจานวน 2 ท่าน
1.นางพจนีย์ รัตพนัส
สมาชิกสภาเขต 2
2.นายเจษฏา อุตแจ่ม
สมาชิกสภาเขต 1
ผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายบุญทา ตันตรา
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 โปรดยกมือ
มีมติรับรอง ให้นายบุญทา ตันตรา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ขอความเห็นชอบที่ประชุมกาหนดรับแปรญัตติใช้เวลากี่วัน เชิญหัวหน้าสานักปลัด
ชี้แจงหลักการ
ตามระเบี ยบฯ ให้ รับแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือ 3 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง
ทาการ

สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอใช้เวลากี่วัน เชิญนายสงกรานต์ พรหมพนัส
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
:
สมาชิกสภาเขต 2
กระผมขอเสนอ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2559
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจานวน 2 ท่าน
1.นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
สมาชิกสภาเขต 1
2.นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
สมาชิกสภาเขต 1
กาหนดการวันที่ 17 , 18 , 19 เริ่มเวลา 08.00 น. – 17.00 น. พร้อมทั้งขอนัด
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม: เวลา 09.30 น. เชิญเลขานุการสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ขอนั ด ประชุ ม คณะกรรมการแปรญั ต ติ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กประธาน
ที่ประชุม:
คณะกรรมการในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ ห้องกิจการสภา
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

รับทราบ
3.3 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เรื่องขออนุมัติ 3.3 โอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง

๙

ว่าที่ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย:
ปลัดเทศบาลฯ

/ครุภัณฑ์...
ครุภัณฑ์ และ 3.4 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง แผนงานเคหะชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง ค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 มอบให้ปลัดเทศบาลและกองช่างชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมว่าที่ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงดังนี้
หลักการ
ตามที่ กองช่ าง เทศบาลต าบลมะเขื อแจ้ ได้ ตั้ งเทศบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจ่ายตามปกติมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) หน้า 30 นั้น
เหตุผล
เนื่องจากกองช่างมีภารกิจค่อนข้างมาก รวมทั้งงานซ่อมบารุงมีความ
จาเป็นต้องใช้รถขนาดใหญ่เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ทาให้เกิดการชารุดเสียหาย จึงต้องมีการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ประกอบกับงบประมาณที่มี
อยู่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ดังนี้
โอนลด งบด าเนิ น การ หมวดค่ า วั ส ดุ ค่ า วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง หน้ า 28
งบประมาณตั้ งไว้ 430,000 บาท คงเหลื อ ก่ อ นโอน 170,387.64 บาท โอนลด
65,000 บาท คงเหลือหลังโอน 105,387.64 บาท
โอนเพิ่ ม งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง
ครุภัณฑ์ (รายจ่ายตามปกติมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) หน้า 30 งบประมาณตั้งไว้
150,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 949.80 บาท โอนเพิ่ม 65,000 บาท คงเหลือ
หลังโอน 65,949.80 บาท
ข้อระเบียบกฎหมาย อาศัยอานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอานาจการอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เพื่อพิจารณาอนุมัติโอน
เพิ่มงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองช่าง)
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญนายกันณพงศ์ จันทร์น้า
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 ขอเรียนถาม
ว่า ยานพาหนะของเทศบาลมีจานวนมาก สามารถจ้างพนักงานเข้ามาดูแลโดยเฉพาะได้

๑๐
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ว่าที่ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย:
ปลัดเทศบาล

หรือไม่เพราะค่าซ่อมแซมมีค่าใช้จ่ายสูง
/นายบุญทา...
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญนายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ สมาชิกสภาเขต 1 เกี่ยวกับการดูแล
รักษายานพาหนะ ไม่ค่อยดูแลและตรวจเช็คทาให้เสื่อมสภาพเร็ว ขอให้กาชับเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องดูแลด้วย
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญนายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงกรณีกองช่าง เดิมมีงบประมาณค่าวัสดุ 430,000 บาท อีกประมาณ 2 เดือน
จะสิ้นปีงบประมาณ คงเหลือเงิน 170,387.64 บาท และได้ตั้งงบค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 150,000 บาท แต่เนื่องจากสภาพเครื่องจักรมีการใช้งานมานาน ใช้
งานหนัก ชารุดเสียหายง่าย งบประมาณไม่เพียงพอ จึงได้ขอโอนจากงบประมาณค่า
วัสดุเป็นเงิน 65,000 บาท ส่วนในเรื่องรับเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลโดยเฉพาะ ฝ่ายบริหาร
ก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกัน เพราะจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการบารุงรักษา
ทางฝ่ายบริหารจะรับไปดาเนินการ ในส่วนของความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
ผมได้ให้นโยบายกับปลัดเทศบาล ผู้อานวยการกอง ให้ควบคุมกากับการใช้ยานพาหนะ
ให้ดูแลเอาใจใส่ และตรวจเช็คก่อนใช้งานทุกครั้ง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม มี
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ โปรดยกมือ
มีมติเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
3.4 เรื่องขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 (กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมว่าที่ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงดังนี้
หลักการ
ตามที่ เทศบาลต าบลมะเขื อแจ้ ได้รั บหนั งสื อจาก นายเอนก ญะเมืองมอญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง เลขรับที่ 2896 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เรื่องขอ
เปลี่ยนแปลงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 โดยขอให้ทางเทศบาลพิจารณาทบทวนการเจาะ
บ่อบาดาลเปลี่ยนเป็นขนาดบ่อน้าบาดาล ศก. 4 นิ้ว นั้น

๑๑
/เหตุผล...
เหตุผล
กองช่างได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านได้ปรึกษาแล้ว มีมติว่า
ขอเปลี่ ยนแปลงการขุดเจาะบ่อบาดาล จากขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึ กไม่น้อยกว่า
80.00 ม. พร้ อมอุ ปกรณ์ บริ เ วณที่ ส าธารณประโยชน์ ประปาหมู่ บ้ าน หมู่ ที่ 14
เปลี่ ยนเป็ น ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้ น 8.5 ความลึ กไม่น้ อยกว่ า 150.00 ม. พร้ อม
อุ ป กรณ์ ที่ ก าหนด บริ เวณที่ ส าธารณประโยชน์ ประปาหมู่ บ้ าน หมู่ ที่ 14 เป็ นเงิ น
270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีเครื่องมือเจาะบ่อ
ขนาด ศก. 6 นิ้ว มีจานวนไม่มาก จึงสรรหาได้ยาก การแก้ไขปัญหาของราษฎรในพื้นที่
ได้ล่าช้า ทาให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน
ข้อความเดิม ค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล
ขนาด ศก. 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ขนาดบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 80.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
14 เป็นเงิน 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลมะเขือแจ้) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
หน้า 35 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) นั้น
ข้อความใหม่ ค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล
ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 150.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ บริเวณที่
สาธารณประโยชน์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 เป็นเงิน 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น
บาทถ้วน) (ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมะเขือแจ้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
00240 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อระเบียบกฎหมาย อาศัยอานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 29
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจ
การอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้ อ พิ จ ารณา เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บฯ จึ ง เสนอต่ อ สภา
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เพื่อขอความเห็นชอบแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
/นายรันต์...

๑๒
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ สมาชิกสภาเขต 2 อยากทราบว่า
เปลี่ยนขนาด ศก.6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร เป็นขนาด ศก.4 นิ้วความลึก
ไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร แต่จานวนเงินเท่าเดิม น่าจะลดจานวนเงินลง เพราะถึงจะใช้
ขนาด ศก.6 นิ้วหรือศก.4 นิ้ว หากความลึก 80.00 เมตร ปริมาณน้ามีอยู่แล้วไม่จาเป็น
ต้องเจาะถึง 150.00 เมตร ให้คานวณเม็ดเงินลงมา จะได้ใช้จ่ายงบประมาณน้อยลง ขอ
ให้แก้เป็นขนาด ศก.4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญนายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ขอเรียนถาม
สมาชิกสภาเขต 2
ว่าเปลี่ยนขนาด ศก.6 นิ้ว เป็น ศก.4 นิ้ว แล้วสามารถเปลี่ยนความลึกได้หรือไม่ ขอชี้แจง
รายละเอียดมากกว่านี้
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญนายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ขอเสนอแนะให้นา
ข้อมูลเก่ามาเปรียบเทียบข้อมูลใหม่ โดยดูจากการที่ผู้รับเหมาทิ้งงาน ว่าสมควรจะ
กาหนดกี่เมตรถึงจะทาการเจาะได้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญปลัดเทศบาล

ว่าที่ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย:
ปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาฯ กระผมว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ขออนุญาตอภิปรายเพิ่มเติม ตามประมาณการที่เจ้าหน้าที่จัดทา ตารางเมตรละ 1,700
บาท หากเจาะแล้วเจอปริมาณน้าที่เพียงพอ แต่เจาะไม่ถึงตามที่กาหนด ทางช่างก็จะ
เรียกเก็บเงินคืนเป็นของเทศบาล เบิกจ่ายตามจริง ตั้งไว้เต็มงบประมาณก่อน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญนายกเทศมนตรี

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภา กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรี ตาบลมะเขือแจ้
เป็นการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง เปลี่ยนสถานที่ได้ เปลี่ยนขนาดได้ แต่ลดจานวนเงินไม่ได้
จึงกาหนดให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม มี
สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 (กองช่าง) โปรดยกมือ
/มติที่ประชุม...

๑๓
มติที่ประชุม:

มีมติให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.5 เรื่ องการขอสัมปทานดาเนินกิจการประปาในเขตเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
กระผมได้มีโอกาสพบปะกับบริษัทเอกชนที่ดาเนินการเกี่ยวกับกิจการน้าประปา รู้สึกมี
ความสนใจ โดยเฉพาะพื้นที่ทางตะวันออกของตาบลมะเขือแจ้ น้ามีปริมาณแร่เหล็ก
และฟลูออไรด์สูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย กระดูกและฟันของประชาชนใน
เขตตาบลมะเขือแจ้ จึงมีแนวคิดที่จะทาอย่างไรจะแก้ปัญหาเรื่องน้าอุปโภค บริโภค จึง
ได้สารวจในพื้นที่ตาบลของเรามีบ่อดินจานวนมาก เพียงพอต่อการทาระบบประปา แต่
ใช้ต้นทุนในการดาเนินการสูง จึงอยากให้บริษัท ไบร์ท บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
ประกอบกิจการในโครงการสัมปทานประปา โครงการจัดหาแหล่งสารองน้า โดยลงทุน
จัดซื้อที่ดิน พัฒนาเป็นบ่อเก็บสารองน้า เพื่อกักเก็บน้าในฤดูน้าหลาก รวมถึงการรับน้า
จากแหล่ ง ธรรมชาติ บริ ห ารจั ด การน้ า ลงทุ น วางท่ อ ส่ ง น้ าพร้ อ มระบบสู บ ส่ ง น้ า
ให้บริการน้าเพื่อการอุตสาหกรรมและกิจการประปา ทั้งนี้บริษัทฯ มีเงินทุนพร้อมที่จะ
ดาเนินโครงการต่าง ๆ รับไปดาเนินการแทน ประชาชนจะได้มีน้าสะอาดใช้อุปโภค
บริ โภค รายได้บางส่วนจะหักให้ กับเทศบาล ซึ่งรายได้ที่ได้รับเทศบาลจะนามาเป็น
สวัสดิการให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบลมะเขือแจ้ หากจะดาเนินการจริง ต้องมีการขอ
อนุ มั ติจ ากสภาก่อน หากผ่ านการอนุมั ติบริษั ทจะต้องเสนอต่อผู้ ว่ าราชการฯ หาก
เห็นชอบถึงจะดาเนินการได้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญนายรัตน์ ไชยวงค์ษา

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรัตน์ ไชยวงค์ษา สมาชิกสภาเขต 1 ขอเรียนถามว่าหาก
ดาเนินการติดตั้งแล้วผ่านที่ของชาวบ้านหรือไม่ จะเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านไหม และมี
การทาประชาคมหรือยัง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญนายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 หากบริษัท
สมาชิกสภาเขต 2
เอกชนเข้ามาดาเนินกิจการประปาจริง ก็จะเป็นผลดีต่อกิจการหอพักเพราะน้ามีใช้ตลอด
ไม่ติดขัด และทาให้ประชาชนในตาบลมีความสะดวกสบาย และการทาสัมปทานทาเพียง
เจ้าเดียวหรือไม่ หากมีปัญหาเจ้าอื่นสามารถเข้ามาขออนุญาตจะได้หรือไม่
/นายบุญทา...

๑๔
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญนางพจนีย์ รัตพนัส

นางพจนีย์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย์ รัตพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ขอให้นายกเทศมนตรี
ได้ชี้แจงการสัมปทานเป็นการผูกขาดหรือไม่

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญนายกเทศมนตรี

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอตอบข้อซักถาม 1.การวางท่อไม่ได้ผ่ านที่ของชาวบ้าน เป็นการเดินท่อตามถนน
สาธารณะ 2.การสัมปทาน หากผ่านขั้นตอนการขออนุญาตเขาจะทาการประมูลหลาย
บริ ษั ท ซึ่ ง ทางเอกชนจะต้ อ งด าเนิ น การตามขั้ น ตอนและระเบี ย บของกฏหมายที่
เกีย่ วข้องต่อไป

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม มี
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้บริษัท ไบร์ท บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด เข้า
ด าเนิ น กิ จ การประปาในเขตเทศบาลต าบลมะเขื อ แจ้ อ าเภอเมื อง จั ง หวั ด ล าพู น
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

มีมติเห็นชอบอนุมัติให้บริษัทบริษัท ไบร์ท บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด เข้าดาเนิน
กิ จ การประปาในเขตเทศบาลต าบลมะเขื อ แจ้ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าพู น
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นหรือไม่
เชิญนายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ในวาระที่ 1
สมาชิกสภาเขต 2
ที่ปรึกษานายกฯ ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม อยากจะให้ท่านได้แนะนาตัว และแสดงวิสัยทัศน์
ที่มีต่อเทศบาลของเรา
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นอีกหรือไม่ เชิญนายคาปัน ลังกาพยอม

นายคาปัน ลังกาพยอม:
ที่ปรึกษานายกฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคาปัน ลังกาพยอม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบล
มะเขือแจ้ รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับทุกท่าน ขอบคุณครับ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี วันนี้ระเบียบวาระการ
ประชุมได้พิจารณาหมดลงแล้ว ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
/ประจาปี...

๑๕
ประจาปี 2559 และขอให้ทุกท่านมาประชุมพร้อมกันในวันที่ 23 สิงหาคม 2559
ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุม:

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายกันณพงศ์ จันทร์น้า)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรัตน์ ไชยวงค์ษา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางพจนีย์ รัตพนัส)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี 2559 แล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)

๑๖

๑๗

