๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒559
วันที่ 23 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 ทาสีคํา
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
นายทรงศักดิ์ สุภา
นายเจษฎา อุตแจ่ม
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา
นายสงกรานต์ พรหมพนัส
นายทองดี ปัญญาเจริญ
นางพจนีย์ รัตนพนัส
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
รองประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายคํามูล พรหมพนัส
นายประเสริฐ อุตตระพยอม
นายนราชัย ริมแจ่ม
นายคําปัน ลังกาพยอม
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
นายอุดม ปันแจ่ม
นายประกิต สมนาศักดิ์
นายศักดิพันธุ์ จันตัน
นางประภัสสร สิทธิใหญ่
นางมาลินี อัตตะศิริ
นายสายัณห์ มณีวรรณ
นางสาวสุธาสินี บูรพาพัธ
นายธนาคาร พึ่งธรรม
นายศิระ สัยพันธุ์
นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง
นางนงนุช ปาเกี๋ยง

นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
ปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
หัวหน้าสํานักปลัดตําบลมะเขือแจ้
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

/18…

๒
18
19
20
21
22
23

นางวนิดา พุกปลั่ง
นางอนงค์ลักษณ์ ธีระศักดิ์
นางสาวนิลยา ม่วงมี
นางสาวอัญชลี กันทะสะวะ
นายฉลองรัฐ บุญสูง
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สําหรับวันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕9 ตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม 2559 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิด
การประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้บริหารมีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ ( ไม่มี )

ที่ประชุม:

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบี ย บวาระที่ 2 รั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 1
ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้
นําสําเนาบันทึกการประชุมแจกจ่ายไปแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอ
แก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 กระผมขอแก้ไขหน้า
ที่ 2 มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม จํานวน 12 คน ให้ตัดคําว่า จํานวน 12 คนออก

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่
หากไม่มี กระผมขอถามมติเรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
2 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานผลการรับแปรญัตติ
/นายทรงศักดิ์

๓
นายทรงศักดิ์ สุภา:
กรรมการแปรญัตติฯ

...
เรี ยน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา ได้รับมอบหมายจากประธานคณะ
กรรมการแปรญั ต ติ ฯ ให้ ทํ าหน้ าที่ แทน ขอชี้ แ จงการรั บแปรญั ตติ ร่ างเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น ได้
เสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับหลักการ
ในวาระที่ ๑ ไปแล้ว และคณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ได้ประชุมกันแล้ว
เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมยุทธศาสตร์
ปรากฏว่ าไม่ มีส มาชิ กสภาเทศบาลท่ านใดยื่ นขอแปรญั ตติร่ างเทศบั ญญัติ รายจ่ าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 แต่อย่างใด สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ ๑ คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
- ไม่มีการแก้ไข
ส่วนที่ ๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
- ไม่มีการแก้ไข
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2560
-ไม่มีการแก้ไข

ที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการประชุมเสร็จถึงเวลา 12.00 น. ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข
และไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอแปรญัตติ จึงได้นําร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ตามร่างเดิมเสนอต่อประธานสภาเทศบาล
เพื่อนําเสนอต่อสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป
รับทราบ
3.2 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติ
เป็นขั้นตอนการพิจารณาให้ตราเทศบัญญัติ สภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
หรือไม่ เนื่องจาก
วาระที่ ๑ ได้ผ่านขั้นตอนชั้นรับหลักการไปแล้ว ในวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕59 เปิด
โอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายไปแล้ว
วาระที่ ๒ หากมีการแปรญัตติให้เพิ่ม หรือปรับลดต้องดําเนินการในวาระนี้ ตามที่
คณะกรรมการฯ ได้รายงานในที่ประชุมไปแล้ว ไม่มีการแปรญัตติแต่อย่างใด
วาระที่ ๓ เป็นขั้นตอนของการขอรับความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ
ผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

๔
มติที่ประชุม:

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 โปรดยกมือ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

/มติที่ประชุม...
สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
จํานวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา:
สมาชิกสภาเขต 1

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ หรือไม่
เชิญนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา สมาชิกสภาเขต 1 มีเรื่องที่จะ
สอบถามเรื่องงานขุดลอกสระดอยน้อย มีชาวบ้านได้มาหารือกับกระผมว่าทําไมสระที่ขุด
ลงไปความลึกไม่ถึง 1 เมตร ทั้งๆ ที่แบบแปลนกําหนดไว้ 2 เมตร ซึ่งวันนี้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างจะไปตรวจดูงาน ได้สอบถามทางบริษัทบอกว่าปริมาตรของดินได้ แต่ความ
ลึกไม่ได้ จะใช้มาตรฐานอะไรเป็นตัวชี้วัด อยากให้เราช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของชาว
บ้านเป็นหลัก

นายสงกรานต์ พรหมพนัส: มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
สมาชิกสภาเขต 2
เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ขอสอบถาม
เรื่องขุดสระดอยยัด ในเรื่องของความลึก ทางกองช่างวัดปริมาณของดินได้ แต่ความลึก
ไม่ได้ ชาวบ้านไม่พึงพอใจ ซึ่งครั้งแรกผู้รับเหมาหนีงาน และกองช่างขอให้มาทําซ้ําอีก
ทางบริษัทแจ้งว่าปริมาณที่ขุดตรงตามที่ตกลงไว้

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

กรณีขุดลอกสระ ในวันพิจารณาผมได้ท้วงติงไปแล้ว ต้องมีการระบุความลึก ความกว้าง
ความยาวด้วย ปริมาณของดินได้ แต่ความลึกไม่ได้ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
โครงการที่ดอยยัดเป็นการขุดสระ ส่วนโครงการที่ดอยน้อยเป็นการขุดลอก ชาวบ้านไม่
เข้าใจเรื่องปริมาตรของดินได้ แต่ความลึกไม่ได้ ผู้รับจ้างทําถูกแบบแปลนแล้ว แต่เนื่อง
จากสภาพพื้นดิน หากขุดลึกไม่ได้ ก็ให้ขยายความกว้าง ความยาวออก แต่ปริมาตรดิน
ก็ได้เหมือนกัน

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 โครงการขุดสระดอย
ยัด ซึ่งเหลืออีกนิดเดียว ผู้รับจ้างหนีงาน เพราะสภาพพื้นดินขุดยาก เป็นภูเขา ทางกอง
ช่าง , ชาวบ้าน , ผู้นํา , สท. ได้ให้บริษัทรับเหมานํารถแบคโฮมาขุดอีก 2 ครั้ง แต่ก็ขุดได้
นิดเดียว จึงให้บริษัทขุดตกแต่งรอบสระให้สวยงาม โดยให้ได้ปริมาตรดินตามทีก่ ําหนด

๕
โครงการขุดลอกสระดอยน้อย พื้นดินเป็นชั้นหิน ขุดยาก และมีน้ําอยู่ เมื่อขุดลงไป น้ําก็
/ไหลมา...
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ไหลมาทําให้มองไม่เห็น ผมอยากจะให้ข้อคิดว่า ก่อนที่จะทําให้ทําการศึกษาให้ดีก่อน
ฝากผู้บริหาร กองช่างและผู้ที่เกี่ยวข้อง โครงการแต่ละโครงการ หากโครงการไหนที่ทํา
ในหน้าแล้งได้ให้ทําไปก่อน เช่นทําฝาย รางระบายน้ํา ตลิ่ง จะได้ไม่เกิดปัญหา

นายสายัณห์ มณีวรรณ:
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

ผมขอเสริม ตามตรรกะการคิดหาปริมาตร โครงการมีการระบุความกว้าง ความลึก หาก
ทําตามนั้นก็ต้องได้ปริมาณดินตามที่คํานวณไว้ แต่ทําจริงไม่ได้ตามที่กําหนด แต่เอาปริมาณดินเป็นตัวชี้วัด ทําได้หรือไม่ ต้องทําบันทึกไหม เป็นการเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้รับ เหมา
หรือเปล่า ขอให้กองช่างชี้แจง

นายศิระ สัยพันธุ์:
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสายัณห์ มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาการแทนผู้อํานวยการกองช่าง ก่อนที่จะทําการขุด กองช่างได้มีการสํารวจสภาพพื้น
ที่เป็นเนินดินและหลุมบ่อ พื้นที่ไม่ปกติเหมือนทั่วไป จึงได้ปรึกษากันและได้ใช้วิธีทางช่าง
กําหนดเป็นการวัดความกว้าง ความยาว จึงหาปริมาณดินออกมาได้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศิระ สัยพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ขอเพิ่มเติมกรณีดอยยัด
กองช่างได้ใช้กล้องวัดระดับเช็คความลึก ความกว้าง ความยาวได้ ส่วนดอยน้อยประมาณ
90 เปอร์เซ็นต์รูปร่างที่จะเหมือนตามแบบแปลน ผิดเพี้ยนไปเล็กน้อย เนื่องจากพื้นที่ขุด
เป็นน้ํา ขุดเท่าที่ทําได้ หากขุดข้างบนได้ปริมาตรที่กําหนด ข้างล่างก็ต้องได้เท่ากัน

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเขต 1

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
เชิญนายรัตน์ ไชยวงค์ษา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรัตน์ ไชยวงค์ษา สมาชิกสภาเขต 1 ขอเรียนถามว่า
เทศบัญญัตฯ ปี 2559 จะหมดลงแล้ว มีโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการอีกหลายโครงการ
ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วย

นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
เชิญนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา สมาชิกสภาเขต 2 จากที่ผมได้ไป
ประสานกับผู้ใหญ่บ้านเขาไม่รู้เรื่องมีแต่อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่รู้และประสานงานทั้งหมด
ผมได้ติดตามตลอด ปรากฏว่าตอนที่ขุดแรกๆ ไม่มีน้ําแต่พอหลังๆ มีพายุเข้าทําให้มีน้ําขัง

นายคํามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
เชิญนายคํามูล พรหมพนัส
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคํามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
จากการได้รับฟังการท้วงติงจากสมาชิกสภา ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สภาฯ ของเรา เห็นความ
สําคัญของภาษีของชาวบ้าน วิธีการทํางานอาจจะแตกต่างกันบ้าง อาจจะทําถูกต้อง แต่

๖
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ไม่ถูกใจ แต่ขอให้เน้นชาวบ้านได้รับประโยชน์

นายประกิต สมนาศักดิ์:
รองปลัดเทศบาลฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
เชิญรองปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายประกิต สมนาศักดิ์ รองปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลงานกองช่าง โครงการทั้ง 2 โครงการ กองช่างได้ร่วมกับ
สมาชิกสภาฯ ได้มีการออกสํารวจพื้นที่ ออกแบบและประมาณการราคา และผ่านการ
อนุมัติจากสภาฯ แล้ว
-ขุดสระดอยยัด มีปัญหาเมื่อขุดแล้วเจอหินผา รูปแบบไม่เป็นไปตามแบบ ได้ให้ผู้รับจ้าง
ดําเนินการให้ถูกต้องตามแบบแปลน ทั้งความกว้าง ความยาว ความลึก และปริมาตรของดิน
-ขุดลอกสระดอยน้อย มีการขุดไปก่อนแล้วหลายปี สภาพพื้นที่ไม่เท่ากัน ด้านหนึ่งอาจจะ
ตื้น ด้านหนึ่งอาจจะลึก แต่ปริมาตรของดินได้ ในการทํางานได้เน้นตามหลักวิชาการช่าง
พยายามขุดให้ได้ความลึกกับปริมาณดินสัมพันธ์กัน ผมได้ไปตรวจดูงานก็ถือว่าถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ ช่วงบ่ายนี้จะมีการตรวจรับงาน สท.ท่านใดว่าง ขอเชิญเป็นประธาน
ตรวจการจ้าง

/นายบุญทา...

นายสงกรานต์ พรหมพนัส: มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
สมาชิกสภาเขต 2
เชิญนายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ที่หมู่บ้าน
สันป่าเหียงมีการอบลําไยกัน มีชาวบ้านได้นําขี้เถ้าจากการอบลําไยมากองไว้ใกล้ร่องน้ํา
ข้างวัด โรงเรียน และที่สาธารณะประโยชน์ ขอให้ฝ่ายบริหารมอบหมายให้เทศกิจเข้าไป
ดูแลตักเตือนด้วย
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้ ขอ
ตอบข้อซักถาม สท.รัตน์ ไชยวงค์ษา ตามเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2559 ยังมีหลาย
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากตอนนี้ต้องรอเงินที่กําลังทยอยเข้ามา หากเงินมา
ครบ โครงการทุกโครงการจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จอย่างแน่นอน และขอตอบข้อซัก
ถาม สท.สงกรานต์ พรหมพนัส ผมได้ออกวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่ เราทุกคนต้องช่วยกัน
ถนนหน้าวัดสันป่าเหียงจะทําให้เป็นเมืองน่าอยู่ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ รับไปดําเนิน
การร่วมกันสท. และชาวบ้าน ปรับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ และขอแจ้งให้ทราบเรื่องการยุบ
รวมท้องถิ่น ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างเสนอ ครม. และครม.เสนอ สนช. เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่

๗
นายคํามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ
นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเขต 2

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ
นายศิระ สัยพันธุ์:
หัวหน้าฝ่ายโยธา

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

เชิญนายคํามูล พรหมพนัส
/นายคํามูล...
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคํามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้ ขอ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เขตที่รับผิดชอบเขต 1 ซึ่งมีวังปูเลยและวังป่าปี้ กรมประมงได้มี
นโยบายการอนุรักษ์น้ํากวงและพันธุ์ปลา จะขอนําเอาพันธุ์ปลามาปล่อย และขอให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ อีกเรื่องทางลําน้ําแม่กวงได้แจ้งให้ทราบจะเริ่ม
ปล่อยน้ําตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ส่วนเรื่องน้ําเน่าเหม็น
ฝาก สท.เขต 1 ให้ช่วยกันดูแล นําน้ํามาชะล้างให้กับกลุ่มผู้อบลําไย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
เชิญนายทองดี ปัญญาเจริญ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทองดี ปัญญาเจริญ สมาชิกสภาเขต 2 กระผมและ สท.
ทั้ง 5 ท่าน กรณีชาวบ้านหมู่บ้านสันป่าเหียงได้นําขี้เถ้าไปกองไว้ที่สาธารณประโยชน์ จะ
ขอรับไปดําเนินการ และขอสนับสนุนเครื่องจักรกล หากดําเนินการจริงจะแจ้งให้ทราบ และ
ขอเชิญร่วมปรึกษาหารือทั้งฝ่ายบริหาร สภา และชาวบ้านด้วย
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
เชิญนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา สมาชิกสภาเขต 1 ผมเห็นกองช่าง
ทํางานด้วยความทุ่มเท อะไรเป็นสิ่งที่ดีก็ว่าดี เราเป็นสมาชิกสภาก็ต้องรู้หน้าที่ของตนเอง
มีอะไรให้มาคุยกัน ปรึกษาหารือกัน
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
เชิญกองช่าง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศิระ สัยพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา กองช่างมีนโยบายออก
บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เป็นการให้ความ
รู้เชิงปฏิบัติ การดูแลเบื้องต้น ขณะนี้ได้ทําหนังสือแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน และขอแจ้งให้
สมาชิกสภาได้รับทราบ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มี วันนี้ระเบียบวาระการ
ประชุมได้พิจารณาหมดลงแล้ว ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. ประจําปี 2559 ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุม:

ที่ประชุมรับทราบ

๘
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรัตน์ ไชยวงค์ษา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางพจนีย์ รัตพนัส)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 แล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)

๙

