๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.๒559
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ผู้มาประชุม
ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล
นายบุญทา ตันตรา
นายมานพ ทาสีคา
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
นายทรงศักดิ์ สุภา
นายเจษฎา อุตแจ่ม
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
นายสงกรานต์ พรหมพนัส
นายทองดี ปัญญาเจริญ
นางพจนีย์ รัตพนัส
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

ตาแหน่ง
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

ลายมือชื่อ
บุญทา ตันตรา
มานพ ทาสีคา
เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
ทรงศักดิ์ สุภา
เจษฎา อุตแจ่ม
รัตน์ ไชยวงค์ษา
รุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
กันณพงศ์ จันทร์น้า

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ
วัฒนา จันทนุปาน
คามูล พรหมพนัส

หมายเหตุ

สงกรานต์ พรหมพนัส

ทองดี ปัญญาเจริญ
พจนีย์ รัตพนัส
รันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายคามูล พรหมพนัส
นายประเสริฐ อุตตระพยอม
นายนราชัย ริมแจ่ม
นายคาปัน ลังกาพยอม
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
นายอุดม ปันแจ่ม
นายประกิต สมนาศักดิ์
นายศักดิพันธุ์ จันตัน
นายสินาด กรีทวี
นายถวิล มณีขัติย์
นางประภัสสร สิทธิใหญ่

ประเสริฐ อุตตระพยอม

นราชัย ริมแจ่ม
คาปัน ลังกาพยอม
วีระศักดิ์ สุวลัย
อุดม ปันแจ่ม
ประกิต สมนาศักดิ์
ศักดิพันธุ์ จันตัน
สินาด กรีทวี
ถวิล มณีขัติย์
ประภัสสร สิทธิใหญ่

หมายเหตุ

๒
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นางมาลินี อัตตะศิริ
นายสายัณห์ มณีวรรณ
นายธนชาติ เตจ๊ะยวง
นางสาวสุธาสินี บูรพาพัธ
นายธนาคาร พึ่งธรรม
นายนพดล เตียวตระกูล
นางไพลิน ปัญโญกลาง
นางวนิดา พุกปลั่ง
นางสาววรินญา มณียัง
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์

ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ

มาลินี อัตตะศิริ
สายัณห์ มณีวรรณ
ธนชาติ เตจ๊ะยวง
สุธาสินี บูรพาพัธ
ธนาคาร พึ่งธรรม
นพดล เตียวตระกูล
ไพลิน ปัญโญกลาง
วนิดา พุกปลั่ง
วรินญา มณียัง
เขมชิกุล แผลงฤทธิ์

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม เลขานุการสภาเทศบาล ได้นับองค์
ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาเข้าประชุม จานวน 12 คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุมแล้ว
ได้เชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิด
การประชุมสภาเทศบาล
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงสวรรคต ขอเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่ง เพื่อไว้อาลัยน้อม
ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และได้เปิด การประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9 ตรงกับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระ 1.1 เรื่องแนะนาตัว
สาหรับวันนี้จะมีการแนะนาตัวพนักงานเทศบาลมาปฏิบัติราชการเทศบาลตาบลมะเขือ
แจ้ ขอเชิญแนะนาตัว

นางสาววรินญา มณียัง:
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาววรินญา
มณียัง บรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผู้บริหารมีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ มี
เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ
1.เรื่องจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคี เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จังหวัดได้มีหนังสือสั่งการให้
ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นาท้องถิ่น และพสกนิกรจัดงานถวายเป็นพระราชกุศล เราต้อง
น้อมรับและนาไปปฏิบัติ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 มีกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
/พร้อมกัน...

๓

ทีป่ ระชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

พร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดลาพูนจัดที่บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย ในส่วนของเทศบาล
ในวันพรุ่งนี้จัดกิจกรรมแสดงความภักดี ได้เชิญเจ้าหน้าที่ เทศบาลและประชาชนมาร่วม
กิจ กรรมร้ องเพลงชาติ เวลา 08.00 น. การแต่ งกายชุดปกติขาว ชุ ดกากี แขนยาว
ประชาชนแต่งกายชุดไว้ทุกข์
2.เรื่องกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน มีหนังสือขอเทศบาลจัดประชุมสมาชิกสภาเพื่อหารือ ในวันที่
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.
3.เรื่องถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัฐบาล
ให้ประชาชนเข้าร่วมจังหวัดละ 3,000 คน รอบละ 750 คน เทศบาลตาบลมะเขือแจ้
เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ให้ผู้นาชุมชนเสนอรายชื่อ
หมู่บ้านละ 2 คน ปีนี้งดจัดงานขะม้อแฟร์ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ 400,000 บาท หาก
ครบรอบสวรรคต 100 วัน เทศบาลจะร่วมหารืออีกครั้ง
4.เรื่ องวันที่ 9 ธั นวาคม 2559 เทศบาลจะจัดกิจกรรมเพื่ อถวายเป็นพระราชกุศล
กลางวันจะมีการสร้างฝายชะลอน้า ขอความร่วมมือจากท้องที่ระดมคนมาสร้างฝายชะลอ
น้า ช่วงกลางคืนจะมีการถวายความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ บริเวณสั นเขื่อนอ่างเก็บน้าแม่ตีบ งานฤดูหนาว เทศบาลเป็นเจ้าภาพจัด
ขบวนในนามเขตอาเภอเมือง โดยนาเสนอพระราชกรณียกิจและการนาน้าทิพย์ซึ่งเป็นน้า
ศักดิ์สิทธิ์ของตาบลมะเขือแจ้ไปใช้ในพระราชพิธีต่าง ๆ
รับทราบ
ระเบี ยบวาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุ ม สมั ยวิ สามั ญ ครั้ งที่ 2 ประจ าปี
2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้ นา
สาเนารายงานการประชุมแจกให้ท่านทราบแล้ว สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายแก้ไขหรือ
เพิ่มเติม ถ้ามี โปรดยกมือขึ้น ถ้าไม่มี ผมจะขอถามมติในการรับรองรายงานการประชุม
ผมขอถามมติ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมั ย วิ ส ามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวั นที่ 12
กันยายน 2559 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ
มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒนาเทศบาลต าบลมะเขื อแจ้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เชิญฝ่ายบริหารนาเสนอรายงานต่อที่ประชุม
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรี ขอรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ซึ่งทางเทศบาลได้จัดทา
เรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลดังนี้
/จานวน...

๔
จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
2559

ยุทธศาสตร์

จานวน

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. การพัฒนาด้านส่งเสริม การลงทุน พาณิชย
กรรม การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การพัฒนาส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8. การพัฒนาด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
รวม

15

2560

28,087,000

จาน
วน
14

46
19

34,437,600
3,068,000

4

2561

168,487,000

จาน
วน
14

128,012,000

45
19

36,007,500
3,088,000

45
159

37,723,000
3,088,000

710,000

4

710,000

4

710,000

7

11,650,000

7

11,650,000

7

11,650,000

11

552,000

5

352,000

5

352,000

10

11,700,000

10

12,000,000

10

4,600,000

6

135,000

6

135,000

6

135}000

118

งบประมาณ

55,902,000

110

งบประมาณ

196,422,000

งบประมาณ

110

148,547,000

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559
ผู้บริหารเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 4
กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 96 โครงการ
งบประมาณ 38,833,692 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณตามข้อบัญญัติ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

13

12,917,000

2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม กาอุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7. การพัฒนาส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
8. การพัฒนาด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
รวม

39
16

9,877,000
3,451,500

3

270,000

4

4,530,000

11

700,000

7

7,023,192

3
96

65,000
38,833,692

/ยุทธศาสตร์...

๕
ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2559
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์

จานวน
ทีป่ รากฏ
อยู่ในแผน
13

ที่ได้ปฏิบตั ิ

2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

39

32

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

16

14

4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3
4

3
4

8

8

7. การพัฒนาส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8. การพัฒนาด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

3
2

3
2

96

75

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

รวม

9

ที่ประชุม:

สาหรับแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ที่ทางนายกเทศมนตรีได้รายงานนั้น มีสมาชิก
สภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี)

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

รับทราบ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

3.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ได้แถลงไว้ต่อเทศบาล ประจาปี
2559 เชิญฝ่ายบริหารนาเสนอรายงานต่อที่ประชุม
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ ขอ
นาเสนอชี้แจงดังนี้
ด้านรายรับ
รายการ
หมวด ภาษีอากร
หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และอนุญาต
หมวด รายได้จากทรัพย์สิน
หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด
หมวด รายได้จากทุน
หมวด ภาษีจัดสรร
หมวด เงินอุดหนุน
รวมรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองทั้งสิ้น
เงินที่รัฐบาลจัดสรรตามวัตถุประสงค์แบ่งเป็น
หมวด เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์
หมวด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประมาณการ
7,370,000.00
1,319,300.00
910,000.00
430,200.00
500.00
42,970,000.00
22,000,000.00
75,000,000.00

รับจริง
7,482,023.01
2,828,409.20
637,397.58
459,559.00
1,887.00
40,982,645.41
17,459,588.00
69,851,509.20

23,274,320.00
3,629,000.00

23,274,320.00
3,629,000.00

๖
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดสรร
รวมรายรับทั้งสิ้น

26,903,320.00
101,903,320.00

26,903,320.00
96,754,829.20

ด้านรายจ่าย
รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รามรายจ่ายทั้งสิ้น
เงินที่รัฐบาลจัดสรรตามวัตถุประสงค์แบ่งเป็น
หมวด เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์
หมวด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายจ่ายที่รัฐบาลจัดสรร
รวมรายจ่ายทัง้ สิ้น
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ประมาณการด้านรายจ่าย
7,231,060.00
22,289,508.00
24,908,932.00
14,428,700.00
6,121,800.00
20,000.00
75,000,000.00

รายจ่ายจริง
5,220,634.84
22,089,017.00
23,473,419.86
13,541,862.59
5,457,830.38
20,000.00
69,802,764.67

23,274,320.00
3,629,000.00
26,903,320.00
101,903,320.00

23,274,320.00
3,629,000.00
26,903,320.00
96,706,084.67
48,74453.00

ตามที่นายกเทศมนตรีได้รายงานผลข้อมูลต่อที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม
หรือไม่ (ไม่มี)
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติขอความเห็นชอบขอถอนการอนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงิน จานวน 3
โครงการ (สานักปลัดฯ)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ ขอ
ชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
/หลักการ...
หลักการและเหตุผล
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๕ ประจาปี
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้

๗
เห็นชอบอนุมัติให้เทศบาลตาบลมะเขือแจ้กู้เงินจากสถาบันการเงิน จานวน ๓ โครงการ
เป็นเงิน ๑๗,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) นั้น
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาที่อนุมัติ จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. ก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร
ยาว ๔๙.๐๐ เมตร สูง ๑๑.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
2. ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว
๓๕.๐๐ เมตร สูง ๑๑.๐๐ เมตร ( ๒ ชั้น) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
3. ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมระบบประปาและห้องน้า บริเวณสวนสาธารณะดอยขี้หม่าฟ้า
หมู่ ๔ สันคะยอม งบประมาณ ๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๙๘ ลง
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้เทศบาลที่มีความจาเป็นต้องกู้เงินไปดาเนินการภารกิจ
ตามกฎหมาย เห็นควรให้พิจารณากู้ยืมเงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็น
การสนับสนุนการบริหารการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้น เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ จึงขอถอนการอนุมัติให้กู้เงินจากสถาบันการเงิน จานวน
๓ โครงการ ข้างต้น จานวนเงิน ๑๗,๙๐๐,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
ประเด็นเพื่อพิจารณา เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ มี
ความคล่องตัว และเหมาะสมจึงเห็นควรพิจารณานาเรื่องดังกล่าวเข้าเสนอในที่ประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕9 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบถอนการอนุมัติกู้เงิน
จากสถาบันการเงินได้ จานวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๗,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล้าน
เก้าแสนบาทถ้วน)
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๖๖(๖) และมาตราสอง กาหนดให้ เทศบาลอาจมีรายได้เป็นเงินกู้จากกระทรวง
ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ โดยเทศบาลจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๗๑๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
เมืองพัทยาเพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ มีความคล่องตัว และ
เหมาะสม
จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้พิจารณา ให้ความเห็นชอบ
ถอนการอนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงิน จานวน ๓ โครงการ ตามรายการดังกล่าวข้างต้น
/นายบุญทา...
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

๘
ที่ประชุม:

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 10 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง (นายรัตน์ ไชยวงค์ษา)

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

4.2 ญัตติขอความเห็นชอบกู้เงินจากสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ กู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล จานวน 2 โครงการ (สานักปลัดฯ)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ ขอ
ชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้กาหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕9 ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕9 และสภาเทศบาลได้กาหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕9 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ จึงขอนาเรื่องเสนอญัตติขอความเห็นชอบกู้
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จานวน ๒ โครงการ
เพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติเอนกประสงค์ อาคารศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบริการสาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล ประกอบกับความสามารถทางด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพียงพอที่จะหมุนเวียนได้ สานักปลัดเทศบาล จึงขอเสนอโครงการเพื่อนาเข้าเสนอสภา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบขอกู้เงินจากเงินทุนส่ งเสริมกิจการเทศบาล จานวน ๒
โครงการ ดังนี้
1.ก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร
ยาว ๔๙.๐๐ เมตร สูง ๑๑.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
2.ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐
เมตร สูง ๑๑.๐๐ เมตร ( ๒ ชั้น) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๙๘ ลง
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้เทศบาลที่มีความจาเป็นต้องกู้เงินไปดาเนินการภารกิจ
ตามกฎหมาย เห็นควรให้พิจารณากู้ยืมเงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็น
การสนับสนุนการบริหารการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเด็นเพื่อพิจารณา เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ มี
/ความคล่องตัว...
ความคล่องตัว และเหมาะสมจึงเห็นควรพิจารณาและนาเรื่องดังกล่าวเข้าเสนอในที่ประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕9 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกู้เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลได้ จานวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้าน

๙
บาทถ้วน)
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๖๖(๖) และมาตราสอง กาหนดให้ เทศบาลอาจมีรายได้เป็นเงินกู้จากกระทรวง
ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ โดยเทศบาลจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๗๑๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
เมืองพัทยา
จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล จานวน ๒ โครงการ ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ สท.สงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 จากเดิมเสนอ
สมาชิกสภาเขต 2
3 โครงการ ตัดไป 1 โครงการ ผมขอสนับสนุน เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ และสร้างไว้
เพื่อรองรับการขยายตัวของเทศบาลต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ สท.กันณพงศ์ จันทร์น้า
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 ในเมื่อเป็นประ โยชน์ และเป็นสิ่งที่ดี กระผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม มี
สมาชิ ก สภาท่ า นใดเห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห้ กู้ เ งิ นทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จการเทศบาล จ านวน ๒
โครงการ โปรดยกมือ
มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
4.3 ญัตติขอความเห็นชอบขอใช้จ่ายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ( กอง
สาธารณสุขฯ ) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ ขอ
ชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
/หลักการ...
หลักการและเหตุผล
ตามที่ กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการบริหารจัดการขยะโดยมีรถบรรทุก
จานวน 2 คัน พนักงานจานวน 10 คน ซึ่งปัจจุบันได้จัดเก็บขยะให้ชุมชนตามตารางการ

๑๐
ปฏิบัติงานที่กาหนด โดยประชาชนชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติ
ซึง่ อาจจะมีขยะตกค้างอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาหรือผลกระทบที่รุนแรง และผู้บริหาร
จึงมีแนวคิดที่จะใช้รถจักรยานยนต์แบบเอนกประสงค์เข้าไปเก็บในตรอกซอยที่รถบรรทุก
เข้าไม่ถึง
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2537 หมวดที่ 8 เงิน
สะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่ งเงินสมทบกองทุนส่ งเสริมกิ จการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แต่ล ะ
ประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
หนังสือสั่งการ
หนังสืออาเภอเมืองลาพูน ที่ ลพ 0023.6/ว1636 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559
เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสาระสาคัญ
โดยสรุป คือ การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มิใช่เรื่อง
เร่งด่วน ให้พิจารณาจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีมาตั้งก่อนเป็นลาดับแรกและ
ในกรณีที่อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้จะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ
ข้อพิจารณา
จากรายละเอียดข้อมูลข้างต้น ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสาคัญในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ที่มีขยะตกค้างในการจัดเก็บขยะตามตรอกซอยเล็กๆ ที่
รถบรรทุกขยะของเทศบาลฯเข้าไปไม่ได้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปขนย้ายขยะที่วาง
ตามจุดต่างๆ มาใส่รถบรรทุกขยะทาให้เสียเวลาในการทางานรวมไปถึงขยะตกค้างอาจส่ง
กลิ่นเหม็น หรือมีน้าเน่าเสียจากถุงขยะหรือบางครัวเรือนบรรจุขยะเต็มปากถุงทาให้เวลา
/ขนย้าย...
ขนย้ายเกิดสกปรกเลอะเทอะได้ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์
แบบเอนกประสงค์ เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ จั ด เก็ บ ขยะตามตรอกซอยเล็ ก ๆ และในพื้ น ที่ ที่
รถบรรทุกขยะของเทศบาลฯเข้าไปไม่ถึง เพื่อเป็นการตอบสนองการแก้ปัญหาดังกล่าว
ประกอบกับเทศบาลตาบลมะเขือแจ้กาลังเร่งพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

๑๑
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานบริการด้านนี้อยู่แล้ว และ
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ/จ้างดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2560 จึงไม่
สามารถดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ แต่ได้ถูกกาหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) อนึ่งปัญหาผลกระทบดังกล่าวที่มีต่อประชาชนยังไม่ได้สร้าง
ความเสี ย หายต่ อ สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มชั ด เจนจนถึ ง ขนาด เพื่ อ ตอบสนองตาม
แนวนโยบายของผู้บริหาร ดังนั้นจึงใคร่ขอพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมตามแนวทาง
ปฏิบัติของหนังสือสั่งการข้างต้นนี้ ซึ่งเห็นเป็นประการใดได้โปรดพิจารณาสั่งการให้กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย:
ปลัดเทศบาลฯ

จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จากสภาเทศบาลตาบล
มะเขือแจ้ ต่อไป
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ สท.สงกรานต์ พรหมพนัส
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 หากจะซื้อก็
เป็นเรื่องที่ดี แต่เกรงว่าจะไม่ทนทาน ใช้ได้ไม่นานก็จะเกิดการชารุด และกาลังเครื่องยนต์ไม่มากกว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไป จะรองรับน้าหนักที่บรรทุกขยะได้หรือไม่ ส่วนรถ
เอนกประสงค์ผมเห็นด้วย เอาไว้รับ – ส่งผู้สูงอายุ ใช้งานทั่วไป
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ สท.กันณพงศ์ จันทร์น้า
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 การดูรายละเอียด
คุณลักษณะก็เป็นสิ่งจาเป็น การซ่อมบารุงค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่ หากจะเปลี่ยนเป็นรถปิกอัพ
ได้หรือไม่ ขอให้คานึงถึงความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ไปหรือไม่
ผมขอสอบถามเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสม การแก้ไขปัญหาขยะอยู่ในความ
จาเป็นเร่งด่วนหรือไม่ มีความจาเป็นแค่ไหน ถ้าไม่มีจะเกิดปัญหาตามมาหรือไม่ เชิญ
ปลัดเทศบาลฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ขอ ตอบ
ตอบข้อซักถาม การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ถ้ามีความจาเป็น
เพื่อใช้ในอานาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะ หรือสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎร ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยฯ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เชิญ ผู้อานายการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายถวิล มณีขัติย์:
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายถวิล มณีขัติย์ ผู้อานวยการกองสาธารณสุข ฯ อ้างถึง

/นายบุญทา...

๑๒

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 2

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

ระเบียบการใช้เงินจ่ายขาดสะสม ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือด
ร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามกฎหมายกาหนด ซึ่งปัจจุบันได้จัดเก็บขยะให้ชุมชนตามตารางการปฏิบัติงานที่กาหนด ซึง่
อาจจะมีขยะตกค้างอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาหรือผลกระทบที่รุนแรง การวินิจฉัยอยู่ใน
ดุลพินิจของสภาฯ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
การที่จะจัดซื้อรถขยะ ผมดูความจาเป็น จะได้เอามาช่วยบรรเทาปัญหาการขนย้ายขยะ
เพราะรถสามารถบรรทุกเข้าได้ตามซอกซอย ทาให้เก็บได้ทั้งวัน และทุกวัน และจะได้
นาเอารถเก็บขยะอีกคันมาดัดแปลงเป็นรถบรรทุกขนดินลูกรัง เนื่องจากปัจจุบันมีอยู่ 1
คัน ซึ่งไม่พอต่อความต้องการใช้ดินลูกรังในเขตตาบลมะเขือแจ้
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ สท.รัตน์ ไชยวงค์ษา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรัตน์ ไชยวงค์ษา สมาชิกสภาเขต 1 ผมเป็นห่วงว่าจะทน ต่อ
การใช้งานหรือไม่ เกรงว่าจะใช้ได้ไม่นาน
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ สท.ทองดี ปัญญาเจริญ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทองดี ปัญญาเจริญ สมาชิกสภาเขต 2 กระผมเห็นด้วย
หากซื้อมาก็จะช่วยส่งเสริมนโยบายเมืองน่าอยู่ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตาบลของเรา
หากชารุดสามารถซ่อมได้
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ สท.เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม สมาชิกสภาเขต 2 ดิฉันมีข้อสงสัย
ในรายละเอียดที่ผู้เสนอญัตติที่ว่า มีขยะตกค้างอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาหรือผล
กระทบที่รุนแรง ซึ่งมีความขัดแย้งกันกับเหตุผลในการขอใช้เงินสะสม
/นายบุญทา...
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ สท.กันณพงศ์ จันทร์น้า
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 ขอให้สมาชิกช่วย
กันกลั่นกรองในเรื่องเอกสารด้วย

๑๓
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ สท.รันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ สมาชิกสภาเขต 2 กระผมเห็นด้วย
กับการจัดซื้อรถเอนกประสงค์เพื่อเข้าไปทางานในพื้นที่ ถ้าผู้บริหารเห็นความสาคัญ ผมก็
สนับสนุน และอยากทราบว่าจะซื้อรุ่นไหน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ สท.ทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ปัญหาขยะเป็นปัญหา
ที่ใหญ่ เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา ผมขอให้พิจารณาเลื่อนการเสนอญัตตินี้ไปพิจารณาในครั้งหน้า

นายมานพ ทาสีคา:
ปฏิบัติหน้าทีป่ ระธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ สท.บุญทา ตันตรา

นายบุญทา ตันตรา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายบุญทา ตันตรา สมาชิกสภาเขต 1 กระผมขอสนับสนุน
สท.ทรงศักดิ์ ขอให้เลื่อนญัตตินี้ออกไปก่อน เพราะไม่มีความจาเป็นเร่งด่วน ให้ไปศึกษา
ข้อมูลว่ามีผลกระทบและความจาเป็นมากน้อยแค่ไหน ให้นาเสนอใหม่

นายมานพ ทาสีคา:
ปฏิบัติหน้าทีป่ ระธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญหัวหน้าสานักปลัด

นายศักดิพันธ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธ์ จันตัน หัวหน้าสานักปลัด ขอชี้แจงครุภัณฑ์ ยา
ยานพาหนะ มี 2 ประเภท 1.รถยนต์ส่วนกลาง 2.รถยนต์ที่ใช้บริการสาธารณะ การนาเงิน
สะสมมาใช้ ไม่สามารถใช้ได้กับรถยนต์ส่วนกลาง ส่วนรถยนต์ที่ใช้บริการสาธารณะสามารถ
กระทาได้หากมีความจาเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของสมาชิกสภา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญนายกเทศมนตรี

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ผมขอถอนญัตติ เนื่องจากเสนอเรื่องไม่ถูกต้อง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผมขอพักการประชุม และขอพิจารณาต่อเวลา 13.00 น.

เวลา 13.00 น.
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

/เวลา 13.00 น. ...
4.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์
สิ่งประดิษฐ์ตาบลมะเขือแจ้ (กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการ
และเหตุผลต่อสภาฯ

๑๔
นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามที่สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ได้กาหนด
สมั ยประชุม สมัยสามั ญ สมั ยที่ 4 และเพื่อเป็ นการเตรี ยมการประชุ มสภาเทศบาล
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้แต่ละกองแจ้งเรื่องที่จะให้สภาเทศบาลพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยให้นาเสนอเรื่องต่อเลขานุการสภาเทศบาล กองช่างได้รับคาสั่ง
จากคณะผู้บริหารให้ออกสารวจเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ภายในตาบลมะเขือแจ้ โดยมีแผนงานแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนดังกล่าว ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่
103 โครงการล าดับที่ 2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ซุ้ม
ประตู ป้ายศาลา อาคาร รั้ว ภายในพื้นที่ตาบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1-21 จานวน 1 แผนงาน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ตาบลมะเขือแจ้ ขนาดกว้าง
9.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ งบประมาณ
1,500,000 บาท
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด
8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้เฉพาะโครงการ
หรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือ ดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่ อให้ เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการรั บเงิ น การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบาบัดความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่
/ภายใน...
ภายในตาบลมะเขือแจ้ จึงเห็นควรเสนอให้สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามแผนการดาเนินงานดังกล่าว
จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์
สิ่งประดิษฐ์ จากสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ส่วนรายละเอียดมอบผู้อานวยการกองช่าง
ชี้แจง

๑๕
นายสินาด กรีทวี:
ผู้อานวยการกองช่าง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อานวยการกองช่าง เดิมเป็นโครงการปรับ
ปรุง ซ่อมแซมศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ตาบลมะเขือแจ้ ขอเปลี่ยนเป็นโครงการก่อ
สร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์ประชารัฐ กว้าง 9.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร เป็นการก่อ
สร้างปรับปรุงเนื่องจากติดเขตทางหลวง โดยจะทาการรื้อถอนและทาการก่อผนังฉาบปูน
งานหลังคาเมทัลชีส งานฝ้าเพดาน ปูพื้นกระเบื้อง ประตูหน้าต่าง สุขภัณฑ์ ทาสีใหม่ งาน
ระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องดับเพลิง ระบบป้องกันปลวก งบประมาณที่
ใช้ 1,500,000 บาท

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ สท.เจษฎา อุตแจ่ม

นายเจษฎา อุตแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเจษฎา อุตแจ่ม สมาชิกสภาเขต 1 กระผมดูโครงสร้างแล้ว
เหมือนกับสร้างใหม่ หากปรับปรุง ซ่อมแซมน่าจะใช้งบประมาณไม่ถึง ขอให้สมาชิกสภา
พิจารณาว่าเหมาะสมและได้ประโยชน์หรือเปล่า

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ สท.พจนีย์ รัตพนัส

นางพจนีย์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย์ รัตพนัส สมาชิกสภาเขต 2 หากทาตามแบบแปลนใช้
งบประมาณสูงเกินไป หากทาจริงก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล หากก่อสร้าง
สาเร็จก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตาบลมะเขือแจ้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ สท.รัตน์ ไชยวงค์ษา

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายรัตน์ ไชยวงค์ษา สมาชิกสภาเขต 1 อาคารหลังเดิมใช้ได้
อยู่ หากจะสร้างใหม่ ใช้งบประมาณเยอะ ขอให้สมาชิกสภาพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ สท.สงกรานต์ พรหมพนัส

/นายสงกรานต์...
เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 การใช้จ่ายเงิน
สะสม เป็นการใช้กรณีเร่งด่วน น่าจะนาเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็น หากจะทาการปรับปรุง
นายสงกรานต์ พรหมพนัส: ซ่อมแซม งบประมาณ 700,000–800,000 บาท คงจะดี ผมเกรงว่าเงินสะสมจะเหลือ
สมาชิกสภาเขต 2
น้อย หากวันข้างหน้ามีความจาเป็นจะต้องใช้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาไปก่อน
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญรองนายกเทศมนตรี
นายบุญทา ตันตรา:

๑๖
ประธานสภาฯ
นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงทาไมถึง
ต้องเขียนโครงการปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากพื้นที่คาบเกี่ยวกับทางหลวง ถ้ารื้อสร้างใหม่
ทางหลวงให้ขยับล่นไป ทาให้พื้นที่เหลือน้อย แต่ถ้าปรับปรุง ซ่อมแซม ทางหลวงอนุญาต
ให้ทาได้ ประกอบกับสถานะการเงินการคลังของเราพร้อม จึงมีคาสั่งให้สร้างศูนย์ประชารัฐ ขอให้สมาชิกสภาพิจารณาด้วย จะให้สร้างใหม่ หรือซ่อมแซม ขอให้ชัดเจน หากสมาชิก
ไม่เห็นด้วย ก็ขอซ่อมแซมและนาเสนออีกครั้ง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ สท.ทรงศักดิ์ สุภา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 เดิมเป็นศูนย์โอทอป
ฝ่ายบริหารเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ก็เป็นสิ่งที่ดี ต่อไปหากมีการเปลี่ยนแปลง
ใครจะดูแลต่อ เห็นว่าควรเป็นศูนย์โอทอปเหมือนเดิม และซ่อมแซมส่วนที่ชารุด หากจะ
สร้างศูนย์ประชารัฐให้หาที่สร้างใหม่จะดีกว่า
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญรองนายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรี ถ้าสมาชิกไม่
เห็นด้วย ผมขอถอนญัตติ ข้อ 4.4
สรุปว่าญัตตินี้ผู้บริหารขอถอนญัตติจึงไม่มีการพิจารณา
รับทราบ
4.5 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางขึ้นอ่างเก็บน้าแม่ตีบ (กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหาร
ชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
/หลักการ...
หลักการและเหตุผล
ตามที่สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ได้กาหนด
สมั ยประชุม สมัย สามั ญ สมั ยที่ 4 และเพื่อเป็ นการเตรี ยมการประชุ มสภาเทศบาล
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้แต่ละกองแจ้งเรื่องที่จะให้สภาเทศบาลพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยให้นาเสนอเรื่องต่อเลขานุการสภาเทศบาล กองช่างได้รับคาสั่ง
จากคณะผู้บริหารให้ออกสารวจเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ภายในตาบลมะเขือแจ้ โดยมีแผนงานแก้ไขปัญหา

ทาง

๑๗
ความเดือดร้อนดังกล่าว ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่
28 โครงการลาดับที่ 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
(ลาดยาง) ในพื้นที่ตาบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1-21 จานวน 1 แผนงาน โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางขึ้นอ่างเก็บน้าแม่ตีบ
จานวน 2 ตอน ตอนที่ 1 ระหว่าง ก.ม. 0+106 – ก.ม. 0+185 ตอนที่ 2 ระหว่าง ก.ม.
0+230 – ก.ม. 0+591 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 440 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลมะเขือ
แจ้ งบประมาณ 500,000 บาท
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด
8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้เฉพาะโครงการ
หรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือ ดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่ อให้ เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการรั บเงิ น การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบาบัดความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่
ภายในตาบลมะเขือแจ้ จึงเห็นควรเสนอให้สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามแผนการดาเนินงานดังกล่าว
จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางขึ้นอ่างเก็บน้าแม่ตีบ จากสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ส่วนรายละเอียดมอบผู้อานวยการกองช่างชี้แจง
/นายสินาด...

นายสินาด กรีทวี:
ผู้อานวยการกองช่าง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อานวยการกองช่าง โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางขึ้นอ่างเก็บน้าแม่ตีบ เพื่อ
รองรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ซึ่งทาการซ่อมแซมจานวน 2 ตอน ตอนที่ 1 ระยะ
ทาง 79 เมตร ตอนที่ 2 ระยะทาง 361 เมตร ยาวรวม 440 เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ สท.ทรงศักดิ์ สุภา

๑๘
นายมานพ ทาสีคา:
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 กระผมเห็นด้วย ถนน
ปฏิบัติหน้าทีป่ ระธานสภาฯ เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ สมควรจะทาตั้งนานแล้ว
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ สท.สงกรานต์ พรหมพนัส

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 เป็นโครงการ
นายมานพ ทาสีคา:
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ ที่ดี ประกอบกับเป็นเส้นทางเข้าไปอ่างเก็บน้าแม่ตีบ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส: มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเขต 2
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรี เป็นเรื่องที่ดีที่
นายมานพ ทาสีคา:
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเห็นความจาเป็น และเห็นความเดือนร้อนของชุมชน
นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางขึ้นอ่างเก็บน้าแม่ตีบ (กองช่าง) โปรดยกมือ

นายมานพ ทาสีคา:
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเขต 2

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
มีฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่นๆ นี้หรือไม่
เชิญ สท.ทองดี ปัญญาเจริญ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทองดี ปัญญาเจริญ สมาชิกสภาเขต 2 เรื่องโครงการ
ตามเทศบัญญัติปี 2560 หากมีงบประมาณเข้ามา ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาโครงการที่
จาเป็นและเร่งด่วนก่อน เช่น โครงการรางระบายน้า โครงการสร้างตลิ่ง โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
/นายบุญทา...
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญรองนายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับงบ
ประมาณ ปี 2560 จะเข้ามาช่วงเดือนเมษายน ตอนนี้เร่งทาโครงการที่ค้างจากปีงบ
ประมาณ ปี 2559 ได้รับหนังสือเชิญจากชมรมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับการตั้งโรงงาน
ผลิตไฟฟ้าจากขยะ และในวันพรุ่งนี้ขอเชิญสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมด้วย เวลา 09.00น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ หัวหน้าสานักปลัด

๑๙

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัด

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ์ จันตัน หัวหน้าสานักปลัด เทศบาลได้รับหนังสือ
จากอาเภอเมืองลาพูน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
เกี่ยวกับการติดตามข้อราชการในเขตอาเภอเมือง เชิญ ผู้บริหาร , สมาชิกสภา ร่วมต้อนรับ
เวลา 09.30 น.
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ สท.กันณพงศ์ จันทร์น้า
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 เรื่องขยายเขต
ไฟฟ้า ผมเคยไปตามเรื่อง 2 ครั้งแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ ทั้ง ๆ ที่เราจ่ายเงินไปแล้ว
ขอให้ผู้บริหารติดตามเรื่องให้ด้วย ส่วนโครงสร้างพื้นฐานไม่มีปัญหา
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี วันนี้ระเบียบวาระการประชุม
ได้พิจารณาหมดลงแล้ว ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2559
ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. (ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายกันณพงศ์ จันทร์น้า)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)

๒๐

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรัตน์ ไชยวงค์ษา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางพจนีย์ รัตพนัส)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2559 แล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)

