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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.๒๕๕7
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕7 เวลา 09.3๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
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ปนแจม
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เริ่มประชุมเวลา09.3๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม เลขานุการสภาเทศบาล ได
นับองคประชุม เห็นวาสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 12 คน เปนอันวาครบ
องคประชุมแลว ไดกลาวเชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล เปน
ประธานเปดการประชุมสภาเทศบาล และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน
สําหรับ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญสมัยที่
2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ ๒๕๕7 ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ขอเปดการประชุมสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แจงแนะนําพนักงานที่โอน(ยาย) มาใหม จํานวน 5 คน ไดแก
1.นายสินาด
กรีทวี ผูอํานวยการกองชาง
/นางสาว…
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2 นางสาวพิรุณญานิน
3 นายสุขุม
4นางอติกานต
5.นางสาวธนาภรณ

นายสินาด
กรีทวี
ผูอํานวยการกองชาง

จักรทอง ผูอํานวยการกองการศึกษา
ใจจิตร นิติกร 6 ว
อัครจาคะ บุคลากร 4
ไทยใหม เจาพนักงานพัสดุ

กลาวแนะนําตนเองพอสังเขปวาโอน(ยาย) มาจาก เทศบาลตําบลวังผาง อําเภอ
เวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน

กลาวแนะนําตนเองพอสังเขปวาโอน(ยาย) มาจาก เทศบาลตําบลหนองผึ้ง
นางสาวพิรุณญานิน จักรทอง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกองการศึกษา
นายสุขุม
นิติกร

ใจจิตร

นางอติกานต
บุคลากร

อัครจาคะ กลาวแนะนําตนเองพอสังเขปวาโอน(ยายมาจาก อบต.หนองหนาม
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

กลาวแนะนําตนเองพอสังเขปวาโอน(ยาย) มาจาก อบต.สบเปง อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม
อําเภอ

กลาวแนะนําตนเองพอสังเขปวาโอน(ยายมาจาก ทต.บางประมุง อําเภอโกรก
นางสาวธนาภรณ ไทยใหม พระ จังหวัดนครสวรรค
เจาพนักงานพัสดุ
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ประชุม:

ตอไปขอเชิญนายกเทศมนตรีนําเสนอเรื่องตางๆเพื่อแจงใหที่ประชุมทราบ
แจงเรื่อง นายสุรัตน มาผาบ ไดทําหนังสือยื่นคําขออนุญาตสรางวัดดับภัยใจ
มงคล โดยแจงวาคณะศรัทธาที่พักสงฆดับภัยใจมงคล ตั้งอยูในพื้นที่ หมูที่ 2
บานสะแลง ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนมีความประสงคจะยก
ฐานะจากที่พักสงฆขึ้นเปนวัด โดยไดยื่นเรื่องขออนุญาตสรางวัดตอนายอําเภอ
เมืองลําพูนตามแบบ ศถ.1ที่แนบทายนี้ และทางสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลําพูน ไดแจงใหผูดําเนินการขออนุญาตนําเรื่องแจงใหสภาทองถิ่น
รับทราบจึงแจงใหที่ประชุมทราบตอไป
รับทราบ
/เรียนประธานสภา
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นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล เรื่อง กองชาง จะทําการปรับกระบวนการทํางาน
ใหมเพื่อสะดวกตอการบริหารงานโดยไดแตงตั้งนายชางและนายตรวจประจํา
เขตเพื่อตรวจตรา ตรวจสอบ ควบคุมการกอสราง รื้อถอนอาคารและการขุด
ดิน-ถมดินในพื้นที่ที่รับผิดชอบและงานอื่นที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งเทศบาล
ตําบลมะเขือแจ ที่ 193/2557ที่ไดแจกจายใหแลว
เรื่องครุภัณฑยานพาหนะที่สภาเทศบาลไดอนุมัติใหจายขาด ขณะนี้เทศบาล
ไดรับการสงมอบเรียบรอยแลวจํานวน 4 คัน ไดแกรถบรรทุก(ดีเซล)แบบ
กระบะเททาย จํานวน 1 คัน รถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน รถฟารม
แทรกเตอร(แม็คโคร) จํานวน 1 คัน รถยนตดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน 1 คัน คงคาง
รถอีแตนแบบยกทาย โดยฝายบริหารไดจัดบุคลากรเขาทํางานรถดังกลาวๆ
ไดแก นายสาคร จันทรน้ํา เปนพนักงานขับรถดูแลรับผิดชอบรถรถขุด
ตีนตะขาบ
นายเจษฎา ปารมีแจ เปนพนักงานขับรถดูแลรับผิดชอบรถตักหนาขุดหลัง
นายสมพงศ นครไชย เปนพนักงานขับรถดูแลรับผิดชอบ รถฟารมแทรกเตอร
นายสุเมธ ปนทองเปนพนักงานขับรถดูแลรับผิดชอบรถดูดสิ่งปฏิกูลและ
พนักงานจางหมาอีกหนึ่งคน
หลักเกณฑการใหบริการครุภัณฑยานพาหนะ ผูตองการรับบริการใหยื่นคํา
รองทั่วไปมายังเทศบาล การใหบริการจะเรียงลําดับตามความเรงดวน เพื่อ
กระจายงานใหทําทั้งป ไมหยุดวันเสาร-อาทิตย โดยผูออกไปใหบริการจะมี
คาตอบแทนให
จึงแจงใหที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อคราว
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2 ประจําป 2557ในวันที่ 24
กุมภาพันธ 2556 ที่ฝายเลขานุการสภาเทศบาล ไดนําสําเนาแจกจายไปแลว
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือขอแกไข เพิ่มเติม โปรดยกมือ

นายทองดี ปญญาเจริญ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ขอแกไขในหนาที่ 10
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
/คณะกรรมการ...

5
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557
แกไขจากกุมภาพันธ เปน มีนาคม เนื่องจากบันทึกผิดพลาด
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะแกไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม (ไมมี)สมาชิกทานใดเห็นควร
รับรองรายงานการประชุม โปรดไดยกมือขึ้น

ที่ประชุม:

มีมติรับรองดวยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง
ไมอยูในที่ประชุม -คน
ลาประชุม - คน

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เปนอันวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพิ่มเติม(ฉบับที่
3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คาจัดซื้อรถจักรยานยนต และคาจัดซื้อ
กลองถายภาพระบบดิจิตอล

นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญนายกเทศมนตรีกลาวชี้แจง
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ขาพเจา ขอเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2556หมวดคาครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสงรายการคาจัดซื้อรถจักรยานยนต และหมวดครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอลโดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้
เรื่องเดิม
ตามที่สภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดมีมติในการประชุม
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
/เห็นชอบ...

6
เห็นชอบเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556
ดังนี้ 1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
-รายการ คาจัดซื้อรถจักรยานยนต
จํานวน 1 คันๆละ
50,000 นาท
- รายการจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 1
เครื่องๆละ 8,000 บาท
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- รายการจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 1
เครื่องๆละ 8,000 บาท
3.แผนงานบริงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (แผนที่ภาษี)
- รายการจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 1
เครื่องๆละ 8,000 บาท
ขอเท็จจริง
เทศบาลฯมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงของ
คุณลักษณะของคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหตรงกับความตองการใชงาน และ
คาจัดซื้อกลองถายรูปเนื่องจากตั้งไวตามความตองการของผูใชไมไดตั้งไวตาม
มาตรฐานครุภัณฑ พัสดุจึงไมสามารถจัดซื้อใหได จึง
จําเปนตองทําการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะจากเดิมที่ไดตั้งไว เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑ
และความถูกตอง จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประเด็นที่จะตองพิจารณา
เพื่อใหการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวเปนไปดวยความถูกตองตาม
ระเบียบ และตรงกับความตองการที่จะใชงาน จึงขอแกไขดังนี้
โครงการเดิม
1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
รถจักรยานยนตระบบหัวฉีด
ขนาดไมต่ํากวา 110 ซีซี จํานวน 1 คันๆ
ละ 50,000 นาท (ราคาตามทองตลาด)

รายละเอียดโครงการที่แกไขเปลี่ยนแปลง
1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อรถจักรยานยนตระบบหัวฉีด
ขนาดไมต่ํากวา 125 ซีซี จํานวน
1 คันๆละ 50,000 นาท
(ราคาตามทองตลาด)
/แผนงาน...
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2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ งบลงทุน หมวดครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร จํานวน 1 เครื่อง ราคาตั้งไว
8,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลอง
ถายภาพระบบดิจิตอล สําหรับใชในการ
บันทึกภาพขณะลงพื้นที่เพื่อการปฏิบัติหนาที่
คุณลักษณะดังนี้ หนาจอ LCD แบบสัมผัส
ขนาด 3 นิ้ว , มีความละเอียด 12.1 ลาน
พิกเซล , โหมดถายภาพทุกสภาวะแสงรวมถึง
โหมด Face Detection โหมด Smile Shutter
และระบบ Steady Shot บันทึกภาพ
เคลื่อนไหวคุณภาพระดับHigh Definition

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ งบลงทุนหมวดครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง ราคาตั้งไว 8,000
บาทความละเอียดไมนอยกวา 14 ลาน
พิกเซล , เปนกลองคอมแพค ,
ความละเอียดที่กําหนดเปนความ
ละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ , มีระบบ
แฟลชในตัว, สามารถถอดเปลี่ยนสื่อ
บันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูล
เพิ่มเติมหรือเมื่อตองการเปลี่ยน ,
สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไป
ยังเครื่องคอมพิวเตอรได , มีกระเปา
บรรจุกลอง หมายเหตุ ซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑที่กําหนดไวเครื่อง
ละ 7,000 บาท

3.แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 1
เครื่องๆละ 8,000 บาท สําหรับใชในการ
บันทึกภาพขณะลงพื้นที่เพื่อประชาคม,การ
จัดทําแผนฯลฯ คุณลักษณะดังนี้ หนาจอ
LCD แบบสัมผัสขนาด 3 นิ้ว , มีความ
ละเอียด 12.1 ลานพิกเซล , โหมดถายภาพ
ทุกสภาวะแสงรวมถึงโหมดFace Detection
โหมด Smile Shutter และระบบ Steady Shot
บันทึกภาพเคลื่อนไหวคุณภาพระดับHigh
Definition

3.แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไปงบลงทุน หมวด
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่องราคาตั้งไว 8,000 บาท
ความละเอียดไมนอยกวา 14 ลานพิกเซล
, เปนกลองคอมแพค , ความละเอียดที่
กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ ,
มีระบบแฟลชในตัว, สามารถถอดเปลี่ยน
สื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูล
เพิ่มเติมหรือเมื่อตองการเปลี่ยน , สามารถ
โอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรได , มีกระเปาบรรจุกลอง
หมายเหตุ ซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ที่กําหนดไวจํานวน 7,000 บาท
4.แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
/ครุภัณฑ...

4.แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 1
เครื่องๆละ 8,000 บาท สําหรับใชในการ
บันทึกภาพขณะลงพื้นที่เพื่อการปฏิบัติหนาที่

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง ราคาตั้งไว 8,000 บาท
ความละเอียดไมนอยกวา 14 ลานพิกเซล, เปนกลอง
คุณลักษณะดังนี้ หนาจอ LCD แบบ ละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่
สัมผัสขนาด 3 นิ้ว , มีความละเอียด เซ็นเซอรภาพ , มีระบบแฟลชในตัว,
12.1 ลานพิกเซล , โหมดถายภาพทุก สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูล
ไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเพิ่มเติมหรือเมื่อ
สภาวะแสงรวมถึงโหมด Face Detection
ตองการเปลี่ยน , สามารถโอนถายขอ
โหมด Smile Shutter และระบบ Steady
มูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได ,
Shot บันทึกภาพเคลื่อนไหวคุณภาพระดับ
มีกระเปาบรรจุกลอง
High Definition
หมายเหตุซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ที่กําหนดไวจํานวน 7,000 บาท

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ขอ 29 ความวา “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเห็นควรอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายดังกลาว ตามเสนอ
ขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เพื่อโปรด
พิจารณา ทั้งนี้ขอเพิ่มเติมวาในโอกาสตอขางหนาการตั้งงบประมาณเปนคา
จัดซื้อครุภัณฑตางๆ ขอใหผูอํานวยการแตละกองตรวจสอบขอมูลตางๆใหมี
ความถูกตอง ใหถูกระเบียบ หลักเกณฑตางๆที่เกี่ยวของดวย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอแสดงความเห็นวารถจักรยานยนต 110 ซีซีก็สามารถซื้อไดราคาก็ไมถึง
50,000 บาท เงินที่เหลือก็ตกเปนเงินสะสม ก็ใหสภาเทศบาลพิจารณาดวย
ญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2556 รายการคาจัดซื้อรถจักรยานยนต และคา
จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอลตามที่ไดเสนอมามีสมาชิกทานใดจะ
/อภิปราย...
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อภิปรายหรือสอบถามหรือไม (ไมมี) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม:

มติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 10 เสียง
ไมเห็นชอบ จํานวน 1 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไมอยูในที่ประชุม - คน
ลาประชุม
- คน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

3.2แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 หมวดครุภัณฑ คาจัดซื้อโตะทํางานพนักงาน,คาจัดซื้อเครื่องพิมพ,และ
คาจัดซื้อเรือพลาสติก

นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญนายกเทศมนตรีกลาวชี้แจง
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ขาพเจา ขอเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดครุภัณฑ คาจัดซื้อโตะ
ทํางานพนักงาน,คาจัดซื้อเครื่องพิมพ,และคาจัดซื้อเรือพลาสติก โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้
เรื่องเดิม
ตามที่สภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดมีมติในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
เห็นชอบเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2557 ไป
แลวนั้น
ขอเท็จจริง
เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดในการบันทึกขอมูลในการตั้ง
ประมาณเปนคาจัดซื้อครุภัณฑบางรายการ ทําใหไมสามารถจัดซื้อไดตามความ
ตองการใชงาน จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประเด็นที่จะตองพิจารณา
เพื่อใหการจัดซื้อครุภัณฑของเทศบาลเปนไปดวยความคุมคา
เกิดประโยชนและถูกตองตามระเบียบพัสดุ จึงขอแกไขการจัดซื้อครุภัณฑ
จํานวน 3 รายการดังนี้
/โครงการเดิม...
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โครงการเดิม
1. แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางาน
พนักงานเทศบาล ระดับ 3-5 งบประมาณตั้ง
ไวจํานวน 3,800 บาท เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อโตะทํางานพนักงานเทศบาล ระดับ
3-5 จํานวน 2 ตัวๆละ 1,900 บาท(ราคา
ตาม ทองตลาด
เหตุผลที่ขอแกไขเนื่องจากเกิด
ขอผิดพลาดในการบันทึกขอมูลของ
จํานวนโตะและราคา
2.แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร

รายละเอียดที่แกไขเปลี่ยนแปลง
1แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะ
ทํางานพนักงานเทศบาล ระดับ 3-5
งบประมาณตั้งไวจํานวน 3,800 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพนักงาน
เทศบาล ระดับ 3-5 จํานวน
1 ตัวๆละ 3,800 บาท(ราคาตาม
ทองตลาด

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี
สําหรับใชในงานกิจการสภา งานวิเคราะห
นโยบายและแผน , งานหัวหนาฝายปกครอง ,
งานหัวหนาฝายปองกันฯ จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,
Copier และScanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet) - มี
ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
6,000x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 25
หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา
30 หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําสี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ

2.แผนงานบริหารงานงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี

สําหรับใชในงานกิจการสภา งานวิเคราะหนโยบายแล
หัวหนาฝายปกครอง , งานหัวหนาฝาย
ปองกันฯ จํานวน 1 เครื่อง ราคา
10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- เครื่องพิมพ LED

-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 2,400 X 6

-มีความเร็วในการพิมพงานไมนอยกวา 18 แผน/นา
-มีถาดปอนกระดาษ 250 แผน
-รองรับการเชื่อมตอผาน USB 2.0 และเครือขาย

-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Network
Scanner,Automatic Duplex (2-sided)

/3 แผนงาน…
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- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto
Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาว
ดํา
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal
และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย
กวา 50 แผน
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 00110
ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล (พ.ศ.25572559)
เหตุผลที่ขอแกไขเนื่องจากรายละเอียด
ระบุ “คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED” แตคําชี้แจง
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน คือ ใช
เทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet) ซึ่งชนิด
ของเครื่องพิมพระบุไมตรงกัน
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ
ลงทุน หมวดครุภัณฑประเภท ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง คาจัดซื้อเรือพลาสติก
พรอมอุปกรณ งบประมาณตั้งไว 30,000
บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเรือพลาสติกพรอม
อุปกรณ สําหรับใชในงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
เหตุผลที่ขอแกไข
เนื่องจากเนื่องจากเทศบาลไดจัดซื้อ
เครื่องยนตติดเรือทองแบน ในปงบประมาณ
2556 (งบประมาณรายจายเพิ่มเติม) เพื่อใช
ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการ
นี้เครื่องยนตดังกลาวไมสามารถใชติดทายเรือ
พลาสติกไดเนื่องจากเวลาใชงานเครื่องยนต
จะมีความรอน อาจทําใหเรือพลาสติกชํารุด
เสียหายได

3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑประเภท ครุภัณฑย
ขนสง คาจัดซื้อเรืออลูมิเนียม
งบประมาณตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเรืออลูมิเนียม
สําหรับใชในงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ขนาด 10 ฟุต (ยาว 3 เมตร
X กวาง 1.2 เมตร x สูง 0.40 เมตร
น้ําหนัก 35 กิโลกรัม

กฎหมาย…
/
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ขอ 29 ความวา “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเห็นควรอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายดังกลาว ตามเสนอ และขอใหกองชางไดชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมสนับสนุน
ในรายละเอียดของการขอแกไขคาจัดซื้อโตะทํางานจากจํานวน 2ตัว เหลือจํานวน
1 ตัว เพื่อประกอบการพิจารณาของสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจและ
ผูรับผิดชอบครุภัณฑรายการอื่นๆขอใหชี้แจงเหตุผลสนับสนุนเพิ่มเติมดวย

นายสายัณห มณีวรรณ
หัวหนาฝายแบบแผนฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจขอเพิ่มเติมวาการจัดซื้อโตะทํางาน
เดิมตั้งงบประมาณไวจํานวน 3,800 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน
พนักงานเทศบาล ระดับ 3-5 จํานวน 2 ตัวๆละ 1,900 บาท (ราคาตาม
ทองตลาด )ปจจุบันราคาทองตลาดของโตะไดเพิ่มขึ้น ทําใหไมสามารถซื้อไดตาม
จํานวนที่ตองการ จึงขอเปลี่ยนแปลงใหเหลือ จํานวน 1 ตัวๆละ 3,800 บาท
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดปจจุบันจึงนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอสอบถามวาราคาที่จะซื้อโตะ ราคาเทาไหร เพราะหากซื้อตัวละ 3,900 บาท
เห็นวาราคาแพงเกินไป หากทราบที่ชัดเจนก็จะไมคลุมเครือ ถามวาขึ้นมาอีก
เทาไหร ใหชัดเจนกวานี้เปนพลาสติก หรือไม ขนาดกวางยาวเทาไหร เพื่อเปน
แนวยึดปฏิบัติตอไป

นายสินาด กรีทวี
ผูอํานวยการกองชางง

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ขอเสนอใหชะลอญัตติการจัดซื้อ
โตะทํางานไวกอน เนื่องจากไมชัดเจนในเรื่องของราคา/คุณลักษณะ ขอให
พิจารณาครุภัณฑตัวอื่นไปกอนและไมเสียเวลาในการประชุมดวย

นายศักดิพันธ จันตัน
หัวหนาสํานักปลัด

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เรื่องของเครื่องพิมพ เปนการ
เปลี่ยนแปลงคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED” แต
/คําชี้แจง...
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คําชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน คือ ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก
(inkjet) ซึ่งชนิดของเครื่องพิมพระบุไมตรงกันจึงขอแกไขใหตรงกัน
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เปนอันวาญัตติขอแกไขเปลี่ยนแปลงคาจัดซื้อโตะทํางานพนักงานใหชะลอไว
กอน ดังนั้นจึงไมมีการลงมติแตอยางใด
สวนญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณคาจัดซื้อเครื่องพิมพ ,และคา
จัดซื้อเรือพลาสติกตามที่ไดเสนอมามีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
หรือไม (ไมมี)มีสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

มติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไมอยูในที่ประชุม - คน
ลาประชุม
- คน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

3.3 ญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2557
หมวดครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายการคาจัดซื้อเครื่องพนหมอก
ควัน ไปอยูในหมวดครุภัณฑการเกษตร
ขอเชิญนายกเทศมนตรีกลาวชี้แจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําป 2557 หมวดครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ขอมอบใหผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขชี้แจง

นายถวิล มณีขัติย
ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุข

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ขอเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2557 หมวดครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ไปอยูในหมวดครุภัณฑ
การเกษตร โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
เรื/ ่องเดิม...
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เรื่องเดิม
ตามที่สภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดมีมติในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
เห็นชอบเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557 หมวด
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1
เครื่องๆละ 80,000 บาท (หนาที่ 21จาก 38) ไปแลวนั้น
ขอเท็จจริง
ดวยตอมามีหนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0719/ว 82 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ไดกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑเพิ่มเติมเพื่อให
ครอบคลุมรายการครุภัณฑประเภทตางๆ โดยเครื่องพนยาหมอกควัน ไดมี
การแกไขโดยถูกจัดไวในประเภท ครุภัณฑการเกษตร ราคาเครื่องละ
59,000 บาท รายละเอียดประกอบดวย
1. ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2.ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
3.กําลังเครื่องยนตไมต่ํากวา 25 แรงมา
ประเด็นที่จะตองพิจารณา
จากการแกไขมาตรฐานครุภัณฑทําใหจําเปนตองทําการแกไข
และเพิ่มเติมรายละเอียดของเครื่องพนหมอกยาหมอกควันเปนไปดวยความ
ถูกตองตามระเบียบฯ จึงขอแกไขดังนี้
โครงการเดิม
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑวิทยาศาสตร หรือการแพทย
รายการคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
จํานวน 1 เครื่องๆละ 80,000 บาท

รายละเอียดที่แกไขเปลี่ยนแปลง
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑการเกษตร รายการคาจัด
ซื้อเครื่องพนยาหมอกควัน จํานวน 1
เครื่องๆละ 80,000 บาท
รายละเอียดประกอบดวย
1.ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา
40 ลิตรตอชั่วโมง
2.ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
3.กําลังเครื่องยนตไมต่ํากวา 25 แรงมา
หมายเหตุ การจัดซื้อจะซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ เครื่องละ 59,000บาท
/กฎหมาย...
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ขอ 29 ความวา “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ขอเสนอที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลมะเขือแจ เพื่อโปรดพิจารณา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม:

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2557 หมวด
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายการคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ไป
อยูในหมวดครุภัณฑการเกษตร มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
หรือไม (ไมมี)มีสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือ
มติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไมอยูในที่ประชุม - คน
ลาประชุม
- คน
3.4ญัตติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2557 จากคากอสรางศูนยคัด
แยกขยะไปเพิ่ม ในหมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คา
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขอเชิญนายกเทศมนตรีกลาวชี้แจง
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ขาพเจา ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป
2557 ไปเพิ่มในหมวดคาใชสอย ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
เรื่องเดิม
ตามที่สภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดมีมติในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
/เห็นชอบ...
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เห็นชอบเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2557
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว
2,500,000.- บาท
ขอเท็จจริง
ดวยเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดจัดการขยะมูลฝอยโดย
เทศบาลฯ เปนผูจัดเก็บขยะเองแลวจางเหมาเอกชนดําเนินการขนยายขยะฯ จาก
ลานพักขยะเทศบาลฯ หมูที่ 13 บานสันปูเลย ตําบลมะเขือแจ เพื่อนําไปกําจัด
อยางถูกหลักสุขาภิบาลตอไป ซึ่งบริษัทเอกชนไดคิดคาขนยายเที่ยวละ
32,500 บาท แตละเดือนเทศบาลฯ จะตองจางเหมาขนยายขยะฯประมาณ 8
เที่ยว คิดเปนเงินประมาณ 260,000 บาท ขณะนี้งบประมาณดังกลาว
คงเหลือ 940,000 บาท งบประมาณที่เหลือไมเพียงพอตอการเบิกจายจนถึง
สิ้นปงบประมาณ 2557 ซึ่งจะตองใชจายอีกประมาณ 1,600,000 บาท ใน
การนี้จึงขออนุมัติการ โอนเพิ่ม – โอนลด
ประเด็นที่จะตองพิจารณา
ขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2557 ไปเพิ่ม
รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หมวด คาใชสอย
จํานวน 700,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน หมวดคา ใชสอย ประเภท รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่ง บริการ งบประมาณตั้งไว 2,500,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ
940,000 บาท โอนเพิ่มจํานวน 700,000.- บาท งบประมาณหลังโอน
1,640,000 บาท
โอนลด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 700,000.- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ ( โครงการกอสรางศูนยคัดแยกขยะในชุมชนตําบลมะเขือแจ )
ตั้งไว 1,500,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500,000 บาท โอนลด
จํานวน 700,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 800,000.- บาท
/กฎหมาย...

17
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ขอ 27 ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”
จึงเห็นควรอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 เพิ่มในรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตามเสนอ
ขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เพื่อโปรด
พิจารณา
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ โอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2557 จากคากอสรางศูนยคัดแยก
ขยะไปเพิ่ม ในหมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คากําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม
ขอเชิญ

นายรันต ศิริหิรัญรัชตะ
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ขอแสดงความเห็นสนับสนุนดวยใน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ การที่โอนงบประมาณเพิ่มเปนคา กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกู ลเนื่องจาก
งบประมาณที่ตั้งไวเดิมไมเพียงพอตอการเบิกจายและเหลือเวลาอีกหลายเดือน
ประกอบกับประชาชนเดือดรอนในเรื่องการกําจัดขยะที่มีอยูในปริมาณมาก
อยูแลว
นายทรงศักดิ์ สุภา
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ขอแสดงความเห็นดวยเพื่อให
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สะดวก คลองตัว ในการดําเนินการกําจัดขยะของกองสาธารณสุข
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

สอบถามนโยบายในอนาคตของฝายบริหารวาจะมีแนวคิดอยางไรในการกําจัด
ขยะมูลฝอยเนื่องจากมีคาใชจายมากขึ้นทุกวัน ถาไมมีเงินสวนไหนที่จะโอนมา
เพิ่มก็จะไปกระทบกับงบพัฒนาอื่นๆ การแกไขระยะยาวของนายกเทศมนตรี
เกี่ยวกับการเก็บขยะในอนาคตเปนอยางไรขอเชิญนายกอภิปรายดวย
/เรียนประธานสภา...

18
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ แนวนโยบายในการกําจัดขยะไดวาง
แนวคิดไวแลว และจะชี้แจงในวาระอื่นๆ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ โอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2557 จากคากอสรางศูนยคัดแยก
ขยะไปเพิ่ม ในหมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คากําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม
(ไมมี) มีสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

มติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไมอยูในที่ประชุม - คน
ลาประชุม
- คน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอพักการประชุมชวงเชา และนัดประชุมอีกครั้ง เวลา 14.30 น.
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

3.5 ญัตติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2557 จากโครงการกอสราง
ศูนยคัดแยกขยะในชุมชนตําบลมะเขือแจ ไปเพิ่มในหมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ขาพเจา ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป
2557 จากโครงการกอสรางศูนยคัดแยกขยะในชุมชนตําบลมะเขือแจ ไปเพิ่ม
ในหมวดคาใชสอย ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้
เรื่องเดิม
ตามที่สภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดมีมติในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
/เห็นชอบ...
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เห็นชอบเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการงบประมาณตั้งไว 1,300,000.- บาท
ขอเท็จจริง
ดวยเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดจายคาจางเหมาบริการ คาจาง
เหมาแรงงานตางๆ คิดเปนคาใชจายเดือนละประมาณ 160,000 บาท ยังไม
รวม คาโฆษณาเผยแพร จัดทําสปอตวิทยุ วิดิทัศน เว็บไซต ปายประชาสัมพันธ
ตางๆตลอดจนจัดทําวารสารประชาสัมพันธ สรุปผลงานประจําปของเทศบาล
ฯลฯ ตั้งแตตนปงบประมาณ 2557 เปนตนมา ขณะนี้งบประมาณดังกลาว
ตรวจสอบแลวคงเหลือจํานวน190,586.80 บาท คาดวาไมเพียงพอตอการ
เบิกจายจนถึงสิ้นปงบประมาณ 2557 ในการนี้จึงขออนุมัติโอนเพิ่มประเภท
รายจายเพื่อใหไดมาบริการโดยโอนลดจากงบประมาณที่คิดวายังไมจําเปนตอง
จายไปกอน
ประเด็นที่จะตองพิจารณา
โดยขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2557 ไปเพิ่ม
รายละเอียดดังนี้
โอนลด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 700,000.- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ ( โครงการกอสรางศูนยคัดแยกขยะในชุมชนตําบลมะเขือแจ )
ตั้งไว 1,500,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 800,000 บาท(หลังจาก
โอนไปเปนคาจางกําจัดขยะฯ)
ขอ โอนลดจํานวน 700,000.- บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 100,000.- บาท
โอนเพิ่ม สํานักปลัดเทศบาล
หมวด คาใชสอย จํานวน 700,000.- บาท
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน
หมวดคา ใชสอย ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง บริการ งบประมาณตั้งไว
/1,300,000.- บาท...
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1,300,000.- บาท งบประมาณคงเหลือจํานวน 190,586 . 80 บาท โอน
เพิ่มจํานวน 700,000.- บาท งบประมาณหลังโอน890,586. 80 บาท
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ขอ 27 ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”
จึงเห็นควรอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 เพิ่มในรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตามเสนอขอเสนอที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เพื่อโปรดพิจารณา
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2557 จากโครงการกอสรางศูนยคัด
แยกขยะในชุมชนตําบลมะเขือแจ ไปเพิ่มในหมวดคาใชสอย ประเภท รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไมขอเชิญ

นายทองดี ปญญาเจริญ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ขอเสนอความเห็นดวยที่จะโอน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ งบประมาณไปเพิ่มเนื่องจากเทศบาลมีการจัดซื้อรถยนตพาหนะตางๆ ก็ตองมี
ความจําเปนตองบุคลากรเพิ่มเพื่อรับผิดชอบ
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2557 จากโครงการกอสรางศูนยคัด
แยกขยะในชุมชนตําบลมะเขือแจ ไปเพิ่มในหมวดคาใชสอย ประเภท รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม(ไมม)ี
มีสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

มติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 9 เสียง
ไมเห็นชอบ จํานวน 1 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไมอยูในที่ประชุม 1 คน
ลาประชุม
- คน
/ระเบียบวาระ...
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นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ฝายบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการมีเรื่องอื่นๆเสนอ
หรือไมขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาล ขอแจงเรื่องสํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดโครงการเพิ่มสมรรถนะดานการ
บริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบลเพื่อใหผูเขารวมอบรม
ไดมีการฝกฝนในการผลติเตาชีวมวลแบบใชฟนเพื่อเปนแนวทางในการสราง
อาชีพสรางรายไดใหกับชุมชนในวันที่ 20 -21 พฤษภาคม 2557 เวลา
08.00-17.00 น. ณ เทศบาลตําบลมะเขือแจ จึงแจงใหทราบและเชิญรวม
กิจกรรมดังกลาว
เรื่อง การประชุมหัวหนาสวนราชการของอําเภอเมืองลําพูน ในวันที่ 2
มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย
นายกเทศมนตรี กํานัน ทุกตําบลในอําเภอเมืองลําพูน ในสวนของเทศบาลตําบล
มะเขือแจก็จะประกอบดวยฝายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูใหญบานใน
ตําบลมะเขือแจ จึงขอเชิญผูที่เกี่ยวของดังกลาวเขารวมประชุม และขอมอบให
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลดูแลจัดหองประชุม มีการรับรองดวยอาหารวาง และ
อาหารกลางวันจัดในหองประชุมสภาเทศบาล
เรื่อง จังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ที่หนาวัดมะเขือแจ หมูที่
1 ในการนี้เทศบาลตําบลมะเขือแจเปนเจาภาพรวมในการจัดกิจกรรมดังกลาว
ขอเชิญเจาหนาที่ ฝายบริหาร ฝายสภา เขารวมกิจกรรมดังกลาวดวยเริ่มเวลา
09.00 น.
เรื่อง เงินฝากของเทศบาลที่ ธนาคารกรุงไทย 35 ลาน ออมสิน 18 ลาน จึงมี
แนวคิดที่จะโยกไปฝากประจําเพื่อเปนการบริหารงบประมาณทั้งนี้ไดรับการ
ประสานจาก ธกส. โดยเสนอไดนําเสนอโครงการตางๆเพื่อพิจารณา จึงแจงให
ทราบไดแกโครงการรวมน้ําใจชวยเหลือชาวนา ที่ยังไมไดรับเงินจํานําขาว โดย
พิจารณาแลวฝายบริหารจะไดโอนเงินฝากประมาณ
สิ้นเดือนให ธกส...
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สิ้นเดือนให ธกส.จํานวน 5 ลานบาทเพื่อรวมโครงการรวมน้ําใจชวยเหลือ
ชาวนาในตําบลมะเขือแจ จํานวน 50 รายและแจกใหที่หองประชุมเทศบาล
ตอไป
และโยกเงินฝากธนาคารออมสินจากเผื่อเรียกใหเปนแบบประจํา จํานวน 18
ลาน เพื่อใหธนาคารออมสินปลอยกูใหกับประชาชนในตําบลมะเขือแจโดยให
เสนอโครงการเขามาผานการพิจารณาของเทศบาล เพื่อชวยใหประชาชนมีทุน
ในการประกอบอาชีพทุกกลุมอาชีพ

นายมานพ ทาสีคํา
รองประธานสภาเทศบาล
ทําการแทนประธานสภาฯ

เรื่อง การกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลซึ่งมีแนวโนมเพิ่มปริมาณขยะทุกป
เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายในอนาคต จึงมีแนวคิดที่จะใหสภาเทศบาล
พิจารณาใหความเห็น ในการแกไขปญหาขยะ โดยไมตองพึ่งพาเจาของบอขยะที่
อําเภอฮอดโดยจากการไปศึกษาดูงานการกําจัดขยะมูลฝอยไรมลพิษ ที่อปท.ใน
อําเภอแมสะเรียงเห็นวาเปนตัวอยางที่ดีควรนํามาตอยอดที่พื้นที่ปาชาหมูที่ 19
แตภายหลังมีปญหาขัดแยงภายใน จึงตองชะลอออกไปกอนจนถึงบัดนี้ จึง
นําเสนอ 3 ประเด็นที่เปนทางเลือกไดแก
1.ภาคเอกชน ประสงคจะบริจาคที่ดินใหเทศบาล ฝายบริหารจึงคิดวาจะสราง
โรงเรือนแบบโลง งบประมาณ 1 แสนบาท แลวใหเอกชนมาลงทุนในการซื้อเตา
ขยะไรมลพิษ ที่ หมูที่ 15 ตองทํา เอ็ม โอ ยูในการบริจาคที่ดินโดยภาคเอกชน
ขอทําสัญญากับเทศบาล 10 ปเพื่อใหคุมกับการลงทุน หลังจาก10 ป เตาก็จะ
เปนของเทศบาล ซึ่งผูนําชุมชนยินดีใหความรวมมือในการแกไขปญหายินดีทํา
ประชาคมพิจารณเพื่อลดคาใชจายเทศบาล
2. เทศบาลลงทุนซื้อที่ดิน ภาคเอกชนจะทําการกําจัดขยะเอง โดยสรางโรงเรือน
ขนาดใหญ เผาขยะขางใน เทศบาลจางเผาราคาถูกทั่วไป ภาคเอกชนจะได
รายไดจากเทศบาลโดยการจางเผา ในพื้นที่ หมูที่ 12 โดยการแนะนําของรอง
นายกประเสริฐ อุตตระพะยอม
3. เทศบาลดําเนินการกําจัดขยะเอง ที่ หมูที่ 13 เนื่องจากมีที่ดินของเทศบาล
มีงบประมาณอยูแลว ลงทุน5 ลาน คิดวาประหยัดไมนอยกวาปละ สองลาน
จึงนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณา
จากการที่นายกเทศมนตรีนําเสนอแนวทางกําจัดขยะ จํานวน 3 ประเด็น มี
สมาชิกสภาทานใดจะสอบถาม อภิปราย หรือไมของเชิญ
เรียน...
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นายเจษฎา อุตแจม
เรียน ประธานสภาเทศบาล ขอเสนอความเห็นวาแนวทางที่ 1,2 กรณีให
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เอกชนดําเนินการเกรงวาจะมีการนําขยะนอกพื้นที่โดยรับจางมากําจัดดวย
แนวทางที่เทศบาลกําจัดเอง นาจะเปนแนวทางที่ดีที่สุดแตขอใหประชาคมผาน
กอน และไมตองกังวลขยะนอกพื้นที่ดวย
นายกันณพงศ จันทรน้ํา: เรียน ประธานสภาเทศบาล ขอเสนอความเห็นวาแนวทางที่ 3 เปนแนวทางที่ดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ที่สดุ ทั้งนี้เทศบาลตองทําการประชาคมใหความเห็นชอบกอนเนื่องจากขยะจะ
เอาไปทิ้งที่ไหนก็ไมเปนที่ตองการและเปนที่รังเกียจของผูคนอยูแลว
นางพจนีย รัตพนัส
เรียน ประธานสภาเทศบาล ขอเสนอความเห็นวาแนวทางที่ 1,2 จะเปน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ แนวทางที่ดีเนื่องจากเปนที่ดินของเทศบาล ไมตองจางแรงงานเพิ่มอีกให
ภาคเอกชนดําเนินการเองหมดแลว ไมเปนภาระของเทศบาลแตแนวทางที่ 3
ตองวางแผนจางแรงงานเพิ่มอีกซื้อรถบดอัดทายอีก
นายทรงศักดิ์ สุภา
เรียน ประธานสภาเทศบาล ขอแสดงความเห็นดวยกับแนวทางที่ 3 โดย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลักษณะการจัดการขยะใหดําเนินการเหมือนกับที่อําเภอแมสะเรียง ไมตองใช
แรงงานเยอะ ไปถึงก็โยนเขาเตาเผา แตตองไกลชุมชน ทั้งนี้ตองทําการ
ประชาคมกอน
นายรัตน ไชยวงคษา:
เรียน ประธานสภาเทศบาล เห็นดวยกับที่เสนอมา สอบถามที่หมูที่ 15 แตจะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เอาพืน้ ที่ตรงไหนตองทําการประชาคม โดยเฉพาะพื้นที่ใกลเคียงตําบลเหมืองงา
จะดีมาก เปนหวงตรงนี้
นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม: เรียน ประธานสภาเทศบาล เห็นดวยที่เสนอมา เนื่องจากเห็นวาเอกชนกลาที่
เลขานุการสภาเทศบาล
ลงทุนแสดงวามีกําไร/จุดคุมทุนแลวตอไปอาจจะมีหนวยงานอื่นมาจางเทศบาล
เผาก็เปนไปได
นายรันต ศิริหิรัญรัชตะ:
เรียน ประธานสภาเทศบาล เสนอใหนายกเทศมนตรีรีบดําเนินการโดยเอา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตนแบบจากอําเภอแมสะเรียง และแจงชาวบานประสงคอยากจะซื้อถุงขยะ แต
เทศบาลไมจําหนายเหมือนเดิม และเสนอใหยกเลิกการใชถุงขยะจากที่อื่น ใหใช
/ถุงขยะของเทศบาล...
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ถุงขยะของเทศบาลเทานั้นเพื่อใหเกิดความเรียบรอยและไมเพิ่มปริมาณขยะจาก
นอกพื้นที่เทศบาล
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

แสดงความเห็นดวยที่จะใหชะลอ/ยกเลิกการใชถุงขยะที่อื่น เพราะจะมีขยะจาก
นอกพื้นที่เพิ่มมาอาทิจากพอคาแมคาตางๆ และเสนอความเห็นชอบดวยกับ
แนวทางที่ 3 โดยใหรีบดําเนินการดวยเพราะเปนปญหาใหญเปนภาระภายหนา
รูสึกเปนหวงมาก เพราะเปนหนาที่เทศบาลตองทําการแกไข

นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม: เรียน ประธานสภาเทศบาล เสนอวาเทศบาลควรใหความรูแกชาวบาน
เลขานุการสภาเทศบาล
เกีย่ วกับขนาดของถุงขยะวาไมควรนําถุงขนาดใหญเกินไปมาใช เพราะบรรจุ
เยอะเกินไป คนงานก็ยกไมไหว เสี่ยงตอถุงชํารุดดวยฝากใหแกไขดวย
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาล โดยในภาพรวมแลวหากสภาเทศบาลเห็นชอบใน
แนวทางที่3 ก็จะเชิญสมาชิกทั้งหมดลงพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นให
ประชาชนตระหนักถึงปญหาขยะดวย
และจากการที่ สตง.ไดทําชี้แจงมิใหมีการแจกถุงขยะฟรีทุกอปท.การแกไข
ปญหาก็เลยขาดตอน ก็เลยแกปญหา ใชถุงอะไรก็ไดก็มอบใหผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขกับ สท. ทองดี ปญญาเจริญ ประชาสัมพันธมิใหใชถุงขยะที่ใหญ
ถุงอะไรก็ไดขนาดแคกระสอบปุยก็พอ ไมใชกระสอบปานหรือกระสอบโรงงาน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

สรุปแลว ใหนายกดําเนินการตามแนวทางที่ 3 สวนปญหาอื่นๆที่จะตามมาให
ปรึกษาหารือกัน

นายประเสริฐ อุตตระพะยอม: เรียน ประธานสภาเทศบาล ตามแนวทางที่ 2 นั้น ขอเพิ่มเติมวาเอกชนจะทํา
รองนายกเทศมนตรี
การลงทุนให โดยการสรางเตาเผาใหประมาณ 3 ตันกอนสวนจะมีคาตอบแทน
อะไรใหนั้นแลวแตเทศบาล สวนการขับเคลื่อนนั้นมอบใหเทศบาลดําเนินการ
สรรหาเอง
จากการประสาน เทศบาลตําบลบานกลาง ทราบวาจะรอดู อบต ศรีบัวบาน ที่
กําลังกอสรางอยู ไมเกิน 5-6 เดือนวาจะมีผลกระทบอะไร สวนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 12 ไมมีปญหาแตวาพื้นที่นี้จะเชื่อมพื้นที่ หมู 18
/สวนเรื่องการ...
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สวนเรื่องการประชุมหัวหนาสวนราชการในวันที่ 2 มิถุนายน นั้น ที่ประชุม
หัวหนาสวนราชการครั้งที่แลวประมาณ 70 คน กํานัน 14 ตําบล /ตัวแทน
ผูใหญบานอีก เสนอขอใหเปนอาหารพื้นเมือง จึงแจงใหทราบเพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาล เรื่องทัศนศึกษาดูงานทราบวาขณะนี้มีงบประมาณ
รองรับแลวหนึ่งแสนกวาบาทจึงมีแนวคิดที่ทําโครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา
ทองถิ่น ผูนําชุมชนเปาหมายไดแก ผูใหญบาน ประธานแมบาน ประธาน อสม.
ประธานผูสูงอายุ ประธานประชาคม มารวมรับฟงการบรรยายจากผูทรงคุณวุติ
ถึงเรื่องบทบาทหนาที่ของตนเอง ทานอาหารกลางวัน และดูงานที่เทศบาลเมือง
แกน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมที่ยกฐานะจากเทศบาลตําบลเปนเทศบาล
เมืองวายกฐานะ แลวมีขอดีขอเสียอยางไรเนื่องจากที่เมืองแกนมีลักษณะภูมิ
ประเทศคลายกับของตําบลมะเขือแจ ทานอาหารเย็นรวมกัน นอนรวมกันเชามา
ก็ทําการสรุปรวมกันวาจะพัฒนาเทศบาลตําบลมะเขือแจอยางไร ทานอาหาร
กลางวันแลวกลับ การเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ จํานวน 3 คน ผูเขารวม
โครงการหมูบานละ 5 คน คิดวารวมกับบุคลากรเทศบาล ไมเกิน 150 คนก็
มอบใหหัวหนาสํานักปลัดไปดําเนินการตอไป
ซึ่งงานตอไปก็จะเปนเรื่องของงานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ํา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
เรียน ประธานสภาเทศบาล ขอสอบถามเรื่องงบประมาณจายขาด ป 2556
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ฝายลําเหมืองสะแลงชํารุด ทําเรื่องคํารองทั่วไป เขาไปแลว แตเรื่องหายเงียบ
ไป ชางก็ไมไปดู ตองเรงทํา น้ําจะมาแลว จะทําใหน้ําไมเขานาชาวบาน เปนฤดู
ทํานาและถมฝายตรงน้ําขาวนาชาวบาน ตรงบายที่นาชาวบาน รวมทั้งราง
ระบายน้ํา หมู 3 ไดผูรับจางแลวแตยังไมทําขอใหเรงทําดวย หมูที่ 15 ทําแลว
ขอใหชางตอบดวย
นายสงกรานต พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาเทศบาล เรื่องไฟกิ่ง ขอใหชางสํารวจทุกหมูบาน วาชํารุดจุด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ไหนบาง เพื่อจะไดไฟสวางอยางทั่วถึง
นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม: เรียน ประธานสภาเทศบาล ควรประสานผูนําชุมชุนสํารวจวาไฟฟาแตละจุดมี
เลขานุการสภาเทศบาล
/ปญหาอะไร...
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ปญหาอะไร ซอมหมูบานละหนึ่งวัน
ครบทุกหมูบาน

ไลซอมชุดใหญเรียงลําดับหมูบานไปจน

นายเจษฎา อุตแจม:
เรียน ประธานสภาเทศบาล ฝากกองชางใหเรงใหความสําคัญของการขุดลอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ลําเหมือง ใหพิจารณาจัดซื้อรถแทรเลอรขนยายแมคโคร เพื่อประหยัดคน
ประหยัดน้ํามัน เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากขึ้นยากลงยากถาหลนลงมาจะ
เสียหายมาก บันไดขนยายแมคโคร ใหเรงทําดวยเพราะเปนฤดูฝนแลว
นางพจนีย รัตพนัส
เรียน ประธานสภาเทศบาล เสนอเรื่อง การทําบอบําบัดนําเสียเตาอบลําไย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นาจะทําเปนรางเทศบัญญัติ เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมกรณีในการควานลําไย
ขอใหทําเปนรางเทศบัญญัติเสนอตอสภา เนื่องจากมีคนรองเรียน ขอให
ผูประกอบการเตาอบลําไยทําบอบําบัดน้ําเสีย เปนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
และใหเทศบาลออกหนังสือรับรองในการทําบอบําบัดน้ําเสีย เปนปญหาทะเลาะ
กันเสมอ เปนแหลงเพาะพันธยุงลาย
การบริการดานการปองกันสาธารณภัย กรณีเกิดไฟไหม ตองการใชบริการ ให
ใชวาจาสุภาพกับผูขอรับบริการดวย
การอบรมพลังงานเสารอาทิตย ทราบวาไดสงชื่อนางสาวเสาวลักษณ ริบแจม
และดิฉัน ที่รร.ดวงตะวัน แตวาดิฉันติดประชุมสหกรณไมไปรวมประชุมไมได
จึงแจงใหทราบ
นายรัตน ไชยวงคษา:
เรียน ประธานสภาเทศบาล เสนอโครงการปองกันตลิ่งพัง หมู 21 ตั้งป
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 2555 ขณะนี้ป 2557 แลวยังไมความคืบหนา ยังไมมีใครซื้อซอง
ขุดลอกลําเหมือง หมูที่21 ครั้งกอนยังไมเสร็จ ขณะนี้เสร็จแลว อยากให
ตอเนื่อง ฝากชางติดตามใหดวย
โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา เนื่องจากมีชาวบานถมที่บนทอระบายน้ํา ทําให
น้ําไมไหลขอใหตรวจสอบดวย
เรื่องขอหินคุลก ไปลงบริเวณหนาศาลาเอนกประสงคยังไมไดรับการดําเนินการ
ขอใหรีบดําเนินดวย
นายวัฒนา จันทนุปาน:
เรียน ประธานสภาเทศบาลเขาใจวาความคาดหวังในกองชางจะมีมาก ทุกวันนี้
นายกเทศมนตรี
จะเปนเรื่องประชานิยม ทุกอยางไมถูกใจจะเปนประเด็นขึ้นมาก เชนเดียวกัน
/ระบบงานของกองชาง...
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ระบบงานของกองชาง ตอนนี้ไดปรับโครงสรางภายในกอนเนื่องจากไดผอ.กอง
ชางมาใหม เปนธรรมดาไมเต็มรอยเปอรเซ็นต อาจมีการลืมบางดังนั้นจึงมีคําสั่ง
แตงตั้งนายตรวจประจําหมูบานตางๆ ใหสมาชิกไปตามคํารองตาง ๆไดตาม
รายชื่อบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ใหนายตรวจทํางานเชิงรุก ปญหาขอรองเรียน
ตางๆ ใหไปตามที่นายตรวจที่ไดแตงตั้งไวแลว ขอใหสมาชิกสภาเขาใจดวย
เรื่องอบจ. เอาลูกรัง มากองไวตองหาสถานที่ลงไว เทศบาลก็ตองชวยขนชวย
ชาวบานดังนั้นสภาตองเขาใจระบบในการทํางานดวย เรื่องรถแทรเลอร/หรือ
อาจเปนรถพวงก็รับไวพิจารณา หมูที่ 21 มีมาผูซื้อแบบแลว 1ราย เรื่องราง
เทศบัญญัติบอบําบัดน้ําเสียใหไปประสานกับผูอํานวยการกองสาธารณสุข ไป
ศึกษาระเบียบมา ถาไมสามารถออกไดก็ใหนํา พรบ.สาธารณสุขที่เกี่ยวของ มา
บังคับใช
นายทองดี ปญญาเจริญ:
เรียน ประธานสภาเทศบาลขอฝากฝายบริหารชวยบรรจุโครงการปงบประมาณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 2558 ที่จะจัดทําโครงการในเดือนสิงหาคม 2557 ขอใหหนวยงานกองตางๆ
ทําโครงการแผนงาน เขาสูสภา เชน ขอบรรจุรถดับเพลิงขนาดเล็กขอฝายชาง
ชวยบรรจุและขอเสริมกองสวัสดิการ กองการศึกษา กองสาธารณสุข เพื่อ
บรรจุเรื่องรถประจําของกองใหมีทุกๆ กองเพื่อความสะดวกตอการใชงาน
ราชการ
การจัดงานวันเด็ก ป 2558 ขอฝากกองการศึกษาชวยบรรจุงบสนับสนุน
งบประมาณใหดวยเนื่องจากเปนปสุดทายของผูบริหารชุดนี้
ขอเสนอประธานสภาใหจัดมีการประชุมประจําเดือนโดยขอประชุมทุกวันพุธ
แรกของเดือนเพื่อมีเรื่องจะปรึกษาหารือกับเจาหนาที่ฝายบริหาร สมาชิกสภา
จะไดประสานงานกันภายในเทศบาลตอไป
นางพจนีย รัตพนัส:
เรียน ประธานสภาเทศบาล ขอฝากเรื่องการใชสื่อออนไลน ของงาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประชาสัมพันธ การโพสตขอความตางๆขอใหใชขอความสุภาพดวย
นายกันณพงศ จันทรน้ํา: เรียน ประธานสภาเทศบาล งบประมาณป 57 แผนการจัดซื้อจัดจางตางๆ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอใหฝายบริหารเรงดําเนินการโครงสรางพื้นฐานดวยเนื่องจากเขาฤดูฝนจะทํา
กอสรางตางๆจะยากลําบาก
/เรียน ประธานสภาเทศบาล...
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นายพชร หลวงไผพล
รองปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล ขอแจงเรื่องความคืบหนาของโครงการกอสราง
ฝายชะลอน้ํา ปแรกกอสรางแลว 300 ฝายป นี้ บริษัทเปบซี่ สงมอบงวดที่สอง
แลว เมื่อวันที่ 25 เมษายน จํานวนเงินหนึ่งลานหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาท
เพื่อสรางฝายกลางน้ําเปนฝายคอนกรีตจํานวน 163 ฝาย ขณะนี้เริ่มประกาศ
แลว จึงแจงใหที่ประชุมทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม (ไมม)ี ก็
ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ทาน ที่ไดเขารวมการประชุมในครั้งนี้จนครบองค
ประชุมและขอขอบคุณผูที่เขารวมประชุม ผูบริหาร เจาหนาที่ พนักงาน ทุกทาน
และขอปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
1 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕7 ไวเพียงแคนี้

เลิกประชุมเวลา 16.40 น. (ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดทําการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ฉบับนี้ เมื่อวันที่
พฤษภาคม 2557 เห็นวาถูกตองกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปญญาเจริญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสงกรานต พรหมพนัส)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ สุภา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจม)
(ลงชื่อ)
กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม)
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