๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.๒๕๕7
วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕7 เวลา 09.3๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ผูมาประชุม
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
๑๑

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายบุญทา ตันตรา
นายมานพ
ทาสีคํา
นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม
นายทรงศักดิ์
สุภา
นายเจษฎา
อุตแจม
นายรุงฤทธิ์
กองยศสืบ
นายรัตน
ไชยวงคษา
นางพจนีย
รัตพนัส
นายสงกรานต
พรหมพนัส
นายทองดี
ปญญาเจริญ
นายกันณพงค
จันทรน้ํา
ผูไมมาประชุม
นายรันตศิริหิรัญรัชตะ
ผูเขารวมประชุม
นายวัฒนา
จันทนุปาน
นายประเสริฐ
อุตตระพยอม
นายคํามูล
พรหมพนัส
นายนราชัย
ริมแจม
นายชนะ
บุตรนุชิต
นายอุดม
ปนแจม
นายถวิล
มณีขัติย
นายศักดิพันธุ
จันตัน
นางมาลินี
อัตตะศิริ
นางประภัสสรสิทธิใหญ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2(ลาประชุม)
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองคลัง
/๑๑ นางรัชนีวรรณ...

๒
11
12
13

นายนพดล
นางรัชนีวรรณ
นายธนาคาร

เตียวตระกูล
จินดาสถาน
พึ่งธรรม

หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายอํานวยการ

เริ่มประชุมเวลา09.3๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม เลขานุการสภาเทศบาล ได
นับองคประชุม เห็นวาสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน ๑1 คน เปนอันวาครบ
องคประชุมแลว ไดกลาวเชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล เปน
ประธานเปดการประชุมสภาเทศบาล และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับ
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญสมัยที่ ๑ครั้งที่ 1
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕ ๗ ตรงกับวันที่ ๕กุมภาพันธ 255๗ บัดนี้ ได
เวลาอันสมควรแลว ขอเปดการประชุมสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายรันตศิริหิรัญรัชตะ ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจสวนตัว
ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงเรื่องตางๆใหที่ประชุมทราบ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจมีเรื่องที่จะแจงใหทราบดังนี้
1.เรื่องประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อใช
เปนแนวทางการปฏิบัติงานในหวงระยะเวลาปงบประมาณ พ.ศ.2557 ภายใต
ยุทธศาตรพัฒนาและแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลมะเขือแจ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 26,27 รายละเอียดตามเอกสารที่แจกใหแลว
2.เรื่องรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.255 6 การใชจาย
และผลการดําเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใน
รอบปงบประมาณ พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
/พ.ศ.๒๕๔๘...

๓
พ.ศ.2548 ขอ 30(5) และรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 287 วรรค 3 รายละเอียดตามเอกสารที่แจกใหแลว
3.เรื่อง โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจําป 2557 กําหนดจัดวันที่ 10
กุมภาพันธ วันที่ 11 มีนาคม 2557 กําหนดการสถานที่ตามเอกสารที่แจกให
แลว
4.เรื่องจังหวัดกําหนดจัดงาน วันที่ 7-9 กุมภาพันธ 2557 ชื่องานยังไม
ชัดเจนในสวนของตําบลมะเขือแจ จะรวมงานในพิธีเปดตอนกลางคืน อาจจะเปน
การฟอนยอง โดยนักเรียนประมาณ 120 คน การจัดซื้อชุดฟอนยองจะ
พิจารณาขอสนับสนุนงบประมาณ สปสช. และผูวาราชการจังหวัดมีนโยบายนํา
น้ําทิพยจากยอดดอยขะมอใสสลุงหลวงดวย
จึงแจงใหที่ประชุมทราบรับทราบ
ที่ประชุม:

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อคราว
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ในวันที่ 21
พฤศจิกายน 2556 ที่ฝายเลขานุการสภาเทศบาล ไดนําสําเนาแจกจายไปแลว
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือขอแกไข เพิ่มเติม โปรดยกมือ (ไมมี)สมาชิก
ทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดไดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม:

มีมติรับรองดวยคะแนนเสียง จํานวน 8 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง
ไมอยูในที่ประชุม 2คน
ลาประชุม 1คน

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เปนอันวาที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
/๓.๑ เรื่อง...

๔
3.1 เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.2556 และกําหนด
ประชุมสามัญ สมัยแรกของป พ.ศ.2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554หมวด 2 ขอ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป
ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาเทศบาลนําปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณา
กําหนดสมัยประชุมตอไป
นายทองดี ปญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ขอเสนอดังนี้
สมัยประชุมสภาสามัญประจําป 2557 สมัยประชุมละ 30 วัน จํานวน 4 สมัย
โดย
สมัยที่ 1 ไดกําหนดไวแลวตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ถึงวันที่ 2 มีนาคม
2557
สมัยที่ 2 เสนอวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
สมัยที่ 3
เสนอวันที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม
2557
สมัยที่ 4
เสนอวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน2557
และเสนอ สมัยประชุมสภาสามัญประจําป 2558 สมัยประชุมละ 30 วัน
จํานวน 4 สมัย
สมัยแรกหวงระยะเวลา (เริ่มตน-สิ้นสุด)ไดแก
วันที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕๕8 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรับรอง ๒ ทาน

นายสงกรานตพรหมพนัส:
สมาชิกเทศบาลเขต ๒

รับรอง

นายทรงศักดิ์สุภา:
สมาชิกเทศบาลเขต ๑

รับรอง

นายบุญทา ตันตรา:

/มีสมาชิก…
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่นเสนออีกหรือไม (ไมมี) มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใน

๕
ประธานสภาเทศบาล

การกําหนดสมัยประชุมดังกลาว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

ขอมติที่ประชุม
มติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียง จํานวน 10 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไมอยูในที่ประชุม - ไมมี
ลาประชุม 1 คน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ขอเสนอญัตติโอนลดเพื่อตั้งเปนรายการใหมในหมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อใชจายเปนคาโครงการกอสรางปรับปรุงอาคาร
OTOP ขอเชิญนายกเทศมนตรีกลาวชี้แจง

นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ขาพเจา ขอเสนอญัตติโอนลดเพื่อตั้งเปนรายการใหมในหมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อใชจายเปนคาโครงการกอสรางปรับปรุงอาคาร
OTOP โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
เรื่องเดิม
ตามที่ กองสวัสดิการสังคม ไดยายอาคารสํานักงานมาอยู
บริเวณ อาคาร OTOP ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยไดขอปรับปรุงหอง
ทํางาน ตามบันทึกขอความที่ ลพ 50505/206 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
และกองชางไดเขียนแบบแปลนพรอมทั้งประมาณราคาหองทํางาน เปนจํานวน
เงิน 36,000 บาท ตามบันทึกขอความที่ ลพ 50503/052 ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2556 นั้น
ขอเท็จจริง
จากการตรวจสอบเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจาย
ประจําป 2557 พบวาไมไดตั้งงบประมาณ เพื่อจายเปนคาโครงการกอสราง
ปรับปรุงอาคาร OTOP
ไวแตอยางใด เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมเปน
หนวยงานที่ตองประสานงานกับประชาชนในพื้นที่เปนประจํา เพื่อใหหองทํางาน
/กองสวัสดิการ...
กองสวัสดิการสังคม มีความเปนสัดสวน เปนระเบียบเรียบรอย จึงขอโอนลด
เพื่อตั้งเปนรายการใหม ในงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อใชจายเปน
โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารOTOPจํานวน 36,000 บาท เพื่อปรับปรุงหอง

๖
ทํางานกองสวัสดิการสังคมดังกลาว
ประเด็นที่จะตองพิจารณา
โดยขอโอนลดงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป 2557 แผนงาน งบกลาง งานงบกลาง ประเภทเงินสํารอง
จาย ซึ่งตั้งไว 2,678,000 บาท คงเหลือ 2,428,400 บาท ขอโอนลด
36,000 บาท เพื่อตั้งเปนรายใหม ในงบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
สําหรับจายเปนคาโครงการกอสรางปรับปรุงอาคารOTOP
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
ขอ 27 ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”
ขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เพื่อโปรด
พิจารณา
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา

ญัตติโอนลดเพื่อตั้งเปนรายการใหมในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อใชจาย
เปนคาโครงการกอสรางปรับปรุงอาคารOTOPตามที่ไดเสนอมามีสมาชิกทานใด
จะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ขอเชิญ

นางพจนียรัตนพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจขอแสดงความเห็ดนวยตามญัตติที่ฝาย
บริหารเสนอมาเนื่องจากจะไดมีสถานที่ทํางานเปนสัดสวน ประชาชนที่มาติดตอ
ก็สะดวก

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม ขอเชิญ(ไมมี) หากสมาชิก
ทานใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือ
/มติเห็นชอบ...
มติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน9 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไมอยูในที่ประชุม 1 คน
ลาประชุม 1
คน

มติที่ประชุม:

๗

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

3.3 เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2557
เพื่อเพิ่มในงบลงทุน เปนคา บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(วงเงินเกินกวา
5,000 บาท) ของสํานักปลัดเทศบาล
ขอเชิญนายกเทศมนตรีกลาวชี้แจง

นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ขาพเจาขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประจําป 2557 เพื่อเพิ่มในงบลงทุน เปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(วงเงินเกินกวา 5,000 บาท) ของสํานักปลัดเทศบาลโดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้
เรื่องเดิม
ตามที่สภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดมีมติในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
เห็นชอบเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2557 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ(วงเงินเกินกวา5,000 บาท)จํานวน100,000บาท หนาที่7จาก38 นั้น
ขอเท็จจริง
เนื่องจากครุภัณฑ ยานพาหนะของเทศบาลซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัด มีจํานวนคอนขางมาก เชน รถยนตสวนกลาง จํานวน
3 คัน รถยนตประชาสัมพันธ รถยนตกูชีพ รถบรรทุกน้ําดับเพลิง และรถบัส
ตลอดจนเครื่องปรับอากาศตางๆ ของเทศบาล ฯลฯ มีการใชงานตลอด ทําให
ตองมีการบํารุงรักษาซอมแซมตามระยะเวลาการใชงานและเมื่อเกิดการชํารุด
โดยลาสุด รถบัสปรับอากาศสําหรับรับสงนักเรียน มีความจําเปนตองดําเนินการ
ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจําเปนตองใชวงเงินใชจายคอนขางสูง ทําใหเงิน
งบประมาณที่ตั้งไวคาดวาไมเพียงพอตอการเบิกจาย โดยจากการตรวจสอบ
/งบประมาณเดิม...
งบประมาณเดิมที่ตั้งไว จํานวน 100,000 บาท เบิกจายไปแลวเพื่อซอม
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆไปแลว ขณะนี้คงเหลืองบประมาณ
จํานวน 54,364 บาท
ประเด็นที่จะตองพิจารณา

๘
เทศบาลตําบลมะเขือแจ จึงมีความจําเปนตองขอโอน
งบประมาณเพิ่มในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท คา
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000บาทเพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ( รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มี
วงเงินเกินกวา 5,000 บาท ) โดยขอโอนลด จาก แผนงานงบกลาง งานงบกลา
รายการ เงินสํารองจาย ตั้งไว 2,678,000 บาท ขณะนี้คงเหลือจํานวน
2,392,400 บาท ขอโอนลดจํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ) วน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ขอ 27 ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ”่น
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
เพื่อโปรดพิจารณาตอไป
นายบุญทาตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2557 เพื่อเพิ่มในงบลงทุน
เปนคา บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(วงเงินเกินกวา5,000บาท)ของสํานัก
ปลัดเทศบาลตามที่ไดเสนอมามีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
หรือไมขอ
เชิญ

นายทองดี ปญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจขอแสดงความเห็ดนวยตามญัตติที่ฝาย
บริหารเสนอมาเนื่องจากรถยนตตางๆก็เปนสิ่งจําเปนที่ตองใชในการติดตองาน
กิจการของเทศบาล
/มีสมาชิก...
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม ขอเชิญ(ไมมี)
มีสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือ

นายบุญทาตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม:

มติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน9 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไมอยูในที่ประชุม 1 คน
ลาประชุม 1
คน

๙

นายบุญทาตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

3.4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุรายการ คาจัดซื้อวิทยุสื่อสาร
ขอเชิญนายกเทศมนตรีกลาวชี้แจง

นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี
ที่ประชุม:
นายบุญทาตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ขอถอนญัตตินี้ออกเนื่องจากขอมูล
ยังไมสมบูรณ และยังไมมีความจําเปนที่ตองใชงานในตอนนี้
รับทราบ
3.5เรื่อง ญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2557
คาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ํากลุมโมเลกุล
ขอเชิญนายกเทศมนตรีกลาวชี้แจง

นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ขาพเจา ขอเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําป 2557คาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ํากลุมโมเลกุล โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้
เรื่องเดิม
ตามที่สภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดมีมติในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
เห็นชอบเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2557 แผนงาน
/บริหารงาน...
บริหารงานทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัวรายการ
คาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ํากลุมโมเลกุล ตั้งไว 50,000บาท(หนาที่ 6/38 ไปแลว นั้น
ขอเท็จจริง
เนื่องจากเกิดความผิดพลาด ความเรงรีบในการจัดทําขอมูล
จึงทําใหเกิดการพิมพเอกสารตกหลน ในรายละเอียดประกอบคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย ในการจัดซื้อคาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ํากลุมโมเลกุล จึงขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

๑๐
ประเด็นที่จะตองพิจารณา
เพื่อใหการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ํากลุมโมเลกุลดังกลาวเปนไป
ดวยความถูกตอง และตรงกับความตองการที่จะใชงานซึ่งเปนเครื่องผลิตน้ําที่ได
มาตรฐานประกอบกับอยากใหบุคลากรไดดื่มน้ําที่มีคุณภาพจึงขอแกไขดังนี้
โครงการเดิม
คาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ํากลุมโมเลกุล
ตั้งไว 50,000 บาท

รายละเอียดโครงการที่แกไขเปลี่ยนแปลง
คาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ํากลุมโมเลกุล
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ํากลุม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ํา
โมเลกุลจํานวน 1 เครื่อง
กลุมโมเลกุลจํานวน 1 เครื่อง
พรอมอุปกรณขนาด360x410x160
พรอมอุปกรณ ขนาด
มิลลิเมตรแรงดันน้ํา 30-100 ปอนด/
360x410x16มิลลิเมตรแรงดันน้ํา
ตารางนิ้ว(30-100 psi) หรือ 2.1-7.0
30-100 ปอนด/ตารางนิ้ว (30กิโลกรัม (2.1-7.0 ก.ก./ตร.ซม.)อัตราการ
100 psi) หรือ 2.1-7.0 กิโลกรัม
ไหล 2.8 ลิตร/นาที (แรงดันน้ํา 4.2 ก.ก./ตร.
(2.1-7.0 ก.ก./ตร.ซม.)อัตราการไหล
ซม.) (ราคาตามทองตลาด)
2.8 ลิตร/นาที (แรงดันน้ํา 4.2 ก.ก./
ตร.ซม.) (ราคาตามทองตลาด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏใน
บริหารงานทั่วไป 00110
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล (พ.ศ.2557ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล (พ.ศ.
2559)
2557-2559)

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ขอ 29 ความวา “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
/ในหมวดคา…
ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเห็นควรอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายดังกลาว ตามเสนอ
ขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เพื่อโปรด
พิจารณา
ญัตติขอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2557

๑๑
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม:

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

คาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ํากลุมโมเลกุลตามที่ไดเสนอมามีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
หรือสอบถามหรือไม ขอเชิญ(ไมมี)
มีสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือ
มติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไมอยูในที่ประชุม 1 คน
ลาประชุม 1 คน
เรื่อง ขอเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
2557 โครงการกอสรางอาคารจอดรถ
ขอเชิญนายกเทศมนตรีกลาวชี้แจง
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ

นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ขาพเจา ขอเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําป 2557โครงการกอสรางอาคารจอดรถ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้
เรื่องเดิม
ตามที่สภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
1 ประจําป 2556 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 มีมติใหโอนลดเพื่อตั้งเปน
/รายการใหม…
รายการใหม ในหมวดที่ดินและสิ่งกอสราง คาจัดตั้งศูนย คัดแยกของเทศบาล
ตําบลมะเขือแจ เปนคากอสรางอาคารจอดรถงบประมาณที่ตั้งไว493,00 ๐
บาท นั้น
ขอเท็จจริง
ขอเปลี่ยนสถานที่กอสรางจากเดิมดานทิศตะวันตก สนามฟุตซอ
ของอาคารสํานักงานเทศบาลตําบ ลมะเขือแจ เปนดานขาง ของแท็งค
น้ําประปาเทศบาลดานทิศตะวันตก เนื่องจากสถานที่ดังกลาวเปนสนามกีฬา
และหางไกลจากอาคารสํานักงาน อาจทําใหเกิดความเสี่ยงจาการถูกโจรกรรม
อาจทําใหเกิดความเสียหายกับรถที่จอดภายในอาคาร อีกทั้งยังทําใหสูญเสีย
พื้นที่สนามเปตอง และบริเวณดังกลาวไมมีผูดูแล อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ

๑๒
ทรัพยสินได จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประเด็นที่จะตองพิจารณา
เพื่อใหโครงการกอสรางดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยจึง
ขอแกไข
โครงการเดิม
โครงการกอสรางอาคารจอดรถ ขนาด
กวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร พรอมเทลาน
จอดรถ คสล. ขนาดกวาง 10 เมตร ยาว
14 เมตร หนา 0.15 เมตรณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลมะเขือแจ งบประมาณที่ตั้ง
ไวจํานวน 493,000 บาท

โครงการที่แกไขเปลี่ยนแปลง
โครงการกอสรางอาคารจอดรถ ขนาดกวาง
8 เมตร ยาว 12 เมตร พรอมเทลานจอด
รถ คสล. ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 140
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตรณสํานักงาน
เทศบาลตําบลมะเขือแจ งบประมาณที่ตั้งไว
จํานวน 493,000 บาท

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ขอ 29 ความวา “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเห็นควรอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
/รายจายดังกลาว…
รายจายดังกลาว ตามเสนอขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เพื่อ
โปรดพิจารณา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ขอสอบถามในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลวาหากเปลี่ยนแปลงโดยยายสถานที่
กอสรางโรงจอดรถไปแลว จะทําใหแผนผังการใชพื้นที่บริเวณนั้นเปลี่ยนไป
หรือไมอยางไร
เรียนประธานสภาเทศบาล ขอเรียนวา ไดวางแนวคิดไววา ทิศใต จะใหเปนโซน
สนามกีฬา มีการปลูกตนไมตางๆ ทิศเหนือ สรางหอประชุม อาคาร
เอนกประสงคเพื่อจัดกิจกรรมตางๆ ทิศตะวันออก เปนพื้นที่วาง จะสรางโรงจอด
รถ ซึ่งใกลแท็งคประปา

๑๓

นายบุญทาตันตรา:
ประทานสภา

มติที่ประชุม:

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2557
โครงการกอสรางอาคารจอดรถตามที่ไดเสนอมามีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
หรือสอบถามหรือไมขอเชิญ(ไมมี)มีสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติโปรดยกมือ
มติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไมอยูในที่ประชุม 1 คน
ลาประชุม 1 คน
3.7 เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาใชจายใน
แผนงาน เคหะและชุมชน ประเภท คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 5 โครงการ
รวมงบประมาณจํานวน 2,065,300 บาท
ขอเชิญนายกเทศมนตรีกลาวชี้แจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ขาพเจา ขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจายเปนคาใชจายใน
แผนงาน เคหะและชุมชน ประเภท คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 5 โครงการ
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
/เรื่องเดิม...
เรื่องเดิม
ตามที่สภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดโอนลดงบประมาณ
รายจาย ประจําป 2557 ในแผนงาน เคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 5 โครงการ
เพื่อตั้งเปนรายการใหม ในหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ คาเงิน
อุดหนุนเทศบาลตําบลบานกลาง เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมเมืองลําพูน พ.ศ.2555 ตามมาตรา 26 วรรค 3 แหง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 จํานวน 2,015,300 บาท (สองลาน
หนึ่งหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน)ไดแก
1.คากอสรางฝาปดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2
บานสะแลง ตําบลมะเขือแจ งบประมาณที่ ตั้งไว จํานวน 150,000 บาท โอน

๑๔
ลดทั้งหมด (เทศบัญญัติฯ หนาที่27 จาก 38)
2.กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมูที่ 3
บานแจมงบประมาณที่ตั้งไวจํานวน 430,000 บาทโอนลดทั้งหมด (เทศบัญญัติ
ฯ หนาที่28 จาก 38)
3.กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมูที่ 18
บานใหมฝายหิน งบประมาณที่ตั้งไวจํานวน 435,000 บาท โอนลดทั้งหมด
(เทศบัญญัติฯ หนาที3
่ 0 จาก 38)
4. โครงการเจาะบอบาดาล บริเวณประปาเดิม ซอย 1 หมูที่
10 บานหนองหอยงบประมาณที่ตั้งไวจํานวน 200,000 บาท โอนลดทั้งหมด
(เทศบัญญัติฯ หนาที่ 29 จาก 38)
5.กอสรางเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 15 บานหนองเหียงตําบล
มะเขือแจ สายฮองกอมวง – เหมืองกวัก งบประมาณที่ตั้งไวจํานวน 800,300
บาท โอนลดทั้งหมด (เทศบัญญัติฯ หนาที่ 30 จาก 38)
รวมโอนลดทั้งหมดเปนงบประมาณทั้งสิ้น 2,015,300 บาท
(สองลานหนึ่งหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน) เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2556ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
นั้น
/ขอเท็จจริง…
ขอเท็จจริง
ดวยโครงสรางพื้นฐาน ภายในเทศบาลตําบลมะเขือแจเชน ฝา
ปดรางระบายน้ําหมูที่ 2 ไมมี ถนนหมูที่ 15 ชํารุดเสียหายจากการสัญจรไป
มา หากเทศบาลไมทําการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม หรือกอสรางขึ้นมา
ทดแทนของเดิมที่เสียหาย เกรงวาอาจจะเกิดอันตรายตอประชาชนผูสัญจรมาได
ประกอบกับหมูที่ 10 มีความตองการใหมีการเจาะบอน้ําประปาเดิมที่มีอยูแลว
ที่เดิมเกิดชํารุด ใหใชการอุปโภคบริโภคไดและหมูที่ 3 ,หมูที่ 18 ตองการใหทํา
การกอสรางรางระบายน้ําเพื่อใหการไหลเวียนของน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
ไมทวมขังในฤดูฝน ซึ่ง จากการที่เทศบาลตําบลมะเขือแจ มีหนาที่ใหบริการ
สาธารณะแกชุมชนและสังคม เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น เพื่อ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการสัญจร
ตางๆ เปนไปดวยความปลอดภัย ประกอบกับไดตรวจสอบแผนพัฒนาตําบล

๑๕
ประจําปแลวพบวาไดบรรจุโครงการตางๆ ของ หมูบานที่ประสบปญหา
โครงสรางพื้นฐานดังกลาวไว แลว จึงขอใหพิจารณาจายขาดเงินสะสมเพื่อจาย
เปน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 5 โครงการ เพื่อกอสราง
โครงสรางพื้นฐานดังกลาว
ประเด็นที่จะตองพิจารณา
โดยขอใหพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปน
คาใชจายใน แผนงาน เคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้
1.กอสรางฝาปดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2
บานสะแลง ตําบลมะเขือแจงบประมาณ ตั้งไว จํานวน 150,000 บาท เพื่อ
จายเปนคากอสรางฝาปดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 2 บานสะแลง
ตําบลมะเขือแจอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนเริ่มจากปากทอระบายน้ําทางเขาอาราม
ถึงปากทอระบายน้ําหนาอารามดับภัยใจมงคลชวงที่ 1 ขนาดกวาง 1.60 เมตร
ยาว 21 เมตร หนา 0.17 เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 33.60 ตารางเมตรชวงที่
2 ขนาดกวางเฉลี่ย 2.00 เมตรยาว 6.00 เมตร หนา 0.17 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 12.00 ตารางเมตรชวงที่ 3 ขนาดกวาง 2.40 เมตรยาว 40.00 เมตร
หนา 0.17 เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 96.00 ตารางเมตรตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบลมะเขือแจ
/2.คากอสราง…
2.คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมูที่ 3 งบประมาณ
ที่ตั้งไวจํานวน 430,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูหมูที่ 3ตําบลมะเขือแจอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เริ่มจากบาน
นายถวิล ลังกาพะยอม ถึงบานนายวิเชียร มูลกลาง กวางภายใน0.80 เมตร ลึก
0.80 เมตรหนา 0.10 เมตรยาว 135 เมตรตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลมะเขือแจ
3.คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมูที่
18 บานใหมฝายหิน งบประมาณที่ตั้งไวจํานวน 435,000 บาท เพื่อจาย เปน
คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูหมูที่ 18 บานใหมฝายหิน
ตําบลมะเขือแจอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนเริ่มจากปากทอเหลี่ยมลําเหมืองหวย
เหล็กถึงบริเวณหนาโรงกลึงขนาดภายในกวา2.80
ง เมตรลึกเฉลี่ย 1.50 เมตรหนา
0.15 เมตรยาว 58.00 เมตรตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลมะเขือแจ

๑๖

4. คาโครงการเจาะบอบาดาล บริเวณประปาเดิม ซอย 1 หมูที่
10 บานหนองหอยงบประมาณที่ตั้งไวจํานวน 250,000 บาท เพื่อจายเปนคา
เจาะบอบาดาลบริเวณประปาเดิม ซอย 1 หมูที่ 10 บานหนองหอยตําบล
มะเขือแจ อําเภอเมืองจังหวัดลําพูนขนาดทอรับน้ํา PVC เสนผานศูนยกลาง 5
นิ้วชั้น 13.5 ลึกไมนอยกวา 100 เมตรหรือมีปริมาณน้ําไมนอยกวา 7 ลบ.ม./
ชม.พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ําขนาด 2 แรงมาจํานวน 1 เครื่องตาม
แบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลมะเขือแจ
5.คากอสรางเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีตหมูที่15 บาน
หนองเหียงตําบลมะเขือแจ สายฮองกอมวง – เหมืองกวัก งบประมาณที่ตั้งไว
จํานวน800,300บาทเพื่อจายเปนคากอสรางเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอ
นกรีต
หมูท ี่15 บานหนองเหียงตําบลมะเขือแจอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนสาย
ฮองกอมวง – เหมืองกวักเริ่มจากหนาโครงการซีซีพ1ี ถึงหมูท1ี่ 5บานหนองเหียง
ขนาดกวาง 5.00 เมตรยาว 415.00 เมตรหนา 0.04 เมตรขนาดพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,075.00 ตารางเมตรตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบล
มะเขือแจ
/กฎหมาย…
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิก
จายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ 89 ความวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจใชจายเงิน
สะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เปนการเพิ่มพูนรายได ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อ
บําบัด ความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
(2)ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและแตประเภทตามระเบียบแลว

๑๗
(3) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งป
ถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปน
อันพับไป
ขอไดโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เพื่อ
พิจารณาตอไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ไดเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาใชจายใน แผนงาน
เคหะและชุมชน ประเภท คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 5 โครงการ รวม
งบประมาณจํานวน 2,065,300 บาท
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ขอเชิญ

นายสงกรานตพรหมพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจขอเสนอใหการทําโครงการตางๆใหทํา
ไปดวยความรวดเร็ว

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง

นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา

/เรียนประธานสภา...
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ที่ผานมาขอชี้แจงวาโครงการจัดซื้อ
ยานพาหนะตางๆ ที่จัดซื้อคอนขางชาเพราะตองทําใหถูกตองตามระเบียบ
เพื่อที่จะไมเกิดปญหาตามมาทีหลัง มีการสอบถามทองถิ่นอื่นที่เคยจัดซื้อเชน
ทต.เหมืองงา ทต.บานธิ ซึ่งการซื้อรถบรรุกดั้มก็ซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑที่
กําหนดไว และไดคุณลักษณะที่ดีกวา รถตีนตะขาบอยูระหวางการอีออกชั่นอยู
ขอตั้งขอสังเกต โครงการเจาะบอบาดาล บริเวณประปาเดิม ซอย 1 หมูที่ 10
บานหนองหอยงบประมาณที่ตั้งไวจํานวน 250,000 บาท ที่ตามเทศบัญญัติ
เดิมตั้งไว 200,000 บาท ทําไมราคาเพิ่มขึ้นอีก 50,000 บาท ใหฝายบริหาร
พิจารณาดวย
ตามที่ไดเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาใชจายใน แผนงาน
เคหะและชุมชน ประเภท คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 5 โครงการ รวม
งบประมาณจํานวน 2,065,300 บาทมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
หรือไม ขอเชิญ(ไมมี)

๑๘

มีสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือ
มติทีประชุม:

มติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน10 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไมอยูในที่ประชุม - คน
ลาประชุม 1 คน

เริม่ ประชุม(ตอ)
เวลา 13.00 น.
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไมขอเชิญ

นายรัตน ไชยวงคษา:
สมาชิกสภาเทศบาลเขต๑

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขอขอบคุณที่อนุมัติและ
กอสรางถนนสายเทคโน –ฮองกอมวง สอบถามโครงการกอสรางปองกันตลิ่งพัง
ของหมูที่ ๒๑ ตอนนี้ไดดําเนินการไปถึงไหนแลว ชาวบานฝากถามมาถนนลอด
/อุโมงค…
อุโมงคบานสันปูเลย เปนฝุนละอองจํานวนมาก เทศบาลจะมีวิธีการแกไขปญหา
อยางไรไดบาง เชน ถนนสายปาชาบานเหมืองกวัก ใชวิธีการนํากากน้ําออยมา
ลาดเพื่อลดฝุนละออง หรือวาเราจะใชวิธีการเดียวกันและไฟฟาแสงสวางบาง
สายติดบางสายก็ไมติด

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลขอชี้ แจงวาโครงการกอสรางตลิ่งพัง หมูที่ 21
เทศบาลไดดําเนินการประกาศสอบราคาแลว แตไมมีคนมาซื้อ เพิ่มงบประมาณ
แลวก็ยังไมมีคนซื้อ จึงเปนขอสังเกตอยู และจะตองหาวิธีดําเนินการตอไปโดยมี
แนวคิดเปนสองแนวทางวา หากไมมีคนซื้อจริงๆ ก็จะใชวิธีพิเศษ ใชแรงงาน
ชาวบานชวยกันทํา หรืออาจจะขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ก็ใหไปประชาคม
รวมกับผูใหญบาน ประชาชนในพื้นที่กอนกรณีการเอากากน้ําตาลไปลาดถนน ไม
สามารถเบิกจายไดเพราะถนนสายดังกลาวไมใชอยูในความรับผิดชอบชอง
เทศบาล แตจะพิจารณาหาทางชวยเหลือโดยวิธีการอื่น เชนเดียวกับไฟฟาการจะ
กระทําการใดๆก็ตองประสาน หนวยงานการไฟฟาบานธิ ที่รับผิดชอบ
เรียน ประธานสภาเทศบาลหมู 3 รถขนดินทําถนนทําชํารุดเสนอใหกองชางทํา

๑๙
นายทรงศักดิ์สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

นางพจนียรัตพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

นายเจษฎาอุตแจม:
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:

หนังสือแจงใหกองคลังจัดหาวัสดุซอมแซมถนนดวยและ ขอเสนอความเห็นวา
โครงการออกประชาคมจัดทําแผนฯ เสนอขอใหออกเวลาบาย เพราะตอนเย็น
อาจจะมีคนเมามาสรางความวุนวาย และในสวนของดินลูกรังของหมู 8
เทศบาลจะขอเขาไปเอาโดยไมเสียคาใชจายไดหรือไมขอใหมีการถายรูปการ
ทํางานซอมแซมถนนดวย เปนภาพถายกอนทํา ขณะทํา และหลังทําเพื่อจะได
ตรวจสอบเวลาการทํางานแตละที่วาควรใชเวลาเทาไรถึงจะเหมาะสม
เรียน ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณที่เทศบาลไดดําเนินการที่ติดไฟสายไป
บานบานธิเสร็จเรียบรอยแลว และขอความอนุเคราะหใหนํารถน้ําลางทอหนา
บานนางติ่น รัตพนัสที่เดิมทํากิจกรรมแกะลําไยทําใหน้ําเนาเสีย
เรียน ประธานสภาเทศบาลถนน แจงเรื่องถนนขางเดอะซันชํารุดทางไปหมูที่
5,16 บริเวณสามแยกคันคลองชลประทานถนนชํารุด อยากทราบกําหนดการที่
จะไปทําการซอมแซมดวย และขอใหเปลี่ยนแปลงหนังสือเรื่องขอใหผูใหญบานไป
สํารวจสุนัข และแมว เปนขอความวาขอความอนุเคราะหสํารวจสุนัขและแมว
/เรียน...
เรียน ประธานสภาเทศบาลขอชี้ แจงวา ถนนตางๆ ที่กอสรางมานาน จะมีการ
ชํารุดเสียหายตามมา แตวาบางครั้งก็จะติดขัดในเรื่องของงบประมาณก็ขอให
เขาใจดวย ในกรณีถนนสาย 1147 ,2011 สายสันปาเหียง ปูเลย ปาเปาไมได
อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล นอกนั้นก็เปนถนนที่รับโอนจากทางหลวง
ชนบท หากเปนถนนในหมูบานเทศบาลรับผิดชอบหากมีการชํารุดก็ตองทําเปน
หนังสือ เรื่อง ลูกรัง หมูที่ 8 เทศบาลไดประสานขอกับอบจ.ลําพูนแลวก็จะใชรถ
เทศบาลทยอยขนตอไปสวนเรื่องน้ําเนาเสียจากการแกะ, อบลําไย ก็จะมอบให
กองสาธารณสุขนําเรื่องเทศบัญญัติวาดวยสิ่งปฏิกูลฯมาบังคับใชเทศบาลจะลาง
ทอหนาใหแตหากตอไปก็จะบังคับกฎหมาย กรณีถนนขางเดอะซัน จะใหกอง
ชางไปตรวจสอบ ใหทําหนังสือมาและจะใหรองนายกคํามูลไปตรวจสอบดูสภาพ
พื้นที่กอนหากตองใชงบประมาณในการซอมแซมมากก็ตองไปประมาณคาใชจาย
กอน จึงเรียนชี้แจงใหทราบเสนอความเห็นวาถนนขางเดอะซัน ชํารุดเสียหายมาก
ซอมแซมคงจะไมไดสวนตัวเห็นวาควรกอสรางใหมจะดีกวาและแจงเรื่องฝาราง
ระบายหมูที่ 13 ยังไมไดแตอยางใด
มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม (ไมม)ี ก็
ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ทาน ที่ไดเขารวมการประชุมในครั้งนี้จนครบองคประชุม

๒๐
ประธานสภาเทศบาล

และขอขอบคุณผูที่เขารวมประชุม ผูบริหาร เจาหนาที่ พนักงาน ทุกทาน และขอ
ปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕7 ไวเพียงแคนี้
(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ

/คณะกรรม...

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดทําการตรวจรายงานการประชุมสภา
เลิกประชุมเวลา 14.00 น. เทศบาล ฉบับนี้ เมื่อวันที่ กุมภาพันธ 2557 เห็นวาถูกตองกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปญญาเจริญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสงกรานต พรหมพนัส)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ สุภา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม)

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

