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เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม เลขานุการสภาเทศบาล ได้นับองค์
ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาเข้าประชุม จานวน 10 คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุม
แล้ว ได้กล่าวเชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาล และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับ
วันนีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครังที่ 1
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6 ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2556 บัดนี ได้เวลา
อันสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ขออนุมัติขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
จากผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน บัดนี ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนแล้ว
รายละเอียดให้เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ได้อ่านให้ ผู้เข้าร่วมประชุม
รับทราบ

นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม: ประกาศจังหวัดลาพูน เรื่องกาหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2556
สมาชิกสภาเทศบาล
ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ด้วยเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมืองลาพูน มีความจาเป็นต้องพิจารณา
การขออนุมัติกันเงินเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และเรื่องอื่นๆที่เป็น
อานาจหน้าที่ของสภา ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
จึงขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน ขอกาหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2556 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

/-ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน………
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ผู้ ว่าราชการจั งหวัดล าพูนโดยนายอาเภอเมืองล าพูน พิจารณาแล้ ว
เห็นสมควรกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจ าปี 2556 จึงอาศัยอานาจตามความใน มาตรา 26 แห่ งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และคาสั่งจังหวัด
ล าพู น ที่ 99/2556 ลงวั น ที่ 17 มกราคม 2556 เรื่ อ งการมอบอ านาจให้
นายอาเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน จึงประกาศกาหนดสมัย
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี2556 ของสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
มีกาหนด 15 วัน นับแต่วันที่ 16-30 กันยายน 2556 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2556 ลงนามโดย นายจาลอง เณรแย้ ม
นายอาเภอเมืองลาพูน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาขอลาประชุม(ด้วยวาจายังไม่มีใบลา) 2 คน คือนายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 และนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 และขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งเรื่องต่างๆให้ที่ประชุมทราบ

นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน มีเรื่องต่างๆที่จะแจ้งให้ทราบดังนี
1. ด้วยเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบั บ ที่ 2 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 โดยได้ รั บความเห็ นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลมะเขื อ แจ้ ในคราวประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3
ประจาปี 2556 ครังที่ 5 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 (รับหลักการ)
และมีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครังที่ 6 เมื่อวันที่
12 กันยายน พ.ศ. 2556 ประกอบกับได้รับความเห็นชอบจากนายอาเภอเมือง
ลาพูน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน ตามหนังสือที่ ลพ. 0023.6
/4252 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556 ให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

/-อาศัยอานาจตาม…….
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อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 63 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ.2496 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ. 2552 ) และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยวิ ธี การงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 ) จึงขอประกาศใช้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
2. ความเคลื่ อ นไหวการบริ ห ารงานเทศบาล ในสิ นปี ง บประมาณนี จะได้
ดาเนินการ 2 เรื่อง โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 นี ได้รับการประสานงานจากนาย
พชร หลวงไผ่พล รองปลัดเทศบาล เรื่องสร้า งฝายชะลอนา ซึ่งได้ของบประมาณ
จากบริ ษั ท เป๊ ป ซี่ -โคล่ า (ไทย) เทรดดิ ง จ ากั ด ได้ ใ ห้ เ งิ น สนั บ สนุ น จ านวน
3,275,000 บาทและเป็นระยะเวลา 3 ปี ในการสร้างฝายครังนี จะเปิดตัวในวันที่
9 ตุลาคม 2556 ที่หมู่ 10 ขอเชิญนายพชร หลวงไผ่พล รองปลัดเทศบาล อธิบาย
รายละเอียดคร่าวๆเพื่อเตรียมการต่อไป

นายพชร หลวงไผ่พล:
รองปลัดเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่เทศบาลได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง จากัด จานวน 3,275,000 บาท
ทางบริษัทจะโอนเงินให้เทศบาลดาเนินการโดยเป็นเงินนอกงบประมาณ ในวันที่ 4
ตุลาคม 2556 เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเข้ามาดูสถานที่เพื่อเตรียมรับคณะที่จะเข้ามา
สร้างฝายในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 แผนการทางานมี 3 ปี ปีที่1 จะสร้างฝาย 300
ฝาย เสร็ จ ภายในเดื อนพฤศจิ กายน ส่ ว นปี ที่ 2และ3 ด าเนิ น การตามแผนที่ ไ ด้
ประสานงานกับบริษัทไว้ คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและบริษัทจะให้เหลือไว้ 15
ฝาย เพื่อที่จะให้พนักงานบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทแม่มาร่วมกิจกรรม จึงขอความ
ร่วมมือสมาชิกสภาให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในครังนี

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุมรับทราบ

/-เรียน ประธานสภา……..
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นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน จึงแจ้งให้สมาชิกสภาทราบตาม
นีและขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า ให้สมเกียรติ
- เรื่องการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการกาจัดขยะโดยปลอดมลพิษ จาเป็น
จะต้องขอเลื่อนไปก่อนเพราะติดขัดหลายๆเรื่องและขอแจ้งว่าได้กาหนดวันศึกษาดู
งานแล้ว เป็นวันที่ 14-17 ตุลาคม 2556 ที่เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎ์ธานี มีฝ่าย
บริหาร ,สภา, ข้าราชการประจาและผู้นาท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้านไปศึกษาดูงานในครังนี
จานวน 50 คน มอบให้เป็นหน้าที่ของนายพชร หลวงไผ่พล รองปลัดเทศบาลและ
นายถวิล มณีขัติย์ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ประสานงาน
- การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้ เริ่มเบิกจ่ายตรง จากกองทุน สปสช.
เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นี เป็นต้นไป ส่วนผู้ช่วยผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
กาลังอยู่ระหว่างการผลักดันกฎหมายอยู่ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อคราวประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 6 ประจาปี 2556 ในวันที่ 12 กันยายน
2556 เวลา13.00 น. ที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้นาสาเนาแจกจ่ายไปแล้ว
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติม โปรดยกมือ (ไม่มี) สมาชิกท่านใด
เห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดได้ยกมือขึน

มติที่ประชุม

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม – ไม่มี
ลาประชุม 2 คน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุม

/-ระเบียบวาระที่ 3.........
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นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่ อง ญัตติขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 1
ขอเชิญนายกเทศมนตรีกล่าวชีแจง

นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี
เรื่องเดิม
ตามประกาศเทศบาลต าบลมะเขื อ แจ้ เรื่ อ ง เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศ
ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2556 และประกาศเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เรื่อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556
ข้อเท็จจริง
ตามประกาศเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ดังกล่าวข้างต้น นัน ประกอบ
กับใกล้ระยะเวลาสินสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แต่ยังมีรายจ่ายโครงการตาม
เทศบั ญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 ในงบดาเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ที่ยังมิได้ก่อหนีผูกพันยัง
ไม่ได้ขออนุมัติกันเงินไว้ และเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่
2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ยังมิได้ก่อหนีผูกพันก็ยังไม่ได้ขออนุมัติกัน
เงินไว้เช่นกัน
ข้อพิจารณา
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้มีความจาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2556 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2556 เพื่อการพัฒนาตาบลมะเขือแจ้ ด้านต่างๆ
ที่จะเกิดขึนโดยคานึงถึงหลักการประหยัดได้ผลงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ที่ได้วางไว้ จึง
เห็ น ควรพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก ในปี ถั ด ไปกรณี ไ ม่ ก่ อ หนี ผู ก พั น
ตามรายละเอียดดังนี
/-โครงการตาม........
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โครงการตามงบด าเนิ น งาน ค่ า ใช้ ส อย ค่ า วั ส ดุ ที่ ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี ผู ก พั น
ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 สรุปรายละเอียด ดังนี
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 200,000 บาท
2.โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้
จานวน 30,000 บาท
3.โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
จานวน 300,000 บาท
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

จานวน 530,000 บาท

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแลระงับอัคคีภัย
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จานวน 15,000 บาท
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

จานวน 15,000 บาท

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
จานวน 50,000 บาท
2.ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน 241,800 บาท
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จานวน 291,800 บาท

/-โครงการตามเทศบัญญัติ………
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โครงการตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 สรุปรายละเอียด ดังนี
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน ฯลฯ
เพื่อการดาเนินงานเกี่ยวกับ แผนงาน/โครงการ “แก้ไขผังเมืองรวมเมืองลาพูน
จานวน 1,675,800 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
1.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฮ่องกอม่วง-เทคโนหมู่บ้านครู
จานวน
1,124,200 บาท
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จานวน 2,800,000 บาท

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 57
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนีผูกพันไว้ก่อนสินปี โดยสั่งซือหรือสั่งจ้าง
หรื อ การเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ถ้ า เห็ น ว่ า การเบิ ก เงิ น ไปช าระหนี ผู ก พั น ไม่ ทั น สิ นปี
ให้ ผู้ บริ หารท้องถิ่นอนุมัติให้ กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากดาเนิ น การตามวรรคหนึ่งไม่แล้ วเสร็ จ ให้ ขอขยายเวลาเบิ กจ่ ายเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนีผูกพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนันต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนีผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่ น หรื อกรณี มี ความจ าเป็ นต้ องแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงรายการดั งกล่ าวที่ ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือเปลี่ ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี
/-กรณีเมื่อสินสุด.........
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กรณี เมื่ อสิ นสุ ดระยะเวลาการกั นเงิ นและขยายเวลาเบิ ก จ่ ายเงิ นแล้ ว หากไม่ ไ ด้
ดาเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจานวนนันตกเป็นเงินสะสม
เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและมีความ
ถู กต้ องตามระเบี ยบ จึ งเห็ นควรพิ จารณาอนุ มั ติ ให้ กั นเงิ นค่ าครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ นและ
สิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนีผูกพันตามรายการข้างต้น ไว้เบิกในปีถัดไป โดยอาศัย
ระเบียบข้อ 57, 59 ตามเสนอ
ขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา

ญัตติขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 1 กรณียังไม่ก่อหนีผูกพัน
ตามที่ได้เสนอมามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ (ไม่มี)
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง จานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจานวน ๑ เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม - ไม่มี
ลาประชุม
2 คน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าที่ประชุมอนุมัติให้กันเงินดังกล่าว

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

3.4 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบั บที่ 3 ของเทศบาลต าบลมะเขื อแจ้ ในวาระที่ 1
ขันรับหลักการ
ขอเชิญนายกเทศมนตรีกล่าวชีแจง

นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่เทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2556ระหว่าง
วันที่ 16-30 กันยายน 2556 เพื่อพิจารณาการขออนุมัติกัน เงินเป็นค่าครุภัณฑ์
ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ างตามเทศบั ญญั ติ เรื่ อ งงบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ มประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 2 และเรื่องอื่นๆที่เป็นอานาจหน้าที่ของสภาเทศบาล
ซึ่งที่ประชุมสภาได้พิจารณาเรื่องกันเงินในวาระที่ 3.1 แล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ฉบับที่ 3
/-เนื่องจากงบประมาณ…..
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เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2556 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
มีบางหมวด บางประเภท ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และมีความจาเป็นต้องพัฒนา
ตาบลมะเขื อแจ้ ให้ เจริ ญก้ าวหน้ าและบั งเกิดประโยชน์สุ ขแก่ประชาชนในต าบล
มะเขือแจ้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ประกอบกับเทศบาลฯ มียอดรายรับจริงเกิน
ก ว่ า ป ร ะ ม า ณ ก า ร ร า ย รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย เ พิ่ ม เ ติ ม ( ฉ บั บ ที่ 2 )
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ตังไว้ทังสิน 2,800,000 บาท ( สองล้าน
แปดแสนบาทถ้วน) จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 )
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นเงิน 1,670,000 บาท ( หนึ่งล้านหกแสน
เจ็ ดหมื่ น บาทถ้ ว น) โดยนายกได้ กระจายการตั ดสิ นใจให้ ฝ่ ายประจ าไปพิ จารณา
โครงการกิจกรรมต่างแล้วนาเสนอมา โดยในส่วนของฝ่ายบริหารก็ได้นาเสนอโครงการ
แก้ไขผังเมืองรวมเมืองรวมลาพูน เป็นงบประมาณ 368,500 บาท และโครงการ
เสริ ม ผิ ว ถนนแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต หมู่ ที่ 1 บ้ า นมะเขื อ แจ้ จ านวนงบประมาณ
150,000 บาท นอกจากนีเป็นการนาเสนอโดยฝ่ ายประจา จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารับหลักการ รายละเอียดตามเอกสารร่างเทศบัญญัติที่แจกให้แล้ว
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

จากการที่นายกเทศมนตรีได้เสนอเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่3 มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายสอบถามขอเชิญ

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุก ท่าน ขอตังข้อสั งเกตว่า
กรณีการตังงบประมาณเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ เพื่อใช้ในการสารวจร้านค้าและ
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี หน้าที่ 3 ซากับ ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพในหน้าที่
4 หรือไม่ อย่างไร

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชีแจงด้วย

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

เรี ย น ประธานสภาเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล กรณี นีขอเรีย นว่า พิมพ์ ซากั น
ที่ถูกต้องในหน้าที่ 4 นัน กล้ องถ่ายรูปจะนาไปใช้ในงานรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

/-เรียน ประธานสภา……….
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นายเจษฎา อุตแจ่ม:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอความเห็นว่า
ถนนลูกรังในเขตเทศบาลหลายสาย ชารุดเสียหาย จีงเสนอให้แบ่งงบประมาณมาซือ
ดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชารุดเสียหายด้วย

นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม: เรียน ประธานสภาเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอทราบคุณลักษณะ
สมาชิกสภาเทศบาล
ของการจั ด ตั งงบประมาณเป็ น ค่ า จั ด ซื อเก้ า อี๊ ข องงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ราคา
4,000 บาท
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัดชีแจง

นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเรียนว่าในการ
จัดซือเก้าอี๊ดังกล่าวเป็นการตังตามราคาท้องตลาด การซือจริงราคาที่จัดซืออาจไม่ถึง
ตัวละ 4,000 บาท

นางพจนีย์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามการตัง
งบประมาณค่ า จั ด ซื อกล้ อ งวงจรปิ ด ที่ ใ ช้ ส าหรั บ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ค วาม
จาเป็นต้องจัดซือหรือไม่ อยากให้พิจารณาด้วย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชีแจงด้วย

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอชีแจงให้ทราบ
กรณี ง บประมาณค่ า จั ด ซื อดิ น ลู ก รั ง ได้ ตั งไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี 2556 แล้ว หากมีความจาเป็นเร่งด่วนเทศบาลก็สามารถเบิกจ่ายจากงบ
ส ารองจ่ ายได้ ส่ ว นกล้ องวงจรปิ ด ที่ศู นย์พัฒ นาเด็ก เล็ กมีท รัพย์สิ นของเทศบาล
ดังนั นควรมีการติดตังกล้ องวงจรปิดเพื่อเป็ นการป้องกันรักษาทรัพย์สิ นของทาง
ราชการด้วย

นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม: เรียน ประธานสภาเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอให้มีการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สงวนการแปรญัตติไว้ก่อนเนื่องจากยังศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับที่ 3 ยังไม่ถ้วนถี่
ประกอบกับเป็นการพิจารณาในวาระรับหลักการ
/-เนื่องจากวันนี……..
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นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เนื่องจากวันนีเป็นการพิจารณาในวาระรับหลักการ หากสมาชิกสภาจะให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในร่างเทศบัญญัติฯ ก็ให้ พิจารณาในวาระที่ 2 ดังนันการพิจารณาร่าง
เทศบั ญ ญัติเ รื่อ งงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติมประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ฉบับที่ 3 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ในวาระที่ 1 ตามที่ได้เสนอมามีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ (ไม่มี) มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
อนุมัตริ ับหลักการ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง จานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจานวน ๑ เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม - คน
ลาประชุม
2 คน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เนื่ อ งจากได้ ข ณะนีใกล้ สิ นสุ ด ปีง บประมาณ 2556 แล้ ว การพิ จ ารณาร่า งเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี 2556 ฉบับที่ 3 จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องพิจารณาด้วยความเร่งด่วน ดังนัน การพิจารณาแปรญัตติวาระที่สองขอให้
มี ก ารแปรญั ต ติ โ ดยที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลเป็ น กรรมการแปรญั ต ติ เ ต็ ม สภาโดย
ประธานที่ ป ระชุ ม เป็ น ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ ในวั น ที่ 25 กั น ยายน
2556 มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเชิญ (ไม่ม)ี
ขอผู้รับรองให้มีการแปรญัตติในวันที่ 25 กันยายน 2556

มติที่ประชุม

มติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง จานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจานวน ๑ เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม - คน
ลาประชุม
2 คน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ดังนันจึงขอนัดประชุม ในวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.เพื่อพิจารณา
วาระ2,3 การแต่งกาย สีกากี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอพักการประชุมไว้ 20 นาที

/-ระเบียบวาระที่ 4...........
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นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่
ขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในเดือนกันยายนนี เป็นเดือน
สุ ดท้ายของปีงบประมาณ 2556 ช่ วงนี เป็ นช่ ว งการประเมินผลงานการบริห าร
ราชการของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ประกอบกับสินเดือนนีมีการประเมินพนักงาน
ในการประเมินพนักงานลูกจ้าง,ภารกิจ จะมีอยู่ 3 เรื่อง 1.การเลื่อนขัน 2.รับเงิน
ค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ 3.สวัสดิการต่างๆ ในส่วนของลูกจ้างตามภารกิจและ
ลูกจ้างทั่วไปนัน มีสิทธิ์ที่จะได้รับโบนัสและการต่อสัญญาจ้าง ส่วนของพนักงานจ้าง
เหมาบริการนันไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินโบนัสและสิทธิพิเศษต่างๆ จึงมีแนวความคิดว่า
จะปรับขึนเงินเดือนให้ตามความเหมาะสม ในการทางานของพนักงานจ้างเหมาแต่ละ
คนเป็นรายๆไป พนักงานคนใดที่ทางานดีก็จะได้เงินเดือนเพิ่มขึนไป จึงอยากให้
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ทุกท่าน ได้ร่วมประเมิน โดยที่ขอให้ประเมินการ
ทางานตามที่เห็นไม่ใช่ตามความรู้สึกในการประเมิน

นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอถามเจ้าหน้าที่ผ่านทางฝ่าย
บริหาร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการแจกถุงขยะ ซึ่งได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านมา
ว่า เดือนนีงดแจกถุงขยะฟรีใช่หรือไม่ จึงขอสอบถามฝ่ายบริหารเพื่อความชัดเจน
เพื่อที่จะแจ้งให้ประชาชนรับทราบ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร จะได้ทราบทั่วถึงกัน

นายกันพงษ์ จันทร์นา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน งานก่อสร้างมีชาวบ้านติติงมาว่า
เวลาที่ผู้รับเหมาเข้าไปทางาน บางครั งไม่แจ้งให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบ
ก่อน ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งแบบแปลนงานให้กับคณะกรรมการตรวจงานจ้างด้วย

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ไหล่ถนนที่หมู่ 3 บ้านแจ่ม
ชารุดเนื่องจากมีการขุดเจาะประปาและมีรถบรรทุกผ่านหลายครัง ทาให้เกิดเป็น
หลุมบริเวณไหล่ทาง และเคยทาหนังสือร้องเรียนมาหลายครังแล้วเพราะเกิดอุบัติเหตุ
กับชาวบ้าน จึงขอให้ฝ่ายบริหารนาดินลูกรังไปถมบริเวณนันด้วย

/-ทางสายชลประทาน........

15
ทางสายชลประทาน ถนนดินลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นทางวิ่งรถขยะของ
เทศบาลตาบลบ้านกลางและรถบรรทุกดิน ขอให้ฝ่ายบริหารนาช่างเข้าไปสารวจและ
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
-

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา

ขอเชิญนากเทศมนตรีชีแจงและตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอชีแจงและตอบข้อซักถาม
ดังนี
1. ถุงขยะ ยังคงแจกฟรีอยู่ จนถึงเดือนธันวาคม แต่เดือนนีอาจจะล่าช้าไปบ้าง
ซึ่งได้แจ้งให้ อสม. ทราบแล้ว
2. โครงการก่อสร้าง คงค้างอยู่ 3 โครงการ ดังนี 1.บ้านฮ่องกอม่วง ม.21
ได้ขอกันเงินแล้ว 2.บ้านกิ่วมื่น ม.8 ราคากลางสูง แต่ขณะนีมีผู้ซือโครงการ
ไปแล้ว 3.วางท่อ ม.1 บ้านมะเขือแจ้
3. ลู ก รั ง กั บ หิ น คลุ ก คาดว่ าอี ก สองเดื อ นน่ า จะได้ ม าซ่ อ มถนน โดยที่ ตั ด
งบประมาณอื่น มาตังไว้โครงการนี จานวน 100,000 กว่าบาท
4. ทางชลประทาน ตามที่ได้คุยกับ สส.สงวน พงษ์มณี ได้มีนโยบายว่าจะสร้าง
ถนนคอนกรีตเลียบทางชลประทาน จากบ้านกลาง-บ้านสะแล่ง งบประมาณ
ทั งหมดเก้ าล้ านบาท โดยแบ่ งค่ าใช้ จ่ าย ระหว่ าง สส.สงวน พงษ์ มณี ,
เทศบาลตาบลบ้านกลางและเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

โครงการโซลาเซลล์ ที่สส.สงวน พงษ์มณี ของบมาความคืบหน้าเป็นอย่างไร ขอเชิญ
นายกชีแจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน โครงการโซลาเซลล์ ที่สส.
สงวน พงษ์มณี ของบมานัน มี 13 ท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ แต่ที่เทศบาลตาบล
แม่ทาและเทศบาลตาบลต้นธงได้ประกาศใช้ไปแล้ว ซึ่งขณะนี อปท.ยังไม่กล้าประกาศ
เนื่องจากยังไม่มีราคามาตรฐานกาหนด

/-เรียน ประธานสภา………
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นายถวิล มณีขัติย์:
ผู้อานวยการกองสาธาฯ

เรียน ประธานสภาและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ด้วยเทศบาลฯ ได้รับการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และได้รับหนังสือ
รายงานของผู้ สอบบัญชีและข้อสั งเกตประกอบการตรวจสอบจากส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดลาพูน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 โดยตามหนังสือดังกล่าวแจ้ง
เรื่องกรณีเทศบาลจัดเก็บขยะโดยวิธีขายถุงขยะมีตราสัญลักษณ์ของเทศบาลให้แก่
ประชาชนและบันทึกรับเงินเข้าเป็นรายได้ค่าธรรมเนียม เก็บ และขนขยะมูลฝอยแทน
การจั ดเก็ บ ค่ าธรรมเนี ยม เป็ นการปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ซึ่ ง เทศบาลอยู่
ระหว่างหารือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งตามกรณีดังกล่ าวข้างต้น กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตอบข้อหารือผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน กรณี
เทศ บาล ต า บลม่ ว ง น้ อย อ าเภ อป่ าซา ง จั งห วั ดล าพู น ต าม หนั ง สื อ ที่
มท0804.3/1056 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หารือการจัดเก็บขยะใน
ชุมชนว่าการกาหนดให้ประชาชนต้องซือ ถุงใส่ขยะที่มีตราสัญลักษณ์ของเทศบาล
เพื่อใส่ขยะหรือสิ่งปฏิกูลแทนการเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกาหนด หากไม่ใช้
ถุงใส่ขยะดังกล่าว เทศบาลจะไม่เก็บขยะ หรือสิ่งปฏิกูลให้ เป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่งกองสาธารณสุข ได้ทาหนังสือ ตอบข้อสังเกตสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินด้านการจัดการขยะมูลฝอยไปว่า
เรื่องเดิม
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ จัดการขยะมูลฝอยโดยจาหน่ายถุงดาติดตรา
สัญลักษณ์เทศบาลตาบลมะเขือแจ้และออกใบเสร็จรับเงินเป็นค่าธรรมเนียมการเก็บ
ขยะมูลฝอย หลังจากนันรถของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้จะเป็นผู้เก็บขยะมูลฝอยตาม
หมู่บ้านต่างๆ เพื่อนาไปให้เอกชนรับช่วงไปกาจัดต่อไป
ข้อเท็จจริง สานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการเงินของเทศบาลตาบลมะเขือ
แจ้ ร ะหว่ า งวั น ที่ 4-17 มิ . ย. พ.ศ. 2556และได้ ใ ห้ ข้ อ สั ง เกตว่ า กรณี ที่
เทศบาลฯจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีจ่ายถุงมีตราสัญลักษณ์ให้แก่ประชาชนและบันทึก
รับเงินเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย แทนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ตามอานาจหลักของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ม.50(3) เป็น
การปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและสานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ ข้อเสนอแนะ
ให้ เทศบาล ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 20(4) โดยกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง และปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และหนังสือหารือโดยเคร่งครัดต่อไป

/-ข้อพิจารณา.......
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ข้อพิจารณา 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมทังที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543 ได้ตราไว้ว่า มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล
มี ห น้ าที่ ต้ องท าในเขตเทศบาลดั งต่ อไปนี (3) รั กษาความสะอาดของถนน หรื อ
ทางเดินและที่สาธารณสุข รวมทังการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน มาตรา 5
ให้ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการตามพระราชบัญญัติ นีและให้ มี
อานาจแต่งตังเจ้าพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมหรือ
ยกเว้นค่ าธรรมเนียมและกาหนดกิ จการอื่นเพื่อปฏิบั ติการตามพระราชบัญญัติ นี
กฎกระทรวงนัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจ จานุเบกษาแล้วให้บังคับได้ มาตรา 20
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัด
สิ่ งปฏิกู ลหรื อมู ลฝอย ให้ ราชการส่ ว นท้ องถิ่นมี อานาจออกข้ อกาหนดข้อท้องถิ่ น
ดังต่อไปนี
(4) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการแทน ในการเก็บ ขน
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกินอัต ราที่กาหนดในกฎกระทรวง ทังนี การจะ
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการส่วนท้องถิ่นนัน
จะต้องดาเนินการให้ถูกต้องถูกสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวงข้อเสนอแนะ
ขอเสนอความเห็นส่วนตัวว่าควรปรับเปลี่ยนวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเปลี่ยนจากถุงเป็นถังและจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามที่
กาหนดไว้ในเทศบัญญัติการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2556
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เรื่ อ งซ่ อ มแซมถนนสายหลั ก ของเทศบาลต าบลมะเขื อ แจ้ บ้ า นเหมื อ งกวั ก บ้านศรีดอนตัน-บ้านคอกวัว ซึ่งการแก้ปัญหาเบืองต้นของเทศบาลคือได้นาหินคลุกไป
ถมซ่อมถนนแล้ ว แต่ก็แก้ปัญหาได้แค่ชั่วคราวก็ กลั บมาเป็นเหมื อนเดิม จึงได้ไป
ประสานงานต่อท้องถิ่นจังหวัด เพื่อที่จะไปของบมาสร้างถนนใหม่ แต่เนื่องจากอยู่
นอกเหนืออานาจของท้องถิ่น จึงไม่มีงบประมาณที่จะจัดสรรให้ จึงได้เสนอแนะกับ
เทศบาล ดั งนี ให้ เตรี ยมโครงการและให้ ช่ างส ารวจจั ดท าแผนรองรั บไว้ เพราะ
ปีงบประมาณ 2557 ถ้าทางกรมฯจัดสรรงบประมาณมาแล้วก็จะจัดสรรให้แต่ละ
เทศบาลอีกครัง ถนนสายนี มีความกว้าง 8 เมตร ยาว 280 เมตร ซึ่งถือว่าเกิน
ศั กยภาพของเทศบาลที่ จะน างบสร้ า งถนนใหม่ จึ งท าได้ เพี ยงซ่ อมแซมเท่ านั น
ขอฝากฝ่ายบริหารให้เตรียมโครงการรองรับเพื่อเสนอหน่วยงานเบืองบนดาเนินการ
ต่อไป โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กองช่างขอให้ติดตามงานด้วย
/-เรียนประธานสภา........
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นายประเสริฐ อุตตระพยอม: เรี ย น ประธานสภาและสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น เรื่ อ งซ่ อ มแซมทางลอด
รองนายกเทศมนตรี
ซุปเปอร์ไฮเวย์ มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ได้ขอร้องให้มีการซ่อมแซมซึ่งนายกเทศมนตรี
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการนี การประมาณการซ่อมแซม งบประมาณ
คร่าวๆ สี่แสนกว่าบาท โดยมีแนวความคิดว่าจะขอร่วมมือจากบริษัทห้ างร้านต่างๆ
ในการก่อสร้างจึงขอปรึกษาหารือกับประธานสภาและสมาชิกทุกท่านว่า จะขอความ
ร่วมมือจาดบริษัทต่างๆด้วยวิธีไหนจึงจะเหมาะสมที่สุดโดยจากการที่ได้ปรึกษาหารือ
กับนายกเทศมนตรีก็ได้ความคิดอีกว่าให้ ขอความร่วมมือจาก อบจ. จะเป็นวิธีที่
เหมาะสมและสะดวกกว่า จึงขอความคิดเห็นจากสภาว่าจะทาอย่างไร
นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอวิธี คือ ให้ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วรายงานถึงนายอาเภอทราบ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน มีมุมมองหลายอย่างเสนอแนะว่า
ให้ส่งเรื่องให้ อบจ. เพราะ อบจ. มีเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมที่จะปฏิบัติงาน เช่น
รถบดถนน ถ้าเรื่องไหนโครงการใดที่เกินความสามารถแล้วให้ส่งเรื่องไปยัง อบจ.
หรือ จังหวัดพิจารณาต่อไป

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอเสนอว่ า ให้ ด าเนิ น การตามที่ นายกเสนอมาก่ อนและขอนั ด หมายสมาชิ กสภา
ไปยื่นเรื่องและพูดคุยปัญหาพร้อมกันที่ อบจ. ในวันที่25 กันยายน 2556 นี

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เห็นด้วยตามที่นายกเทศมนตรีได้
เสนอมา และพร้อมที่จะเข้าไปคุยกับ อบจ. เสมอ เพราะเห็นตามสภาพจริงแล้วมี
ปัญหานาเอ่อนองจริง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ปั ญหาของหมู่บ้ านจัดสรร กู๊ดวิวแลนด์ หลั งจากที่ส ภารับโอนแล้ ว หมู่บ้ านยั ง
ดาเนินการไปที่จังหวัดอยู่ จึงถามนายยกเทศมนตรีว่า พอจะทราบหรือไม่ว่าเกิ ด
ปัญหาอะไรขึน

/-เรียนประธานสภา.........

19
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เกี่ยวกับปัญหาหมู่บ้านจัดสรร
กู๊ ด วิ ว แลนด์ นั น ได้ อ ธิ บ ายให้ กั บ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและแกน าหมู่ บ้ า นให้ ท ราบแล้ ว
ว่าเทศบาลได้ดาเนินการตามขันตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างและได้ส่ ง
รายงานและหลักฐานการโอนไปให้ยังอาเภอเมืองแล้ว

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุมรับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเตรียมความพร้อม ในการโต้ตอบข้อซักถามของผู้นาชุมชน
และแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างของชาวบ้าน
มี ส มาชิ กสภาเทศบาลหรื อ หั ว หน้ าส่ ว นราชการเสนอเรื่ อ งอื่ นๆ หรื อ ไม่ (ไม่ มี )
ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครังนีจนครบองค์ประชุม
และขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทุกท่าน และขอปิด
การประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕6 ไว้เพียงแค่นี

เลิกประชุมเวลา 15.20 น.
(ลงชื่อ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ มได้ ทาการตรวจรายงานการประชุ มสภา
เทศบาล ฉบับนี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปัญญาเจริญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ สุภา)
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(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)
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นอให้...
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