๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒559
วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ผูมาประชุม
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายบุญทา ตันตรา
นายมานพ ทาสีคํา
นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม
นายทรงศักดิ์ สุภา
นายเจษฎา อุตแจม
นายรัตน ไชยวงคษา
นายรุงฤทธิ์ กองยศสืบ
นายกันณพงศ จันทรน้ํา
นายสงกรานต พรหมพนัส
นายทองดี ปญญาเจริญ
นางพจนีย รัตพนัส
นายรันต ศิริหิรัญรัชตะ

ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
รองประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เขต 2

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

นายวัฒนา จันทนุปาน
นายคํามูล พรหมพนัส
นายประเสริฐ อุตตระพยอม
นายนราชัย ริมแจม
นายชนะ บุตรนุชิต
วาที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
นายอุดม ปนแจม
นายศักดิพันธุ จันตัน
นายสินาด กรีทวี
นายถวิล มณีขัติย
นางประภัสสร สิทธิใหญ
นางมาลินี อัตตะศิริ
นางสาวพิรุณญาณิน จักรทอง
นายสายัณห มณีวรรณ
นายธนชาติ เตจะยวง

นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
ปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ
รองปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ผูอํานวยการกองการศึกษา
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายปกครอง

/16...

๒
16
17
18
19
20
21
22

นางสาวสุธาสินี บูรพาพัธ
นายธนาคาร พึ่งธรรม
นายนพดล เตียวตระกูล
นางสาวไพลิน ปญโญกลาง
นางนงนุช ปาเกี๋ยง
นางวนิดา พุกปลั่ง
นางอนงคลักษณ ธีระศักดิ์

หัวหนาฝายพัฒนารายได
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
หัวหนาฝายธุรการ
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

1
2
3
4

ผูเขารวมรับฟงการประชุม
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์
นางพิมประไพ ดิชวงค
นางกิ่งกาญจน บุณฑริกบุตร
นายธนกฤต เฉลิมวงศ

เจาพนักงานธุรการ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูน
หัวหนางานจัดการเลือกตั้ง
หัวหนางานสืบสวนสอบสวน

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม เลขานุการสภาเทศบาล ไดนับองค
ประชุม เห็นวาสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 12 คน เปนอันวาครบองคประชุมแลว
ไดเชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
เปดการประชุมสภาเทศบาล
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับวันนี้
เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจํ าป พ.ศ.
๒๕๕9 ตรงกั บ วัน ที่ 8 กุมภาพัน ธ 2559 เมื่ อมี ผู มาประชุ มครบองค ประชุ มแล ว
ขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วั นนี้ นายกเทศมนตรีติดภารกิ จต อนรับ คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง จ.ลําพูน ยั งไม
สามารถเขารวมประชุมได กระผมจึงขอเลื่อนการพิจารณาไปในระเบียบวาระที่ 2 กอน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบี ย บวาระที่ 2 รั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ครั้ ง ที่ 2
ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ตามที่ฝายเลขานุการสภาเทศบาล
ไดสําเนารายงานการประชุมแจกใหทานทราบแลว มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย
แกไขหรือเพิ่มเติม ถามี โปรดยกมือ ถาไมมี ผมจะขอถามมติในการรับรองรายงานการ
ประชุม ผมขอถามมติเรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 สมาชิกสภาทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติรับรองดวยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง

/นายบุญทา...

๓
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติการกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลา และวันเริ่มตน
ประชุมสมัยสามัญประจําปของแตละสมัยในป 2559 และวันเริ่มสมัยประชุมสมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําป 2560
มีสมาชิกทานใดจะเสนอ

นายสงกรานต พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต พรหมพนัส สมาชิกสภา เขต 2 ขอเสนอ
สมาชิกสภาเขต 2
การกําหนดสมัยประชุมดังนี้
สมัยแรก
สมัยที่ 2
สมัยที่ 3
สมัยที่ 4

ตั้งแตวันที่
ตั้งแตวันที่
ตั้งแตวันที่
ตั้งแตวันที่

1
2
1
1

กุมภาพันธุ
พฤษภาคม
สิงหาคม
พฤศจิกายน

- 1 มีนาคม 2559
- 31 พฤษภาคม 2559
- 30 สิงหาคม 2559
- 30 พฤศจิกายน 2559

และขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของป พ.ศ. 2560 เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 - 2 มีนาคม 2560
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายสงกรานต พรหมพนัส ไดเสนอ ขอผูรับรอง 2 คน มีผูรับรอง 2 คน
1.นายกันณพงศ จันทรน้ํา 2.นายทรงศักดิ์ สุภา
มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม
หากไมมี กระผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาทานใดเห็นสมควรกําหนดจํานวน
สมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญประจําปของ
แตละสมัยในป 2559 และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2560
ตามที่ นายสงกรานต พรหมพนัส เสนอ โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.2 ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดหมดวาระลง และจะไดทําการแตงตั้ง
ใหม ตามระเบียบการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดไมเกิน 7 คน มี
สมาชิ ก สภาท า นใดจะเสนอจํ า นวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม
เชิญนายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 กระผมขอเสนอ
จํานวน 5 คน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผูรับรอง 2 คน มีผูรับรอง 2 คน
1.นายมานพ ทาสีคํา 2. นายรัตน ไชยวงคษา
มีสมาชิ กท านใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม ไมมี เปนอันวาที่ประชุมเสนอ 5 คน
ขอใหเสนอในแตละบุคคล
/นายกันณพงศ...

๔
นายกันณพงศ จันทรน้ํา:
สมาชิกสภา เขต 2

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ จันทรน้ํา เสนอนายสงกรานต พรหมพนัส

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผูรับรอง 2 คน มีผูรับรอง 2 คน
1.นายทรงศักดิ์ สุภา 2.นางพจนีย รัตพนัส

นายสงกรานต พรหมพนัส: เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต พรหมพนัส เสนอนายกันณพงศ จันทรน้ํา
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผูรับรอง 2 คน มีผูรับรอง 2 คน
1.นายรัตน ไชยวงคษา 2.นายมานพ ทาสีคํา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา เสนอนางพจนีย รัตพนัส

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผูรับรอง 2 คน มีผูรับรอง 2 คน
1.นายเจษฎา อุตแจม 2.นายรุงฤทธิ์ กองยศสืบ

นายรัตน ไชยวงคษา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายรัตน ไชยวงคษา เสนอนายรุงฤทธิ์ กองยศสืบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผูรับรอง 2 คน มีผูรับรอง 2 คน
1.นายกันณพงศ จันทรน้ํา 2.นายสงกรานต พรหมพนัส

นายรุงฤทธิ์ กองยศสืบ:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายรุงฤทธิ์ กองยศสืบ เสนอนายรัตน ไชยวงคษา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผูรับรอง 2 คน มีผูรับรอง 2 คน
1.นายทองดี ปญญาเจริญ 2.นายรันต ศิริหิรัญรัชตะ
สภาเทศบาลไดคัดเลือกคณะกรรมการเปนที่เรียบรอยแลว ขอพัก 10 นาที

เวลา 10.30 น.
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

กระผมขอเปดการประชุมตอ และขอกลับมาในระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แจงกรอบระยะเวลาและกิจกรรมการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ
วันนี้มีเจาหนาที่จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูนมาชี้แจง
ดวย ผูบริหารมีเรื่องจะแจงที่ประชุมทราบหรือไม ถามี ขอเชิญ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2559 ไดรับเกียรติจากทาง
/สํานักงาน...

๕
สํ า นั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจํ าจั งหวั ดลํ าพู น มาชี้ แจงในเรื่ องกรอบ
ระยะเวลาและกิจกรรมการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ เชิญครับ
นางพิมประไพ ดิชวงศ:
ผูอํานวยการการเลือกตั้ง

เรียน ประธานสภาฯ วันนี้ตองขอขอบคุณที่ใหเวลากับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมา
พูดคุยเรื่องกรอบระยะเวลาและกิจกรรมการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ขอ
อนุญาตแนะนําตัวดิฉันนางพิมประไพ ดิชวงศ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง และมีหัวหนา
งานอีก 2 ทานเขารวมดวย 1.นางกิ่งกาญจน บุณฑริกบุตร หัวหนางานจัดการเลือกตั้ง
2.นายธนกฤต เฉลิมวงศ หัวหนางานสืบสวนสอบสวน ทุกทานคงจะทราบวาเรากําลัง
เตรียมตัวทําประชามติ ทุกทานคงไดรับเอกสาร R2R เสนทางสูประชามติแลว เรามา
เริ่มกระบวนการทําประชามติ จากที่ทราบกันวารางรัฐธรรมนูญฉบับที่แลวไมผาน ได
แตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ จํานวน 21 ทานใหจัดทํารัฐธรรมนูญใหม และ
รางรัฐธรรมนูญฉบับแรกไดออกมาแลว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 หลายทานคงได
เขารวมประชุมที่เชียงใหม วันที่ 30-31 มกราคม 2559 มาแลว หลายทานไดแสดง
ความคิดเห็นตอคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญกําลังรับ
ฟงความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนําไปสูรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ เมื่อรัฐธรรมนูญ
ฉบั บ สมบู ร ณ ออกมาแล ว คณะกรรมการร างรั ฐ ธรรมนู ญ จะต องส งรั ฐ ธรรมนู ญให
คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีใชเวลาไมเกิน 1 สัปดาห สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่ อให คณะกรรมการการเลื อกตั้ งจั ดทํ าประชามติ หน า ที่ ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะตองทําประชามติ โดยมี 2 หลักการใหญ ๆ คือกําหนดวันออกเสียงไมชากวา
30 วัน ไมเกิน 45 วัน หลังรับรางจากคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตอง
ทําใหเสร็จกอนทําประชามติตองสงรางรัฐธรรมนูญใหทุกครัวเรือนโดยประมาณ 80 %
ของทุกครัวเรือน ประเทศไทยมีครัวเรือน 24,750,000 ครัวเรือน จะตองสงประมาณ
19,800,000 ครัวเรือน ถึงจะทําประชามติได เมื่อทําประชามติแลว ถาเสียงสวนมาก
เห็นชอบ ชวงนี้ – 29 มีนาคม 2559 เปดรับฟงความคิดเห็น เสนอความคิดเห็นตอ
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดเลย เมื่อรางรัฐธรรมนูญผานนายกรัฐมนตรีทูลเกลา
ถวายภายใน 30 วัน หลังจากประกาศและลงพระปรมาภิไธยแลวจึงบังคับใช นําไปสู
รางกฎหมายลูก เพื่อจะนําไปสูกฎหมายใหม ตนเดือนเมษายน คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะเริ่มพิมพรางรัฐธรรมนูญ วันที่ 27 เมษายน 2559 และสงรางรัฐธรรมนูญ
ใหทุกครัวเรือนภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 มีการออกเสียงกําหนดคราว ๆ วันที่
31 กรกฎาคม 2559 จะมีการออกเสียงประชามติ กอนการออกเสียงจะจัดใหมีการ
แสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน โดยเชิญทั้ง 2 ฝาย ฝายที่เห็นดวยและไมเห็นดวย
มาแสดงความคิดเห็นกอน 15 วันออกเสียง และจะสงความคิดเห็นใหประชาชนไดรับ
ทราบเพื่อนําไปพิจารณาวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ จากนั้นคณะกรรมการเลือกตั้ง
จะออกกฎเกณฑการออกเสียง กําหนดการเปด – ปดหีบ ระยะเวลา ซึ่งขณะนี้อยูใน
ระหวางพิจารณากันอยู เมื่อรางรัฐธรรมนูญออกมาแลว จะพูดถึงเรื่องของรัฐสภามี
สมาชิกสภาจํานวน 500 คน สมาชิกวุฒิสภาจํานวน 200 คน การเลือกตั้งฉบับใหม
/จะใหกา...

๖
จะใหกาใบเดียว กาสมาชิกสภาทานไหน พรรคนั้นไดคะแนน สําหรับสมาชิกวุฒิสภาไม
มีการเลือกตั้ง ไมสรรหา เปนการเลือกกันเองระหวางองคกร หากมีการทําประชามติจะ
ขอมาชี้แจงอีกครั้งเกี่ยวกับหลักเกณฑการทําประชามติ มีทานใดอยากสอบถามเพิ่มเติม
เชิญสอบถามได ขอขอบคุณประธานสภาฯ นายกฯ ที่ใหโอกาสมาชี้แจงในวันนี้
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม เชิญนายสินาด กรีทวี

นายสินาด กรีทวี:
ผูอํานวยการกองชาง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผูอํานวยการกองชาง ขอสอบถามหาก
ประชามติไมผาน จะนําไปสูขั้นตอนใดตอไปครับ

นางพิมประไพ ดิชวงศ:
ผูอํานวยการการเลือกตั้ง

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพิมประไพ ดิชวงศ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง หากประชามติไมผาน จะไมมีการรางอีกแลวใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใดก็ไดมาใชไดเลย

นายสินาด กรีทวี:
ผูอํานวยการกองชาง

เรี ย น ประธานสภาฯ กระผมนายสิ น าด กรี ทวี ผู อํ านวยการกองชาง
รัฐธรรมนูญเกามาใช และจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร

นางพิมประไพ ดิชวงศ:
ผูอํานวยการการเลือกตั้ง

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพิมประไพ ดิชวงศ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง ขาวสารจาก
คณะรักษาความมั่นคงแหงชาติ ไดเผยแพรออกมา จากที่เห็น Road Map หาก
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผาน จะเลือกตั้งปลายป 2560 ระยะเวลากอนที่จะถึงชวงนั้นอยู
ระหวางการรางกฎหมายลูก ซึ่งใน Road Map ใชเวลาถึง 8 เดือน อาจลดเวลาลงมาได
ขึ้นอยูกับการใชระยะเวลาในการรางกฎหมายลูก เมื่อรางกฎหมายลูกได จะมีเวลา
จัดการเลือกตั้ง 45 วัน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

กระผมขอสอบถามว า ในเรื่ องของร างรั ฐ ธรรมนู ญ ใหม 1.สมาชิ กสภาท องถิ่ น จะมี
สวั สดิ การ , การรั กษาพยาบาลอย างไรบาง 2.รั ฐ ธรรมนู ญ ผานหรื อไม ผ านจะเอา
รัฐธรรมนูญไหนมาใชก็ได อยากทราบวาทองถิ่นจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร กอนหรือหลัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือตองรอกฎหมาย

นางพิมประไพ ดิชวงศ:
ผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ดิฉันขอตอบขอสอบถาม ทานสามารถนําเสนอตอคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดเลย
และทองถิ่นจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหรนั้น พระราชบัญญัติทองถิ่นไมตองรอรัฐธรรมนูญ
จะมีการเลือกตั้งกอนหรือหลังตอบไมได ขึ้นอยูกับผูบริหารบานเมือง กฎหมายไมได
บังคับ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

สรุปแลวการจะอยูตอหรือเลือกตั้งใหม ขึ้นอยูกับนโยบายรัฐบาล เชิญนายสินาด กรีทวี

นายสินาด กรีทวี:
ผูอํานวยการกองชาง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผูอํานวยการกองชาง สมาชิกสภา
ทองถิ่นตําบลมะเขือแจ ไดหมดวาระลง วันที่ 7 มกราคม 2559 ขอสอบถามวา

หากนํ า

/สมาชิกสภา...

๗
สมาชิกสภาชุดรักษาการ มีอํานาจการบริหารแคไหน และการควบรวมทองถิ่น จาก
องคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาล เทศบาลขนาดเล็กที่ประชากรไมถึง 2,000 คน
ใหควบรวมกับเทศบาลใหญ
นายธนกฤต เฉลิมวงศ:

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธนกฤต เฉลิมวงศ หัวหนางานสืบสวนสอบสวน ขอ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

สรุปวาการที่จะควบรวมหรือไมนั้น อยูที่คําสั่งของรัฐบาล เชิญนายกันณพงศ จันทรน้ํา

นายกันณพงศ จันทรน้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ จันทรน้ํา สมาชิกสภาเขต 2 ขอสอบถามวา
สมาชิกสภาทองถิ่นในขณะรักษาการ การบริหารงานองคกรสมาชิกสภาฯสามารถเปลี่ยน
แปลงไดหรือไม

หัวหนางานสืบสวนสอบสวน อนุญาตตอบขอสอบถาม ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ หากสภาหมดวาระใหปฏิบัติหนาที่
ตอไป ไมไดระบุในรายละเอียดไว สวนการจะควบรวมทองถิ่นยังตอบไมได ตองรอรัฐธรรมนูญ
ใหม ไมไดระบุวาจะควบรวม เปนการแสดงความคิดเห็นมากกวา

เรี ยน ประธานสภาฯ กระผมนายธนกฤต เฉลิ มวงศ หั วหน างานสื บสวนสอบสวน
หัวหนางานสืบสวนสอบสวน สมาชิกสภาฯ การบริหารงานทองถิ่นและอํานาจหนาที่ยังคงเหมือนเดิม
นายธนกฤต เฉลิมวงศ:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอขอบคุณเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูน ใหเกียรติมาใหความรูและแนะนําขอ
กฎหมาย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

1.2 แจงเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน งบเงิ นอุ ดหนุน ประเภทเงิ นอุ ดหนุ นส วนราชการ อุดหนุ นใหแกการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน (กองชาง) เชิญฝายบริหารชี้แจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
ขอชี้แจงหลักการและเหตุผลดังนี้
เรื่องเดิม ตามที่เทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดตั้งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อเปนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
บานยี่ขอ หมูที่ 20 ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เปนเงิน 35,000 บาท
(สามหมื่นหาพันบาทถวน) รายละเอียดปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 หนา 36 นั้น
ขอเท็จจริง ตามที่กองชาง ไดลงพื้นที่สํารวจเพื่อระบุพิกัดเขตพื้นที่
ขยายเขตไฟฟ าดั งกล าว พบว าจุ ดที่จ ะทํ าการขยายเขตไฟฟ า เป นพื้ น ที่เขตติ ดต อ
ระหวาง หมู 20 และ หมู 4 จึงทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนในการระบุหมู ซึ่งจุด
/ที่ไดดําเนินการ...

๘
ที่ไดดําเนินการสํารวจเพื่อทําการขยายเขตไฟฟาจริง เปนเขตพื้นที่ของบานสันคะยอม
หมูที่ 4 ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เปนเงิน 35,000 บาท (สามหมื่น
หาพันบาทถวน)
ขอระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิ ธี การ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 28 การ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจายใหเปนอํานาจ
อนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น
ขอพิจารณา เนื่องจากโครงการดังกลาวถือเปนสิ่งกอสราง และตั้งไว
ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน จึงเห็นควรแจงใหสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจทราบ
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

สรุปเปนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากขยายเขตไฟฟาหมู 20 เปน หมู 4 เนื่องจากสมาชิก
สภาฯ ติดภารกิจในชวงพักเที่ยง ผมขอนัดประชุม เวลาบาย 2 โมง

ที่ประชุม:

รับทราบ

เวลา 14.00 น.
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.3 ญัตติขอความเห็นชอบจายขาดเงินสะสมขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ
จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) (กองชาง) เชิญฝายบริหารชี้แจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
ผมขอชี้แจงดังนี้
หลักการและเหตุผล
ขอความเห็นชอบจายขาดเงินสะสมขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ
จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)
เรื่องเดิม
ดวยเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดรับหนังสือจาก นายบํารุง วงศวาร กํานัน
ตําบลมะเขือแจ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนแกไขปญหาเรื่องน้ําอุปโภค บริโภค หมูที่ 12
บานรองบานเหลา และกองชางไดดําเนินการตรวจสอบสถานที่ขุดเจาะบอบาดาลตามที่
คณะกรรมการหมู บานไดใหข อมูลความลึ กของบอบาดาล ลึก 120 เมตร และได
กําหนดจุดที่จะทําการขุดเจาะ สถานที่ดังกลาวเปนบริเวณที่ตั้งของประปาหมูบานที่มี
อยู เดิ มแล ว ดั งนั้นกองชางจึงไดดําเนินการเขียนแบบแปลนการขุดเจาะบอบาดาล
พรอมประมาณราคาคากอสรางงานขุดเจาะบอบาดาล ขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึกไม
นอยกวา 120.00 เมตร พรอมอุปกรณที่กําหนด จํานวนเงิน 300,000 บาท (สาม
แสนบาทถวน)
/ขอเท็จจริง...

๙
ขอเท็จจริง
เนื่องจากการขอรับการสนับสนุนแกไขปญหาเรื่องน้ําน้ําอุปโภคบริโภค หมูที่
12 บานรองบานเหลา ตําบลมะเขือแจ ไดรับความเดือดรอน ประสบปญหาขาดแคลน
น้ําอุปโภคบริโภค บอบาดาลที่ใชอยูในปจจุบันเกิดแหงไมมีน้ําและไมสามารถสูบน้ําใส
ถังประปาแจกจายใหราษฎรได และขอใหดําเนินการชวยเหลือเปนการเรงดวน โดยการ
ขุ ด เจาะบ อ บาดาลใหม เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นดั ง กล า ว ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 8 เงินสะสม ขอ
89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายขาดเงินสะสมไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อ
บํ า บั ดความเดื อดร อนของประชาชน ทั้ งนี้ ต องเป น ไปตามแผนพัฒ นาขององค กร
ปกครองสวนท องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
ตรวจสอบแลวโครงการขุดเจาะบอบาดาลดังกลาวอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25592561) และไม ได ตั้ งงบประมาณไว ในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ าย ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และเปนกรณีเรงดวน
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค กรปกครองส วนทองถิ่น พ.ศ. 2547
หมวด 8 เงินสะสม ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายขาดเงินสะสมไดเฉพาะ
กิ จการซึ่ งอยู ในอํ านาจหนาที่ ขององคกรปกครองสว นทองถิ่น ซึ่ งเกี่ย วกับด านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่น
ขอพิจารณา
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และเพื่อเปนการบําบัดความเดือดรอนของประชาชนในกรณี
เรงดวน จึงเห็นควรเสนอใหสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ พิจารณาใหความเห็นชอบจาย
ขาดเงินสะสม จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)
จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ พิจารณาเห็นชอบ
การจายขาดเงินสะสมขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ จํานวนเงิน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถวน) ตอไป ผมขอรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได จํานวน
เงิน 7,801,973.22 บาท (เจ็ดลานแปดแสนหนึ่งพันเการอยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบ
สองสตางค)
/นายมานพ...

๑๐
นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายสินาด กรีทวี

นายสินาด กรีทวี:
ผูอํานวยการกองชาง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผูอํานวยการกองชาง ขออนุญาต
เพิ่มเติม เปนงานเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา
120 เมตร มีบอ ซับเมิสขนาด 2 แรงมา พรอมตูควบคุมไฟฟา กองชางประเมินตาม
หลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง เปนเงิน 300,000 บาท

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ในเมื่อเปนความ
จําเปนความเดือดรอนของชาวบาน แลวแตผูบริหารเห็นความสําคัญของโครงการนั้น ๆ
แตญัตตินี้นาจะมีรายละเอียดของเอกสาร ตอไปผมขอรองแตละกอง ใหมีรายละเอียด
ครบถวน ตองเตรียมพรอม

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายสงกรานต พรหมพนัส

นายสงกรานต พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 กระผมเห็นวา
ปญหาภัยแลงสําคัญจริงๆ แตกระผมเปนหวงเรื่องถาเราอนุมัติไปแลว ขอใหติดตามงาน
สมาชิกสภาเขต 2
ใหเร็ว
นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายรันต ศิริหิรัญรัชตะ

นายรันต ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรันต ศิริหิรัญรัชตะ สมาชิกสภาเขต 2 การขุดเจาะบอ
บาดาลมีความจําเปนตอหมู 12 เพราะขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค ซึ่งบอเดิมลึกไมพอ
ไมสามารถดึงน้ํามาใชได ขอใหสมาชิกทุกทานชวยสนับสนุนดวย ทุกวันนี้ทางเทศบาลได
นําน้ําไปเติมในแทงคแตไมเพียงพอ ในการตั้งงบ 300,000 บาทนั้น เปนการขุดเจาะ
ความลึก 120 เมตร หากขุดไมถึง บริษัทก็จะคืนเงินให กระผมเห็นสมควรอนุมัติ

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนางพจนีย รัตพนัส

นางพจนีย รัตพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย รัตพนัส สมาชิกสภาเขต 2 เห็นดวยกับการขุดเจาะ
บอบาดาล หมู 12 ที่ความลึก 120 เมตร หากขุดเจาะเจอก็ไมมีปญหา แตเปนหวงเรื่อง
งบประมาณหากขุดไปแลวไมเจอน้ํา ก็ตองเพิ่มงบประมาณจนกวาจะขุดเจอ และตองทํา
ใหแลวเสร็จ เพราะมีความจําเปนจริง ๆ
/นายมานพ...

๑๑
นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายสินาด กรีทวี

นายสินาด กรีทวี:
ผูอํานวยการกองชาง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผูอํานวยการกองชาง โครงการกอสราง
การขุดเจาะบอบาดาล ตองไดน้ํา 5 คิว/ชั่วโมง ถาเจาะไมถึง 120 เมตร จะหักเงินผู
รับจางไมได เพราะทําตามแบบที่กําหนด ผูรับจางสามารถฟองศาลปกครองได ทาน
อนุมัติไปตามระเบียบงบประมาณ สวนรายละเอียดใหเปนไปตามแบบเปนหนาที่ของ
ขาราชการประจํา

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายสงกรานต พรหมพนัส

นายสงกรานต พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ผมอานดูใน
เอกสารไมไดระบุ 5 คิว เจาของเรื่องไมไดแนบเอกสารมาดวยและขอใหอธิบายเปนเมตร
สมาชิกสภาเขต 2
ตามแบบของชาวบาน การเขาใจไมตรงกัน ผมวาเปนโครงการที่ดี และอยากใหชาวบาน
รับผลประโยชนเร็วที่สุด
นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายบุญทา ตันตรา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ ผมนายบุญทา ตันตรา ผมเห็นดวย ตามแบบแปลนของเทศบาลนั้น
ถูกตองแลวครับ แตการเสนอญัตติทานไมไดเสนอแบบแปลนแนบมาดวย ถาทานเสนอ
แบบแปลนมาในเอกสาร ทานไมตองชี้แจงก็ได การพิจารณาจะพิจารณาขอมูลตองพรอม
ตามหลักยึดถือความจําเปนของปญหา ตองกําหนดปริมาณน้ําและตองมีความลึกไมนอย
กวา ถาเขียนกวาง ๆ เทศบาลก็จะเสียผลประโยชน

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

ทางผูอํานวยการกองชางสงแบบแปลนมาทีหลัง อีกสักครูจะใหเจาหนาที่สําเนาเอกสาร
ให เชิญนายรุงฤทธิ์ กองยศสืบ

นายรุงฤทธิ์ กองยศสืบ:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรุงฤทธิ์ กองยศสืบ สมาชิกสภาเขต 1 เรื่องเจาะน้ํา
บาดาล กระผมกลัววางบประมาณจะไมพอ เพราะพื้นที่ตําบลมะเขือแจมีพื้นดินเปนหิน
งบประมาณ 300,000 บาท เกรงวาจะไมมีผูรับจาง

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายบุญทา ตันตรา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ ผมนายบุญทา ตันตรา ผมมีความเปนหวงเหมือนสมาชิกหลายๆ
ทาน ตามหลักแลวผูรับผิดชอบตองคํานวณเทคนิคการขุดเจาะ ตองมีขอมูลพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร ภูมิประเทศเปนอยางไร ตองขุดเทาไหรปริมาณน้ําถึงจะพอ หากความลึกถึง
แตน้ําไมมี ตองขุดเจาะใหใหม เกรงวาจะไมมีผูรับเหมาเขามาประมูล /นายมานพ...

๑๒
นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนางพจนีย รัตพนัส

นางพจนีย รัตพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย รัตพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ดิฉันเห็นดวยกับ
ประธานสภาฯ หากความลึกถึงแตน้ําไมมีเขาตองขุดเจาะใหใหม แตคิดราคาเทาเดิม

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายรัตน ไชยวงคษา

นายรัตน ไชยวงคษา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ นายรัตน ไชยวงคษา สมาชิกสภาเขต 1 การขุดเจาะนาจะสอบถาม
บริเวณใกลเคียงกับหมู 12 ขอใหสํารวจดูกอน

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายสินาด กรีทวี

นายสินาด กรีทวี:
ผูอํานวยการกองชาง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผูอํานวยการกองชาง ทางกองชางไดทํา
การสํารวจแลว ทางสมาชิกสภาฯ เกรงวางบประมาณจะไมพอ ผูรับจางมีเยอะ สําหรับ
ปริมาณน้ําที่ได 7 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายกันณพงศ จันทรน้ํา

นายกันณพงศ จันทรน้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ จันทรน้ํา สมาชิกสภาเขต 2 เกี่ยวกับพื้นที่
ปญหาคือเจาะไดหรือไมได ไมสามารถสํารวจไดวาจะมีน้ําหรือไม

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายบุญทา ตันตรา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ ผมนายบุญทา ตันตรา จะเปนคิวหรือเปนลูกบาศกเมตรไมสําคัญ
ทานไดสํารวจตามธรณีวิทยาและหลักวิชาการหรือยัง ตัวอยางหมู 1 ใหงบ 200,000
บาท เจาะบอบาดาลไมเจอน้ํา องคการบริหารสวนจังหวัดตั้งงบใหความลึก 260 เมตร
ถึงจะเจอน้ํา ถาไมเจอน้ําก็ตองคํานวณใหมันได

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายกันณพงศ จันทรน้ํา

นายกันณพงศ จันทรน้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ จันทรน้ํา สมาชิกสภาเขต 2 ใหพิจารณา
ไปกอน เพราะเปนภัยแลงจริงๆ หากไมไดจริงๆ นาจะมีทางออกที่ดีกวานี้

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม

/หากไมมี...

๑๓
หากไมมี ผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบจายขาดเงินสะสม
ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)
(กองชาง) โปรดยกมือ
ที่ประชุม:

มีมติรับรองดวยคะแนนเสียง จํานวน 10 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 2 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.4 ญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจายไปตั้งเปนรายการใหม
จํานวน 414,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) (กองการศึกษา) เชิญฝาย
บริหารชี้แจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
ผมขอชี้แจงดังนี้
หลักการและเหตุผล
ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจายไปตั้งเปนรายการใหม จํานวนเงิน
414,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน)
เรื่องเดิม
ตามที่เทศบาลตําบลมะเขือแจไดตั้งงบประมาณรายจายประจําป 2559
งานกีฬาและนันทนาการ ในงบลงทุน คาครุภัณฑกีฬา จัดซื้อครุภัณฑอุปกรณเครื่อง
ออกกําลังกาย งบประมาณ 414,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) นั้น
ขอเท็จจริง
เนื่ องจากนโยบายผู บริ หารที่มี ความต องการให แต ล ะหมูบ านมี ลานกี ฬา
ประจําหมูบานเพื่อเปนพื้นที่ออกกําลังกายของประชาชน ประกอบกับประชาชนหมูที่
1 มีหนังสือแสดงความตองการลานกีฬาเพิ่มเติมมาในแผนพัฒนาหมูบาน
ขอพิจารณา
ดังนั้นจึงเห็นวาควรโอนงบประมาณรายจายไปตั้งเปนรายการใหม จากจัดซื้อ
ครุภัณฑเครื่องออกกําลังกาย เปนจัดสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค
ณ พื้นที่สุสาน หมูที่ 1 บานมะเขือแจ โดยมีขนาดความกวาง 29.50 เมตร ยาว 30
เมตร หนา 0.12 เมตร หรื อมี พื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า 885 ตารางเมตร งบประมาณ
414,000 บาท
ขอกฏหมาย
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
/หมวดคา...

๑๔
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ พิจารณาเห็นชอบการ
โอนงบประมาณรายจายไปตั้งเปนรายการใหม จํานวนเงิน 414,000 บาท (สี่แสน
หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) ตอไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ญั ตติ ขอความเห็ นชอบการโอนงบประมาณรายจายไปตั้งเป นรายการใหม จํ านวน
414,000 บาท ขอเรียนถามผูบริหาร เปนพื้นที่สุสานติดกับวัด เปนพื้นที่ของวัดหรือ
ที่สาธารณะหรือไม

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
จากขอมูลของกองการศึกษาและหนังสือบันทึกจากชาวบาน เปนพื้นที่ของชาวบานที่
บริ จ าค ให ทายาทลงชื่ อมอบอํ านาจให แล ว ในส ว นพื้ น ที่ ของวั ดและสุ ส านมี ถนน
สาธารณะคั่นกลางอยูไมไดติดกัน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

หากเปนพื้นที่สวนบุคคลก็ไมมีปญหา สมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม
เชิญนายกันณพงศ จันทรน้ํา

นายกันณพงศ จันทรน้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ จันทรน้ํา สมาชิกสภาเขต 2 ผมเห็นดวย
พื้นที่ออกกําลังกายไมพอ ชาวบานจึงมีแนวคิดจะทําเปนลานกีฬา เพราะวาจะมีเด็กๆ
มาออกกําลังกาย และลดปญหายาเสพติด

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม
หากไมมี ผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบการโอนงบประมาณ
รายจายไปตั้งเปนรายการใหม จํานวนเงิน 414,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ถวน) โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติรับรองดวยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
กระผมขอเสนอในที่ ป ระชุ ม ให เ ข า ใจในบทบาทหน า ที่ อย า ใช อ ารมณ ให ยึ ด
ผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก รับฟงขอติติงดวยเหตุและผล มีฝายบริหารหรือสมาชิก
สภาทานใดจะอภิปรายในวาระอื่นๆ นี้หรือไม เชิญนายรัตน ไชยวงคษา

นายรัตน ไชยวงคษา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรัตน ไชยวงคษา สมาชิกสภาเขต 1 ขอแสดงความคิด
เห็นเรื่องการซอมแซมไฟกิ่งมีความลาชา มีการเขียนคํารองมาหลายครั้ง อยากใหยกเลิก
การเขียนใบคํารอง การปฏิบัติงานไมตองรอใบคํารอง หากแจงก็ขอใหบริการใหรวดเร็ว
/นายบุญทา...

๑๕
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

การเขียนใบคํารองเปนหลักฐานของทางราชการ สวนนโยบายในการทํางานเปนของ
นายกเทศมนตรี เชิญนายวัฒนา จันทนุปาน

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
กระผมจะขอพูดในเรื่องอื่นๆ กอน 1.หนังสือไดสั่งการใหนายกฯและสมาชิกสภาปฏิบัติ
หนาที่ตอไป สวนฝายบริหารแลวแตนายกฯ หากใครจะปรับเปลี่ยนใหหารือกันเอง
สมาชิกยังคงทําหนาที่เหมือนเดิม 2.ตามที่สภาฯไดอนุมัติใหบริษัทเขาศึกษาเรื่องขยะ
ซึ่งมีหลายบริษัทที่จะเขามา ทางเทศบาลมิไดปดกั้น ใหไปศึกษาหาขอมูลเอง แลวถึงจะ
มาขออนุมัติสภาฯ ตอไป 3.การศึกษาดูงานสงขลา-สตูล วันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ
2559 ไดมีการเตรียมการโดยสํารองที่นั่ง 76 ที่นั่ง มีสมาชิกไปดูงาน 59 ราย ที่เหลือ
จะใหสมาชิกสภาฯไปศึกษาดูงานดวย 4.งานกีฬาสันนิบาต วันที่ 25-26 กุมภาพันธ
2559 ไดเตรียมสถานที่ รายการแขงขันแลว สวนงานกีฬาใหสมาชิกสภามีสวนรวม
การแขงในกีฬาเปตองและมีรายการกีฬาเพิ่มเติม 2 รายการคือ กีฬาแขงจักรยานและ
กีฬายิ งป น กรณีไฟกิ่งการยกเลิกใบคํารองทําไม ได ว าดวยเรื่องระเบี ยบการจะซื้ อ
อุปกรณตางๆ ตองมีหลักฐาน หากเรงดวนใหประสานกองชาง อีกเรื่องการสรางถนน 8
เลน จากดอยติถึงดอนจั่น มอบหมายผูอํานวยการกองชางเขาประชุมความคืบหนา ขอ
เชิญผูอํานวยการกองชาง

นายสินาด กรีทวี:
ผูอํานวยการกองชาง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผูอํานวยการกองชาง กระผมตองขอโทษ
ทางสภาฯ ที่ชี้แจงไมชัดเจน ในแบบแปลนการขุดเจาะบอบาดาล กรณีผูรับจางขุดเจาะ
นอยกวาความลึกในแบบ คือไดปริมาณน้ํามากกวา 7 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ใหผูรับ
จางคืนคาเจาะบอบาดาลและคาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ใหกับผูวาจาง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอให ผูอํานวยการกองชาง มีความรอบคอบในการจัดทํารายละเอียดโครงการดวย
เชิญนายสินาด กรีทวี

นายสินาด กรีทวี:
ผูอํานวยการกองชาง

เรี ยน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรี ทวี ผู อํานวยการกองชาง เรื่ องที่ นายก
มอบหมายใหไปประชุม วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 เกี่ยวกับความคืบหนาการสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 เลน สายดอยติ – ดอนจั่น ระยะทาง 24 กิโลเมตร ใช
งบประมาณ 1,500 ลานบาท คาดวาจะเริ่มเดือนพฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม
2562 ซึ่งกรมทางหลวงขอทําประชาคม ขอรับฟงความคิดเห็น มีหลายเทศบาลและ
หลายหนวยงานเขารวมประชาคมดวย และขอแจงขาวดีใหกับเทศบาล กรมทางหลวง
ไดบอกวาที่ใดตองการตนไมจากถนนดอยติ – ดอนจั่น เพื่อนําไปปลูก เทศบาลของเรา
ไดแจงความประสงคไป จึงขอใหสมาชิกสภาฯ สํารวจที่สาธารณะ เพื่อนําตนไมไปปลูก

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายทรงศักดิ์ สุภา
/นายทรงศักดิ์...

๑๖
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ผมไดฟงทานนายกฯ
พูดก็รูสึกประทับใจ ใหสมาชิกสภาปฏิบัติหนาที่ไดเหมือนเดิม ไมใชสมาชิกสภารักษาการ
เรื่องเอกสารขอใหแตละกองแนบรายละเอียดมาใหครบ ตอไปหากไมครบ สภาฯ จะไม
อนุมัติใหและฝากเรื่องโครงการทําเหมือง ฝาย ใหเรงทําในหนาแลงอยาใหโครงการตกไป

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม เชิญนายเจษฏา อุตแจม

นายเจษฏา อุตแจม:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเจษฏา อุตแจม สมาชิกสภาเขต 1 เรื่องถนนลูกรัง มี
ขอสังเกตวา รถบรรทุกและรถตักไมสัมพันธกัน เทศบาลมีรถบรรทุก 1 คัน รถตัก 1 คัน ข
รถบรรทุกบรรทุกดินไปยังจุดหมายตองใชเวลา รถตักก็ตองรอรถบรรทุกกลับมา ระหวาง
ที่รอตองสตารทเครื่องทิ้งไว ทําใหเปลืองน้ํามัน ทําใหงานไมเดิน เทศบาลควรจะซื้อรถ
บรรทุกเพิ่ม และขอแจงใหกองชางไปตรวจการถมที่หมู 11 ไมไดรับอนุญาต กองชางได
มีการแจงใหหนวยงานที่ถูกรุกล้ําหรือยัง นาจะทําเปนกรณีศึกษา กรณีรุกล้ําที่สาธารณะ
อีกเรื่องการใชการสื่อสารทางไลน หากใครมีขอของใจ ขอใหมาคุยกัน จะไดปรับทัศนคติ
รวมกัน หากมีอคติก็คงทํางานรวมกันยาก

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม เชิญนายสงกรานต พรหมพนัส

นายสงกรานต พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ผมเปนหวง
สมาชิกสภาเขต 2
เรือ่ งไฟไหม สายยางความยาวไมพอ ควรใหซื้อเพิ่ม จะสังเกตไดวาเมื่อเกิดเหตุไฟไหม
ไฟดับแลวรถดับเพลิงถึงจะมา เรื่องเรียกสมาชิกสภารักษาการ เปนความกดดัน ความนา
นอยใจ ฟงแลวรูสึกวาแรงเกินไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เปนความคิดเห็นที่ไมตรงกัน เชิญนายวัฒนา จันทนุปาน

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
เรื่องถมดินลูกรัง รถบรรทุกของเทศบาลมีคันเดียว ผมมีแนวคิดวาจะนํารถขยะมาทํา
เปนรถบรรทุกอีกคัน ตอนนี้ดินลูกรังหมด จะขอกองชางรวบรวมงบประมาณ เพื่อขุด
ใหม ในสวนของถนนเราก็ตองเตรียมการแกไข ทําหนังสือขอรถจากองคการบริหารสวน
จังหวัดก็ไมได จึงตองดําเนินการเอง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ฝากไปทางผูอํานวยการกองชาง สมาชิกสภาติดใจขอมูลขาวสารทางไลน ที่ทานสง
ไมทราบวาทานมีความกดดันอะไร ทุกคนรูบทบาทหนาที่ของตัวเองดี เชิญนายสินาด
กรีทวี

/นายสินาด...

๑๗
นายสินาด กรีทวี:
ผูอํานวยการกองชาง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผูอํานวยการกองชาง เทศบาลตองการ
ความปรองดอง อยากใหทุกคนรูบทบาทหนาที่ของตนเอง เรื่องการขุดดินที่หมู 11 ได
ตรวจพบเมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2559 ไดนํารถไปขุดที่ดินตัวเองแตไปรุกล้ําลําเหมือง
สาธารณะ โดยเปนความเขาใจผิด เราในฐานะของทองถิ่นไดเขาไปใหคําแนะนําและ
เจาของที่ดินไดรับทราบแลว วันที่ 4 ไดสั่งระงับการขุดดิน ตองมาขออนุญาตขุดดิน
ภายใน 7 วัน หากไมมาใหนิติกรดําเนินการ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ในเมื่อมันเปนหลักฐานในการละเมิด การบุกรุก อยากใหทําเปนบรรทัดฐาน ตองยื่น
เอกสารขออนุญาตกอน เชิญนายกันณพงศ จันทรน้ํา

นายกันณพงศ จันทรน้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ จันทรน้ํา สมาชิกสภาเขต 2 การจะถมลําเหมือง มีพระราชบัญญัติ ป 2505 ประกาศวา การถมที่โดยไมแจงใหผูรับผิดชอบหรือ
เทศบาลมีความผิด

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนางประภัสสร สิทธิใหญ

นางประภัสสร สิทธิใหญ:
ผูอํานวยการกองคลัง

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางประภัสสร สิทธิใหญ ผูอํานวยการกองคลัง ขอตอบขอ
ซักถามของ สท.ทรงศักดิ์ สุภา การจัดซื้อจัดจางโครงการในเทศบัญญัติ โครงการที่จะทํา
ในอาทิตยหนามี 4 โครงการ รางระบายน้ํา หมู 6 ,หมู 12 ,หมู 20 และวางทอประปา
หมู 13 จะเรียกผูเสนอราคามาสอบราคาอาทิตยหนา และทําสัญญาตอไป เรื่องจัดซื้อ
จัดจางรถบรรทุกน้ําและรถบรรทุก 6 ลอ อยูระหวางประกาศ e - Auction วันที่ 15
กุมภาพันธ 2559

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม เชิญนายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ขอเสริมโครงการที่ 1
เหมือง ฝาย หมู 3 มีกรณีพิพาทตองเจาะในที่บานของชาวบาน และยังไมรูจะขนดินออก
มาในลักษณะไหน ตองผานที่ดินของเขา กลัวถูกกลั่นแกลง ขอใหดําเนินการกอน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

หมู 3 เดิมเปนลําเหมืองเปนรางระบายน้ํา แลวมีสิ่งกอสรางครอบไว เมื่อจะทําใหมตอง
ทําใหไดระดับที่กําหนดไว หากรื้อ มีเศษดินเศษวัสดุ ก็ใหอยูในดุลพินิจของกองชาง
ที่ดินสาธารณะแตเราไปทําครอบไว กรณีดินลูกรัง ใหสมาชิกเขียนคํารอง ผมเขียนไป
แลวกลัวจะสูญหาย พอตามก็ใหรอกอน ตอนนี้ดินลูกรังหมดไปแลว ไมรูติดขัดอยางไร
ขอใหทานแกไขดวย

นายสินาด กรีทวี:
ผูอํานวยการกองชาง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผูอํานวยการกองชาง ขออนุญาตชี้แจง
จุดแรกโซลาเซลล การจะเอาดินลงทานตองตีหลักค้ํากอน หรือทําพนังกันดินกอน หาก
/เอาดินไปลง...

๑๘
เอาดินไปลงก็จะเปนการถมลําเหมือง เรื่ องถนนสายร องกาด ที่ทานชี้จุดเปนที่ของ
ชาวบาน ถาเอาไปลงและมีการฟองรอง นายกฯตองรับผิดชอบ กรณีเกิดความเสียหาย
หากไมมีการฟองรองก็ทําได
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เจาของที่เขาพรอมอยูแลว ผิวจราจรมันบาง แลวไปไถจนเรียบ ลูกรังไมมี พอหนาฝนมี
ฝนตก สภาพถนนเละ การทํางานใหคํานึงถึงผลประโยชนของชาวบาน
เชิญนายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ฝากผูอํานวยการ
กองชาง ตรงไหนทําได ตรงไหนทําไมได ก็ปรึกษากัน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ฝากทานนายกฯ ทานตองรับผิดชอบดวย พวกเราเปนตัวแทนของพี่นองประชาชน
เลือกเขามาเพื่อชวยแกไขปญหาไมไดมาสรางปญหา ที่ผมพูดมันเปนประโยชนของ
ชาวบ าน ก็ขอฝากนายกฯ ช วยกํ าชับ เจาหนาที่ ผูรับ ผิดชอบ ใหปฏิ บัติห นาที่ อยาง
ถูกตองตามระเบียบและรวดเร็ว มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม ถาไมมี
สําหรับวันนี้ขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2559 ขอบคุณทุก
ทานที่เขารวมประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดทําการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 เห็นวาถูกตองกับความจริง
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

(นายกันณพงศ จันทรน้ํา)
(นายสงกรานต พรหมพนัส)
(นายรุงฤทธิ์ กองยศสืบ)
(นายรัตน ไชยวงคษา)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๙

(ลงชื่อ)

(นางพจนีย รัตพนัส)

กรรมการ/เลขานุการ

สภาเทศบาลไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําป 2559 แลว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559
(ลงชื่อ)

(นายบุญทา

ตันตรา)

ประธานสภาเทศบาล

