๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.๒559
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ

๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผูมาประชุม
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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ผูเขารวมประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายคํามูล พรหมพนัส
นายประเสริฐ อุตตระพยอม
นายนราชัย ริมแจม
นายชนะ บุตรนิชิต
วาที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
นายประกิต สมนาศักดิ์
นายศักดิพันธุ จันตัน
นายสินาด กรีทวี
นายถวิล มณีขัติย
นางประภัสสร สิทธิใหญ
นางมาลินี อัตตะศิริ
นายสายัณห มณีวรรณ
นายธนชาติ เตจะยวง
นางสาวสุธาสินี บูรพาพัธ
นายธนาคาร พึ่งธรรม

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

/17…

๒
17
18
19

นายศิระ สัยพันธุ
นางสาวไพลิน ปญโญกลาง
นางอนงคลักษณ ธีระศักดิ์

หัวหนาฝายการโยธา
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

1

ผูเขารวมรับฟงการประชุม
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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 สมัยที่ 2ประจําป พ.ศ.๒๕๕9
ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ขอเปดการประชุม
สภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วันนี้ผมไมมีเรื่องที่จะแจงใหทราบ ตอไปผูบริหารมีเรื่องจะแจงที่ประชุมทราบหรือไม
ถามี ขอเชิญ

นายคํามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคํามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
มีเรื่องที่จะแจงใหทราบและเชิญรวมงาน
-งานตักน้ําดอยขะมอ วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559 วันที่ 20 เวลา 13.00 น.
เดินขบวนแหน้ําทิพย เพื่อนําไปสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย
-เตรี ยมงานเลี้ ยงผีขุน น้ํา สรางฝายชะลอน้ํา เน นเกี่ย วกับระบบนิเวศ และอนุรักษ
ประเพณี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาทานใดจะแจงใหที่ประชุมรับทราบหรือไม
เชิญ นายถวิล มณีขัติย

นายถวิล มณีขัติย
ผูอํานวยการกองสาธาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายถวิล มณีขัติย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ขณะนี้ใกลเขาสูฤดูฝน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดทําการเฝาระวัง
โรคในชวงนี้ ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง โดยเนนโรงเรียน วัด ศูนยเด็กเล็ก โดยให อสม.
รวมดําเนินการดวย

ที่ประชุม:

รับทราบ
/นายบุญทา...

๓
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2559
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 ตามที่ฝายเลขานุการสภาเทศบาล ไดนําสําเนาบันทึก
การประชุมแจกจายไปแลว มีสมาชิกทานใดจะแกไขหรือเพิ่มเติม หรือไม
เชิญ วาที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย

วาที่ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย:
ปลัดเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาฯ กระผมวาที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย ปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ ขอ
เพิ่ มเติ ม หน า 9 “ผมขอรายงานยอดเงิน สะสมที่ส ามารถนํ าไปใช ได จํ านวนเงิ น
7,801,973.22 บาท (เจ็ดลานแปดแสนหนึ่งพันเการอยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบสอง
สตางค)” โดยใชใบแทรกแทน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาทานใดจะสอบถามหรือขอแกไข เพิ่มเติมอีกหรือไม
หากไม มี กระผมขอถามมติ เรื่ องรั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย แรก
สมาชิกสภาทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติรับรองดวยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติขอความเห็นชอบจายขาดเงินสะสม จํานวน 16 โครงการ จํานวนเงิน
2,820,174.-บาท (สองลานแปดแสนสองหมื่นหนึ่งรอยเจ็ดสิบสี่บาทถวน) (กอง
ชาง) เชิญฝายบริหารชี้แจง

นายคํามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคํามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
สําหรับวันนี้นายกเทศมนตรีติดภารกิจ ไดมอบใหกระผมนายคํามูล พรหมพนัส รอง
นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ ไดชี้แจงญัตติขอความเห็นชอบจายขาดเงินสะสม ครั้ง
ที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระผมขอมอบใหปลัดเทศบาลเปนผูชี้แจงใน
รายละเอียด

วาที่ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย:
ปลัดเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาฯ กระผมวาที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย ปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ ขอ
ชี้แจงรายละเอียด ณ เวลานี้ยอดเงินสะสมมีประมาณ 3,864,093 บาท (สามลาน
แปดแสนหกหมื่นสี่พันเกาสิบสามบาทถวน) ฝายบริหารเสนอโครงการจํ านวน 16
โครงการ ซึ่งปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนาที่ 87 โครงการ
ลําดับที่ 3 โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซม สระน้ํา/คลอง/ลําเหมือง และขอแจง
หลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1. สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดใหมีแหลงน้ําดานการเกษตร เชน ฝาย แกมลิง
คลองไสไก ทอสงน้ํา สระขนมครกในพื้นที่เกษตร การขุดสระ บอบาดาลเพื่อการเกษตร
3. ปรับปรุงหรือจัดใหมีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เชน ประปาหมูบาน ถังเก็บน้ํา
กลางหรือถังเก็บน้ําฝนในที่สาธารณะ โองน้ํา บาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค
/4.โครงการ...

๔
4. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล การสงเสริมกิจกรรมดานการ
ทองเที่ยวในทองถิ่น เชน การกอสรางหรือปรับปรุงแหลงทองเที่ยว สิ่งอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเที่ยว เชน หองสุขา ศาลาที่พัก ลานจอดรถ
5. โครงการสงเสริมการใชยางพาราภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
6. โครงการหรื อ กิ จ การตามอํ า นาจหน า ที่ ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เห็ น ว า
จําเปนตองดําเนินการเพื่อประโยชนของประชาชน
หลักการ
ตามที่ ส ภาเทศบาลตํ า บลมะเขื อ แจ อํ าเภอเมื อ งลํ า พู น จั งหวั ดลํ าพู น ได
กํ า หนดการประชุ มสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 และเพื่ อเป น การเตรี ย มการประชุ มสภา
เทศบาลดั งกล าวเป น ไปดว ยความเรี ย บรอย จึ งให แต ล ะกองแจ งเรื่ องที่ จะให ส ภา
เทศบาลพิจารณา / ใหความเห็นชอบ โดยใหนําเสนอเรื่องตอเลขานุการสภาเทศบาล
นั้น
เหตุผล
กองช างได รั บคํ าสั่ งจากคณะผู บริ หารให ออกสํ ารวจเขตพื้ นที่ ที่ ได รั บความ
เดือดรอน เพื่อพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับราษฎรในพื้นที่ภายในตําบล
มะเขือแจ และไดสํารวจโครงการรวมกับสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีแผนงานแกไขปญหา
ความเดือดรอนดังกลาว ที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) หนาที่
87 โครงการลําดับที่ 3 โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซม สระน้ํา/คลอง/ลําเหมือง มี
โครงการทั้งหมด 16 โครงการ โดยแยกเปนโครงการดังนี้
ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ

1

ขุดลอกสระขางทางเขาดอยขี้หมาฟา ขนาดกวาง 23.00 เมตร ยาว
55.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร (เดิมลึก 1.50 เมตร) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลมะเขือแจ

44,000.-

2

ขุดลอกสระกิ่วดอยขี้หมาฟา ขนาดกวาง 45-62 เมตร ยาว 60-66
เมตร ลึก 3.00 เมตร (ขุดลึกจากทองสระเดิม) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลมะเขือแจ

294,000.-

3

ขุ ดลอกลํ าเหมื องร อ งกาด รวม 3 ช วง กว าง 4 เมตร ยาวรวม
2,057 เมตร ลึก 2.00 เมตร (เดิมลึก 1-1.50 เมตร) และปรับแตง
ดานขาง ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลมะเขือแจ

209,000.-

4

ขุดลอกลําเหมืองรองทราย (บานศรีดอนตัน-บานปูเลย) ขนาดกวาง
1.50 เมตร ยาว 1,819 เมตร (ชวง 0-343) ลึก 1.20 เมตร (เดิม
ลึก 0.80 เมตร) และปรับแตงดานขาง ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลมะเขือแจ

100,000.-

5

ขุ ดสระดอยยั ด ขนาดกว าง 5 เมตร และกว าง 17 เมตร ยาว
43.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร (ขุดขยายขาง) ตามแบบแปลนของ

127,000.-

หมายเหตุ

๕
เทศบาลตําบลมะเขือแจ
6

ขุดลอกลําเหมืองปาดํา จํานวน 3 ตอน ยาว 354 เมตร ลึก 2.00
เมตร (เดิมลึก 1.50 เมตร) และปรับแตงดานขาง ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลมะเขือแจ

49,000.-

7

ขุดลอกลํ าเหมื องห วยหิ นเหล็ ก ขนาดกว าง 10 เมตร ยาว 100
เมตร ลึก 2.00 เมตร (ขุดทองเหมือง) และขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
100 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดทองเหมือง) พรอมปรับแตงดานขาง
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลมะเขือแจ

171,000.-

8

ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยหินฝน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 17 เมตร
และกวาง 4 เมตร ยาว 31 เมตร ลึก 4 เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลมะเขือแจ

122,000.-

9

ขุดลอกลําเหมืองสะแลง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก
1.30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลมะเขือแจ

45,000.-

10

ขุดลอกลําเหมืองแมตีบจาก ม.14 ถึงหนาฝายทามะนาว ขนาดกวาง
10 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 1.50 เมตร และปรับแตงดานขาง
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลมะเขือแจ

78,000.-

11

ขุดลอกลํ าเหมื องกิ่วฤาษี (หนาฝายประชาอาสา) ขนาดกว าง 13
เมตร ยาว 80 เมตร ลึ ก 1.00 เมตร และปรับแต งด านขาง ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลมะเขือแจ

36,000.-

12

ขุดลอกสระน้ํากลางหมูบาน บานหนองหอย ขนาดกวาง 45 เมตร
ยาว 45 ลึ ก 2 เมตร (ขุ ดบริ เวณกลางสระ) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลมะเขือแจ

218,000.-

13

ขุ ดลอกสระน้ํ าหน าวั ดดอยน อย หมู 12 ขนาดพื้ นที่ ขุ ด 1,993
ลูกบาศกเมตร ลึกจากผิวที่ขุดออก 2.00 เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลมะเขือแจ

548,000.-

14

ขุดลอกสระน้ําหนาดอยหนอง หมูที่ 5 (สระตนยูคา) ขนาดกวาง 38
เมตร ยาว 57 เมตร ลึ ก 3.00 เมตร (เดิ มลึ ก 2.00 เมตร) และ
ปรับแตงดานขาง ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลมะเขือแจ

75,000.-

15

เจาะบอบาดาลสํานักงานเทศบาลตําบลมะเขือแจ หมู 20 ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 200.00 เมตร พรอม
อุปกรณที่กําหนด ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลมะเขือแจ

616,000.-

16

โครงการจัดซื้อวัสดุทอ PVC ติดตั้งบอบาดาล หมู 8 บานกิ่วมื่น คา
จัดซื้อวัสดุทอ PVC และสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงในการเจาะน้ําบอ
บาดาล ขนาดความลึ ก 150 เมตร โดย อบจ. เป นหน ว ยงาน
ผูดําเนินการขุดเจาะ

88,174.-

รวม (สองลานแปดแสนสองหมื่นหนึ่งรอยเจ็ดสิบสี่บาทถวน)

2,820,174.-

/ระเบียบ...

๖
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ. 2547
หมวด 8 เงินสะสม ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายขาดเงินสะสมไดเฉพาะ
โครงการหรือกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด า นการบริ การชุ ม ชนและสั ง คม หรื อ กิ จ การที่ เ ป น การเพิ่ มพู น รายได ข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้
ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
และเปนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดใหมีแหลงน้ําดานการเกษตร เชน ฝาย
แกมลิง คลองไสไก ทอสงน้ํา สระขนมครกในพื้นที่การเกษตร การขุดสระ บอบาดาล
เพื่อการเกษตร เปนตน โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
ขอพิจารณา
เพื่อใหเปนไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และเพื่อเปนการบําบัดความเดือดรอนของประชาชนในกรณี
เรงดวน จึงเห็นควรเสนอใหสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ พิจารณาใหความเห็นชอบจาย
ขาดเงินสะสมจํานวน 16 โครงการ
จึงเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ เพื่อพิจารณาตอไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เกี่ยวกับหลักเกณฑการจายขาดเงินสะสม ทางปลัดเทศบาล ไดใหรายละเอียดแลว
ตอไปรองนายกเทศมนตรีมีอะไรเพิ่มเติม

นายคํามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคํามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
ตามที่ไดเสนอจํานวน 16 โครงการ ขอถอน 3 โครงการ คือโครงการที่ 1 โครงการที่
14 โครงการที่ 16 คงเหลือจํานวนเงิน 2,613,000 บาท (สองลานหกแสนหนึ่งหมื่น
สามพันบาทถวน) ขอใหพิจารณา 13 โครงการ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

โครงการแตละหมูบานนําเสนอ มีรายการซ้ําซอน โครงการที่ 2 ขอใหถอนออก หมูบาน
จะทําเองโดยใชงบประชารัฐ จํานวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ฝาย
บริหารจะดําเนินการอยางไร

นายคํามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคํามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
ถ า โครงการไหนซ้ํ าซอน ทางผู บ ริห ารเห็ น สมควรให ถอนออก ขอให ส มาชิ กสภาฯ
ชวยกันพิจารณาดวย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

โครงการที่ 2 ขอถอนออก คงพิจารณา 12 โครงการ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก
หรือไม เชิญ นายกันณพงศ จันทรน้ํา
/นายกันณพงศ...

๗
นายกันณพงศ จันทรน้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ จันทรน้ํา สมาชิกสภาเขต 2 งานขุดลอกเปน
เนื้องานเดียวกัน หากรวมเปนเงินประมาณสองลานกวาบาท จะนํามาแบงซอยไดหรือไม
จะมีปญหาไหม ขอใหดูละเอียดหนอย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 การพิจาณาเงินจาย
ขาดสะสม เพื่อแกปญหาภัยแลงทั้ง 16 โครงการ แตที่ดูจากการขุดลอกสระเห็นวา
ความลึกตื้นเกินไป ทําไมไมขุดใหลึกตาม พรบ. ไมเกิน 10 เมตร เปนที่สาธารณะขุดลึก
อีกไดหรือไม จะไดแหลงน้ําเยอะ ๆ ยกตัวอยางเทศบาลตําบลบานกลางก็ขุดลึก เพราะ
เขาตองการน้ํา ใหนึกถึงความคุมคาดวย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นางพจนีย รัตพนัส

นางพจนีย รัตพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย รัตพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ควรมีการพิจารณาให
ดีวามีความเหมาะสมหรือไม ใหผูรับจางชี้ชัดไปเลย เพราะเปนประโยชนกับชาวบาน
จริงๆ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายรันต ศิริหิริญรัชตะ

นายรันต ศิริหิริญรัชตะ:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรันต ศิริหิริญรัชตะ สมาชิกสภาเขต 2 โครงการที่
13 ไม ไ ด ร ะบุ ค วามกว าง ความยาว เป น พื้ น ที่ สี่ เ หลี่ ย มหรื อ สามเหลี่ ย ม เมื่ อ นํ า
งบประมาณมาหาร ประมาณ 247 บาท/ลูกบาศกเมตร ซึ่งราคาประมาณการสูงเกินไป
ไมสมเหตุสมผล และดินที่ขุดไดจะเอาไปไวที่ไหน และทั้ง 13 โครงการจะพิจารณา
เปนรายโครงการหรือพิจารณารวม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ตามที่ สท.กันณพงศ จันทรน้ําไดสอบถามเม็ดเงินเกิน 1 ลานบาท ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจางเปนรูปแบบไหน สท.ทรงศักดิ์ สุภา การใชเงินจายขาดเงินสะสมจะคุมคากับ
งบประมาณหรือไม สท.รันต ศิริหิรัญรัชตะ ไมไดระบุความกวาง ความยาว และราคา
ประมาณการสูงเกินไป สท.พจนีย รัตพนัส ฝากพิจารณาความเหมาะสม ขอเชิญฝาย
บริหารชี้แจงดวย

วาที่ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย:
ปลัดเทศบาลฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมวาที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย ปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง แบงเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 การขุดลอก กลุมที่ 2 เจาะบอ
บาดาล กลุมที่ 1 สอบราคาเปนยอดรวม แตแยกทําสัญญาเปนรายโครงการ ผูวาจาง
รายเดียว มีสัญญา 13 ฉบับ กลุมที่ 2 สรรหาผูรับจาง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

จํานวนงบประมาณการใชจายเงินกับเนื้องาน ใชงบประมาณสูงเกินไป เชิญฝายบริหาร
ชี้แจงดวย
/นายคํามูล...

๘
นายคํามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคํามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
ขอมอบใหเจาหนาที่กองชางชี้แจง

นายศิระ สัยพันธุ:
หัวหนาฝายการโยธา

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายศิระ สัยพันธุ หัวหนาฝายการโยธา ขอชี้แจงวาในการ
ขุดสระเปนการขุดจากทองสระเดิม 5 – 6 เมตรอยูแลว ไมไดขุดจากผิวดิน ยกตัวอยาง
หมู 12 ลึ กจากทองสระ 2 เมตร รวมแลวเปน 8 เมตร ของเดิม 6 เมตร สําหรับ
โครงการที่ 13 การขุดสระ จะตองระเบิดหินและยอยแตกหินชั้นกลาง สวนราคาเปน
ราคากลางงานชลประทาน การยอยหินคิวละรอยกวาบาท รวมคาตักและขนขึ้น จึงแพง
กวาการขุดทั่วไป

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายเจษฏา อุตแจม

นายเจษฏา อุตแจม:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเจษฏา อุตแจม สมาชิกสภาเขต 1 ขอสอบถามวา
การขุดดินแตละครั้งมีปริมาณดินจํานวนมาก ดินที่ขุดจะเอาไปไวที่ไหน มีการวางแผน
การใชดินหรือยัง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายสงกรานต พรหมพนัส

นายสงกรานต พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ปริมานผูใช
สมาชิกสภาเขต 2
น้ํากับการขุดตื้นเกินไปเกรงวาจะไดน้ําปริมาณนอยไมเพียงพอ โครงการที่เปนการขุดสระ
ขอใหมีความลึกกวานี้
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายกันณพงศ จันทรน้ํา

นายกันณพงศ จันทรน้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ จันทรน้ํา สมาชิกสภาเขต 2 โครงการที่ 13
ขุดลอกสระน้ําหนาวัดดอยนอย เปนงานที่ยาก ตองระเบิดหิน ซึ่งราคาแพงหากขุดลงไป
คนที่ไดรับประโยชนคือชาวบานแถวนั้น ขุดดินแลวเอาไปใชสวนไหน ถาเอาไปทําอยาง
อื่น เกรงวาจะผิดหลักการ ใหมาตกลงกันอีกที ถาทําไดก็จะเปนประโยชน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผมขอเสริ ม การขุดลอกสระน้ํ าหน าวั ดดอยน อย ใชงบประมาณที่ สูง ต องคํ านึ งถึ ง
ประโยชนใชสอย สท.รันต ศิริหิรัญรัชตะสอบถามวาดินที่ขุดขึ้นมาแลวเอาไปกองไวที่
ไหน ใชไดทั้งตําบลหรือไม ไมใชใชแตหมู 12 เชิญ นายคํามูล พรหมพนัส

นายคํามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคํามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
เกี่ ย วกั บ ดิ น ลู กรั ง ได ห ารื อกั บ นายกเทศมนตรี บ างแล ว ถ าสมาชิ กสภาต องการใช
ประโยชนภายในตําบลให เสนอตอฝายบริหาร ก็ไดทั้งหมด เพราะเปนเงินภาษีของ
ประชาชนตําบลมะเขือแจ สวนจะเอาไปเก็บไวที่ไหน ใหกองชางชี้แจง
/นายบุญทา...

๙
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายเจษฏา อุตแจม

นายเจษฏา อุตแจม:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเจษฏา อุตแจม สมาชิกสภาเขต 1 การขุดดินแตละ
ครั้งไมมีที่ไวแนนอน ผมขอแนะนําใหพิจารณาที่ลงควบคูกับการขุดดวย หากตองการใช
ใหขอในขณะที่ขุดเลย หรือจะทําถนนใหพิจารณาถนนใกลเคียงกับสถานที่ขุด

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายกันณพงศ จันทรน้ํา

นายกันณพงศ จันทรน้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ จันทรน้ํา สมาชิกสภาเขต 2 ลูกรังที่ขุด
ขึ้นมาขัดตอระเบียบตาง ๆ หรือไม ถาขุดเอาไปใสถนน หมู 18 – หมู 12 สามารถเอา
ดินไปใชตรงนั้นไดไหม ผิดระเบียบหรือไม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายศักดิพันธุ จันตัน

นายศักดิพันธุ จันตัน:
หัวหนาสํานักปลัด

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ จันตัน หัวหนาสํานักปลัด ตามที่ สท.เจษฏา
และ สท.กันณพงศ สอบถามวาสามารถนําดินไปใชไดหรือไม ตามลักษณะงานจัดซื้อจัด
จางงานขุดลอก มูลดินที่ขุดลอกสามารถนํามาใชบริเวณใกลเคียง ไมสามารถนําไปใช
บริเวณอื่นได ตามหลักการจัดซื้อจัดจาง ตองอยูใกลบริเวณที่ทําการขุดลอก

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มูลดินที่จะนําไปกองไวตองมีพื้นที่พอเพียง ผมขอเลื่อนพิจารณาการประชุมตอ เวลา
14.00 น.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผมขอเปดการประชุม กอนที่จะมีมติขอความเห็นชอบจายขาดเงินสะสมจํานวน 12
โครงการ จํานวนเงิน 2,319,000 บาท (สองลานสามแสนหนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 กอนที่จะมีมติเห็น
ชอบ สมาชิกสภาไดหารือกัน งานขุดลอกลําเหมืองใหสภาฯ เห็นชอบไปเลย แตงานขุด
สระ ใหพิจารณาเปนรายโครงการ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายสงกรานต พรหมพนัส

นายสงกรานต พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 โครงการที่
สมาชิกสภาเขต 2
5 โครงการขุดสระดอยยัด ความกวางพอดี แตความลึก 3 เมตร ผูที่ใชประโยชนมี
ชาวบาน หมู 8 , หมู 7 , หมู 5 นาจะขุดใหมีความลึกมากกวานี้
/นายบุญทา...

๑๐
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอสอบถามโครงการที่เสนอจะเพิ่มความลึกไดหรือไม ขอฝายบริหารชี้แจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
ผมขอชี้แจงเพิ่มเติม การจะเพิ่มความลึกสามารถทําได หากมีพื้นที่ มีงบประมาณ สวน
วิธีการทําไดไมยาก อยูที่สภาอนุมัติ มอบหมายใหทานสํารวจพื้นที่จะเพิ่มเติมนาจะทําได

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ผมไดฟงแลวรูสึก
สบายใจ การจายขาดเงินสะสมเปนคําสั่ง เราตองปฏิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของชาวบาน แตโครงการที่ 13 ผมไดดูแลวเห็นวาเปนเงินกอนใหญ และมีสวนลําไย
สวนเดียว ชาวบานที่จะไดประโยชนมีรายเดียว งบประมาณหกแสนกวาบาท ผมคิดวา
ไมคุม คนที่ไดประโยชนมีนอย และพื้นที่เปนหิน ทางเขาสระก็ไมมี ตองรอน้ําฝนอยาง
เดียว ขอใหพิจารณาใหถี่ถวน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายกันณพงศ จันทรน้ํา

นายกันณพงศ จันทรน้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ จันทรน้ํา สมาชิกสภาเขต 2 โครงการที่ 13
ขุดลอกสระน้ําหนาวัดดอยนอย การขุดสระจะตองระเบิดหิน หากเขาสูฤดูแลง จะปลอย
น้ําลงลําเหมืองไสไก ซึ่งมีผูใชน้ํา 3 หมูบาน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 จะระบายน้ําลง
เหมืองไสไกอยางไร น้ําที่เขาสระก็มีแตน้ําฝนเทานั้น ใชงบประมาณมากเกินไป พื้นที่ขุด
สระมีถนนลอมรอบ ไมมีทางระบายน้ํา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายรันต ศิริหิริญรัชตะ

นายรันต ศิริหิริญรัชตะ:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรันต ศิริหิริญรัชตะ สมาชิกสภาเขต 2 โครงการที่ 5
ตามที่นายกเทศมนตรีบอกวาจะเพิ่มหรือขยายได ถาความลึก 3 เมตร น้ําจะอยูได 1.5 –
2 เมตร เทานั้น จะขอเพิ่มอีก 2 – 3 เมตร จะแกญัตติอยางไร อยากใหฝายบริหารรวม
ปรึกษากับทางกองชาง ใหมีความลึก 5 – 6 เมตร

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายศักดิพันธุ จันตัน

/นายศักดิพันธุ...

๑๑
นายศักดิพันธุ จันตัน:
หัวหนาสํานักปลัด

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ จันตัน หัวหนาสํานักปลัด โครงการที่ 5 ขุด
สระดอยยัด หากตองการเพิ่มความความลึก ตองหลังจากเห็นชอบอนุมัติหลักการในวันนี้
แลวไปประมาณการมาใหม แลวนําเขาใหสภาพิจารณาเห็นชอบอนุมัติอีกครั้ง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
บางโครงการหากยังไมแนใจตองประชุมหารืออีกครั้ง โครงการที่ไมเห็นชอบใหตัดออกไป
เอาเฉพาะที่เห็นชอบ พิจารณาเปนรายโครงการ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

สรุปแลว หากโครงการไหนเห็นชอบก็ใหผาน ถาไมเห็นชอบไมตองเสนอ มีสมาชิกทาน
ใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ใหพิจารณาผาน
ทั้งหมด ยกเวนโครงการที่ 5 และโครงการที่ 13 ขอพิจารณาในโอกาสหนา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายกันณพงศ จันทรน้ํา

นายกันณพงศ จันทรน้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ จันทรน้ํา สมาชิกสภาเขต 2 โครงการที่
13 จะตัดไมวากัน ไมเปนไร สํารวจใหมก็ได

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายสงกรานต พรหมพนัส

นายสงกรานต พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ผมไดปรึกษา
สมาชิกสภาเขต 2
กับกองชางสามารถคํานวณความลึกไดในวันนี้ โครงการที่ 13 เปนโครงการที่ใชงบมาก
นาจะลดลงสักหนอย โครงการทุกโครงการมีความสําคัญหมด ถาไมเกิน 3 ลาน ควรจะ
อนุมัติให
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เอาเปนวาจะพิจารณาเปนรายโครงการ ตามที่ สท.ทรงศักดิ์ ไดเสนอใหพิจารณาเปน
รายโครงการ ขอผูรับรอง 2 ทาน
มีผูรับรอง 2 ทาน 1.นายมานพ ทาสีคํา 2.นายเจษฏา อุตแจม
ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบจายขาดเงินสะสมโครงการที่ 3 , 4
, 6 , 7 , 9 , 10 , 11 จํานวน 7 โครงการ โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบจายขาดเงินสะสมโครงการที่ 5
จํานวน 1 โครงการ โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง

/นายบุญทา...

๑๒

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบจายขาดเงินสะสมโครงการที่ 8
จํานวน 1 โครงการ โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบจายขาดเงินสะสมโครงการที่ 12
จํานวน 1 โครงการ โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบจายขาดเงินสะสมโครงการที่ 13
จํานวน 1 โครงการ โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 6 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 6 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบจายขาดเงินสะสมโครงการที่ 13
จํานวน 1 โครงการ โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติไมเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน - เสียง
งดออกเสียงจํานวน 6 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบจายขาดเงินสะสมโครงการที่ 15
จํานวน 1 โครงการ โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
มีฝายบริหารหรือสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายในวาระอื่นๆ นี้หรือไม
เชิญ นายคํามูล พรหมพนัส

นายคํามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคํามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
ขณะนี้ จะเริ่ มเขาสูฤดูฝน มีฝนตก ลมพัด กอใหเกิ ดความเสียหาย หากเกิ ดตรงกั บ
วันหยุด เจาหนาที่ไมไดมาปฏิบัติงาน ขอใหสมาชิกสภา แตละเขตชวยดูแลเปนหูเปนตา
จะไดชวยเหลือไดทันทวงที

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายสงกรานต พรหมพนัส

/นายสงกรานต...

๑๓
นายสงกรานต พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ขอเรียน
สมาชิกสภาเขต 2
ถามนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางรถดับเพลิง เมื่อไหรถึงจะได ชาวบาน
เดือดรอน เกิดไฟไหมรถดับเพลิงมาชา รถเขาไมได และชวงนี้เปนฤดูรอน มีชาวบาน
ช็อคตาย มี คนโทรมาขอรถ EMS ใหไปรับศพผูเสี ยชีวิ ต เจาหนาที่รับโทรศัพทชา
ประสานงานไมรูเรื่อง รับงานแลวมาชา
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายรัตน ไชยวงคษา

นายรัตน ไชยวงคษา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรัตน ไชยวงคษา สมาชิกสภาเขต 1 จะสอบถามเกี่ยว
กับการชวยเหลือผูประสบภัย ที่หมูบานของผมเกิดพายุฤดูรอนพัดหลังคาเมทัลชีท เกิด
ความเสียหาย ทางเทศบาลไมชวยจัดหาเมทัลชีทให แตชวยเฉพาะบานที่มุงหลังคากระเบื้อง ทําไมไมชวยทั้ง 2 กรณี

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายกันณพงศ จันทรน้ํา

นายกันณพงศ จันทรน้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ จันทรน้ํา สมาชิกสภาเขต 2 ไดรับแจงจาก
ชาวบานวา โทรประสานงานกับงานปองกันฯ เจาหนาที่คุยไมเขาใจ พูดจาไมสุภาพ

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายรุงฤทธิ์ กองยศสืบ

นายรุงฤทธิ์ กองยศสืบ:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรุงฤทธิ์ กองยศสืบ สมาชิกสภาเขต 1 ขอปรึกษาผูอํานวยการกองชาง เรื่องเครื่องจักรขอใหกันชวยดูแลรักษา เช็คน้ํา น้ํามันเครื่อง ชวยกําชับ
พนักงานเจาหนาที่ผูใช

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายคํามูล พรหมพนัส

นายคํามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคํามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
เกี่ยวกั บรถรั บ - สงศพ ตองใชรถอีกคัน รถ EMS ใชไมได เพราะจะติดเชื้อ เรื่อง
เจาหนาที่พูดจาไมสุภาพ รับไปปรับปรุงแกไข เรื่องเครื่องจักร ตองขอขอบคุณสมาชิกที่
เปนหวง มอบผูอํานวยการกองชางกําชับลูกนอง และเก็บรักษาใหมิดชิด

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายศักดิพันธุ จันตัน

นายศักดิพันธุ จันตัน:
หัวหนาสํานักปลัด

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ จันตัน หัวหนาสํานักปลัด ผมขอชี้แจงเรื่อง
รถดับเพลิง ไดทําสัญญาจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว บริษัทจะสงของใหภายใน 90 วัน
/สัญญา...

๑๔
สัญญาหมดวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 อยูระหวางรับครุภัณฑ เรื่องรถ EMS รับ - สง
ผูปวย เทศบาลไดทํา MOU กับองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน รับสงผูปวยฉุกเฉิน
กรณี ผู ป ว ยอยู ที่ บ า นแล ว นํ า ส ง โรงพยาบาล การรั บ ส ง ผู ป ว ยใกล เ สี ย ชี วิ ต ไม เ ข า
หลักเกณฑการรับสงผูปวย ขอชี้แจงเกี่ยวกับรถติดเชื้อ ถานํารถ EMS ไปรับผูเสียชีวิต
แลวเกิดมีผูปวยฉุกเฉิน หากเอารถ EMS ไปรับ ผูปวยจะไดรับเชื้อโรคจากผูเสียชีวิตได
ทาง สปสช. ไดสนับสนุนเงินงบประมาณ ถือเปนรายไดของเทศบาล หากเรานํามาใชรับ
ผูเสียชีวิตถือวาผิดวัตถุประสงคเรื่องการชวยเหลือผูประสบภัย และเรื่องหลังคาเมทัล
ชีทเสียหายไมสามารถใหความชวยเหลือได เพราะมีมูลคาสูง สําหรับการชวยเหลือ
ผูประสบภัยกําหนดไวไมเกินครัวเรือนละ 30,000 บาท และใหเปนกระเบื้องเพราะ
เปนการชวยเหลืออยางทันทวงที
นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายรัตน ไชยวงคษา

นายรัตน ไชยวงคษา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรัตน ไชยวงคษา สมาชิกสภาเขต 1 จากที่ไดฟง ผม
เขาใจ แตหลังคาเมทัลชีทเสียหายไมมาก 2 – 3 แผน พอจะชวยเหลือไดไหม

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายบุญทา ตันตรา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรื่องรถบริการรับ-สงผูปวยฉุกเฉิน EMS ขอใหมีความชัดเจน ใหออกกฎเกณฑวาจะรับ
- สงแบบไหนถึงจะได

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายวัฒนา จันทนุปาน

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
ขอชี้แจง 1.เรื่องรถดับเพลิง เกิดการผิดขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจาง ทําใหลาชาไปบาง
ตอนนี้ไดพยายามเรงติดตาม 2.เรื่องรถรับ-สงผูปวยฉุกเฉิน EMS ไดทํา MOU กับ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับ - สงผูปวย แตตาม
นโยบายการให ความช ว ยเหลื อ อนุ ญ าตให ใช ร ถคั น เก าไปรั บ ได เพื่ อช ว ยบรรเทา
คาใชจาย 3.เรื่องการดูแลเงินจายขาดสะสม ไดคุยกับประธานสภา สมาชิกสภา ได
ออกไปสํารวจไมทั่วถึง ขอใหชวยไปดู เปนหูเปนตาดวย 4.เรื่องประเพณีตักน้ําทิพย
ดอยขะม อ สํ านักงานวัฒนธรรมไดสนับสนุนงบประมาณ และองคการบริหารส ว น
จั งหวั ดลํ าพู นไดอุดหนุนงบประมาณ 50,000 บาท หลังจากเสร็จงานตักน้ําทิพย
ดอยขะมอ ก็จะตองเตรียมงานเลี้ยงผีขุนน้ํา

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายศักดิพันธุ จันตัน
/นายศักดิพันธุ...

๑๕
นายศักดิพันธุ จันตัน:
หัวหนาสํานักปลัด

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ จันตัน หัวหนาสํานักปลัด ขอแจงใหที่
ประชุมทราบวางานทะเบียนทองถิ่นจะยายมาตั้งที่เทศบาลตําบลมะเขือแจ ขณะนี้ได
ทํ า สั ญ ญาระบบคอมพิว เตอร กับ บริษั ท มี สั ญญา 45 วั น สิ้ นสุ ดสั ญ ญากลางเดื อน
มิถุนายน 2559 และจะทําการติดตั้งทดลองระบบ สําหรับพิธีเปดจะแจงใหสมาชิก
สภาทราบอีกครั้ง

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญ นายวัฒนา จันทนุปาน

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
จากที่ดูขอมูลทั้ง 12 โครงการ ดินลูกรังที่ขุดไดประมาณ 1,000 กวาลํา จะนําไปลง
ตรงไหนจะหารืออีกครั้ง ใหสํารวจดูวาถนนเสนใดใชลูกรังเทาไหร ผมมีโอกาสปรึกษา
กับเจาหนาที่การไฟฟา เขารับปากวาจะแกปญหาให กรณีไมมาทําแตรับเงินไปแลว
สําหรับงบไฟฟา ป 2560 ใหกองชางเตรียมการตอไป

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม หากไมมี วันนี้ระเบียบวาระการประชุม
ไดพิจารณาหมดลงแลว ขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2559
ขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดทําการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เห็นวาถูกตองกับความจริง
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๖
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

(นายรัตน ไชยวงคษา)
(นางพจนีย รัตพนัส)

กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

สภาเทศบาลไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําป 2559 แลว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
(ลงชื่อ)

(นายบุญทา

ตันตรา)

ประธานสภาเทศบาล

