๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒560
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ผู้มาประชุม
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายบุญทา ตันตรา
นายมานพ ทาสีคา
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
นายทรงศักดิ์ สุภา
นายเจษฎา อุตแจ่ม
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
นายสงกรานต์ พรหมพนัส
นายทองดี ปัญญาเจริญ
นางพจนีย์ รัตพนัส
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

ประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2

บุญทา ตันตรา
มานพ ทาสีคา
เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
ทรงศักดิ์ สุภา
เจษฎา อุตแจ่ม
รัตน์ ไชยวงค์ษา
รุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
กันณพงศ์ จันทร์น้า

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

สงกรานต์ พรหมพนัส

ทองดี ปัญญาเจริญ
พจนีย์ รัตพนัส
รันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายวัฒนา จันทนุปาน
นายคามูล พรหมพนัส
นายประเสริฐ อุตตระพยอม
นายนราชัย ริมแจ่ม
นายคาปัน ลังกาพยอม
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
นายอุดม ปันแจ่ม
นายประกิต สมนาศักดิ์
นายศักดิพันธุ์ จันตัน
นายสินาด กรีทวี

นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ผู้อานวยการกองช่าง

วัฒนา จันทนุปาน
คามูล พรหมพนัส
ประเสริฐ อุตตระพยอม

นราชัย ริมแจ่ม
คาปัน ลังกาพยอม
วีระศักดิ์ สุวลัย
อุดม ปันแจ่ม
ประกิต สมนาศักดิ์
ศักดิพันธุ์ จันตัน
สินาด กรีทวี

หมาย
เหตุ

๒
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นายถวิล มณีขัติย์
นางประภัสสร สิทธิใหญ่
นางมาลินี อัตตะศิริ
นายธนชาติ เตจ๊ะยวง
นายธนาคาร พึ่งธรรม
นายนพดล เตียวตระกูล
นางไพลิน ปัญโญกลาง
นางวนิดา พุกปลั่ง
นายคณิตพงค์ นาคกระแสร์
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์

ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ถวิล มณีขัติย์
ประภัสสร สิทธิใหญ่
มาลินี อัตตะศิริ
ธนชาติ เตจ๊ะยวง
ธนาคาร พึ่งธรรม
นพดล เตียวตระกูล
ไพลิน ปัญโญกลาง
วนิดา พุกปลั่ง
คณิตพงค์ นาคกระแสร์

เขมชิกุล แผลงฤทธิ์

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม เลขานุการสภาเทศบาล ได้นับ
องค์ประชุม เห็ นว่าสมาชิกสภาเข้าประชุม จานวน 12 คน เป็นอันว่าครบองค์
ประชุมแล้ว ได้เชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.
๒๕60 ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ
1.เรื่ องสถานการณ์เมือง จากการเข้าร่วมประชุมสั นนิบาติแห่ งประเทศไทยเกี่ยว
กับร่างรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง อนาคตการเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขร่าง
รัฐธรรมนูญ ประกอบกับอยู่ระหว่างจัดพิธีพระบรมศพรัฐกาลที่ 9 และพระบรม
ราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 จึงยังไม่มีการเลือกตั้ง คาดว่าจะมีการเลือกตั้งประมาณต้นปี
2562
2.เรื่องสร้างฝายชะลอน้าถวายพ่อหลวง เทศบาลทาหนังสือขอปูนซีเมนต์จากบริษัท
ทีพีไอ จานวน 1,000 ลูก แต่ฝายที่จะสร้างใช้ปูนแค่ 200 กว่าลูก จึงมอบกองช่าง
แจ้งกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ให้สารวจฝายที่ชารุดหรือจะสร้างใหม่ หากผู้นาชุมชนมีความ
ต้องการให้ประสานงานกับกองช่าง
3.เรื่องการดาเนินการโครงการประปาของเอกชน หลังจากที่นาเข้าสภาคราวที่แล้ว
จะเริ่มดาเนินการปรากฏว่าเทศบาล ไม่มีสานักงานกิจการประปา จึงไม่สามารถ
ดาเนินการได้
/ที่ประชุม...

๓
ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้
สาเนารายงานการประชุมแจกให้ท่านทราบแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
แก้ไขหรือเพิ่มเติม ถ้ามี โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมจะขอถามมติในการรับรองรายงาน
การประชุม ผมขอถามมติเรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัย สามัญ สมัยที่ 4
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุม โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน 10 เสียง
งดออกเสียงจานวน 2 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติการกาหนดจานวนสมัยประชุม สามัญประจาปี ระยะเวลา และวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปี 2560 และวันเริ่มสมัย
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2561
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ

นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทองดี ปัญญาเจริญ สมาชิกสภา เขต 2 ขอเสนอ
การกาหนดสมัยประชุมดังนี้
สมัยแรก
สมัยที่ 2
สมัยที่ 3
สมัยที่ 4

ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่

1
1
1
1

กุมภาพันธ์
พฤษภาคม
สิงหาคม
พฤศจิกายน

- 2 มีนาคม 2560
- 30 พฤษภาคม 2560
- 30 สิงหาคม 2560
- 30 พฤศจิกายน 2560

และขอเสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2561 เริ่ม
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายทองดี ปัญญาเจริญ ได้เสนอ ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายเจษฎา อุตแจ่ม
2.นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
หากไม่มี กระผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรกาหนดจานวน
สมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจาปี
ของแต่ละสมัยในปี 2560 และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
2561 ตามที่ นายทองดี ปัญญาเจริญ เสนอ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
/นายบุญทา...

๔
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.2 ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขณะนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้หมดวาระลง และจะได้ทาการ
แต่งตั้งใหม่ ตามระเบียบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ไม่
เกิน 7 คน มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอจานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม เชิญนายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 กระผมขอเสนอ
จานวน 6 คน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายมานพ ทาสีคา
2.นายสงกรานต์ พรหมพนัส
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมเสนอ 6 คน
ขอให้เสนอในแต่ละบุคคล

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภา เขต 1

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา เสนอนายเจษฎา อุตแจ่ม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นางพจนีย์ รัตพนัส
2.นายทองดี ปัญญาเจริญ

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส เสนอนายทองดี ปัญญา
เจริญ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายเจษฎา อุตแจ่ม
2.นายทรงศักดิ์ สุภา

นายเจษฎา อุตแจ่ม :
สมาชิกสภาเขต 1

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเจษฎา อุตแจ่ม เสนอนายทรงศักดิ์ สุภา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายสงกรานต์ พรหมพนัส 2.นายทองดี ปัญญาเจริญ

นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ เสนอนายบุญทา ตันตรา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายเจษฎา อุตแจ่ม
2.นายมานพ ทาสีคา

นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายทองดี ปัญญาเจริญ เสนอนายมานพ ทาสีคา

/นายบุญทา...

๕
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
2.นายเจษฎา อุตแจ่ม

นายกันณพงศ์ จันทร์น้า :
สมาชิกสภาเขต 2

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า เสนอนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายสงกรานต์ พรหมพนัส 2.นายทรงศักดิ์ สุภา
สภาเทศบาลได้คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จานวน 6 คน ดังนี้
1. นายเจษฎา อุตแจ่ม
2. นายทองดี ปัญญาเจริญ
3. นายทรงศักดิ์ สุภา
4. นายบุญทา ตันตรา
5. นายมานพ ทาสีคา
6. นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.3 ญัตติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ขณะนี้คณะกรรมการพัฒนาฯ และคณะกรรมการติดตามฯ ที่มาจากการคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามประกาศเทศบาลฯ ได้หมดวาระการดารงตาแหน่ง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น พ.ศ.2548 ข้ อ 8(3) และข้ อ 28(1) ก าหนดให้ ส มาชิ กสภาท้ องถิ่ น
คัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ จานวน 3 คน และคณะกรรมการ
ติดตามฯ จานวน 3 คน มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขอให้เสนอในแต่ละบุคคล

นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า เสนอนายทองดี ปัญญาเจริญ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นางพจนีย์ รัตพนัส
2.นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส เสนอนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
2.นายเจษฎา อุตแจ่ม
/นายทองดี...

๖
นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายทองดี ปัญญาเจริญ เสนอนายรัตน์ ไชยวงค์ษา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายสงกรานต์ พรหมพนัส 2.นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
สภาเทศบาลได้คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจานวน 3 คน ดังนี้
1.นายทองดี ปัญญาเจริญ
2.นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
3.นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
เชิญสมาชิกสภาเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า เสนอนายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายทองดี ปัญญาเจริญ
2.นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรี ย นประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนั ส เสนอนายกั น ณพงศ์
จันทร์น้า

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นางพจนีย์ รัตพนัส
2.นายทรงศักดิ์ สุภา

นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายทองดี ปัญญาเจริญ เสนอนางพจนีย์ รัตพนัส

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง 2 คน
1.นายสงกรานต์ พรหมพนัส 2.นายทรงศักดิ์ สุภา
สภาเทศบาลได้คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวน 3 คน ดังนี้
1.นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
2.นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
3.นางพจนีย์ รัตพนัส

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.4 ญัตติ ขออนุ มัติโ อนงบประมาณเพื่อตั้ งจ่า ยเป็ นรายการใหม่ใ นหมวดค่ า
ครุภัณฑ์สานักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป (สานักปลัด)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ
/นายศักดิพันธุ์...

๗
นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธ์ จันตัน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ขอ
ชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากส านักปลั ดเทศบาล มีความจาเป็นต้องขออนุมัติซื้ อครุภัณฑ์
สานักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) เพื่อไว้ใช้บริการประชาชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล แต่มิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ ในเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ
2560 จึ ง ขออนุ มั ติ โอนลด งบประมาณรายจ่ า ยจาก แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย โครงการส่งเสริมฝึกทักษะทางด้านกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ตั้งไว้ 60,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากไม่มีความ
จาเป็ นต้องใช้งบประมาณดังกล่ าว จึงขอโอนลดงบประมาณ จานวน 20,000
บาท ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 1 รายการ ดังนี้
1.ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่ 9 ไม้สัก ปิดทองลงรัก จานวน 1 ชุดๆละ
20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
ข้อเสนอแนะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 หมวด 4 ข้อ 27
วรรคหนึ่ง กาหนดไว้ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้พิจารณาให้ความ
เห็ นชอบอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์
สานักงาน ต่อไป

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายรัตน์ ไชยวงค์ษา

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรัตน์ ไชยวงค์ษา สมาชิกสภาเขต 1 กระผมคิด
ว่าราคาสูงเกินไป ขอทราบรายเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ หัวหน้าสานักปลัด

นายศักดิพันธ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธ์ จันตัน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ โต๊ะหมู่บูชาที่จะซื้อเป็นโต๊ะหมู่ 9 ไม้สัก ปิดทองลงรัก
ซึ่งมีขนาดใหญ่ สาหรับราคาได้สอบถามตามร้านค้า
/นายบุญทา...

๘
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายรัตน์ ไชยวงค์ษา

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรัตน์ ไชยวงค์ษา สมาชิกสภาเขต 1 ผมเคย
สอบถามร้านค้า ราคาไม่น่าจะถึง ประมาณ 10,000 กว่าบาท

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 เมื่อปี 2556
เทศบาลได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา เป็นเงิน 25,000 บาท แต่ซื้อจริง
14,000 บาท จานวนเงินที่เหลือตกเป็ นเงินสะสมไป ผมอยากจะฝากข้อคิดว่า
การจัดซื้อจัดจ้างขอให้ดูเรื่องความเหมาะสมของสินค้ากับราคาด้วย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ หัวหน้าสานักปลัด

นายศักดิพันธ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธ์ จันตัน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผมได้สอบถามราคาชุดโต๊ะหมู่บูชาจากร้านค้าบ้านถวาย และบ้านบ่อสร้าง เป็น
สินค้าส่งออก ซึ่งจะมีคุณภาพและการใช้งานที่ยาวนาน ประมาณราคา 20,000
บาท จึงตั้งตามราคาประมาณการ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์สานักงาน โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผมขอเลื่อนการพิจารณาการประชุมต่อ เวลา 13.00 น.

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.5 ญัตติขอความเห็นชอบให้เอกชนกาจัดขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุข)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายถวิล มณีขัติย์:
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายถวิล มณีขัติย์ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ขอ
ชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
/หลักการ...

๙
หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยเทศบาลต าบลมะเขื อ แจ้ ไ ด้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย โดย
ดาเนินการจัดเก็บเองแล้วจ้างเอกชนรับช่วงนาไปกาจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดย
มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลพ.ศ. 2557 - 2559 ดังนี้ 3,380,000
บาท 3,499,000 บาท และ 3,491,000บาท ตามล าดับ และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเพราะการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการโรงงาน
ต่างๆ จากการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2558 วันที่ 1 ธันวาคม 2558 สภาได้มีมติอนุญาตให้เอกชนเข้ามา
ศึ กษาความเป็ น ไปได้ ใ นการจั ดการขยะมู ล ฝอย จ านวน 4 ราย หลั งจากนั้ น
ผู้ประกอบการแต่ละรายได้เข้าไปศึกษาและรายงานผลให้เทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ทราบ ปรากฏว่ามีเพียงบริษัท พีทีเอส บิซิเนส จากัด ที่ประชาชนยอมรับร้อยละ
88.2 ซึ่งปรากฏในรายงานการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และรายงานประมวลหลั กปฏิบั ติ โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ได้ ก ล่ า วในรายงานคื น ความสุ ข ให้ ค นในชาติ ซึ่ ง เผยแพร่ อ อกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม
2559 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่
ข้อระเบียบกฎหมาย
อาศัยอานาจตามความมาตรา 50 (3) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และแก้ไข ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552 เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขต
เทศบาล รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการ
กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบพระราชบัญญัติกาหนดแผนขั้นตอนกระจาย
อ านาจ พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้ เ ทศบาลมี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ระบบบริ ก าร
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (18) การกาจัดมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
ข้อเสนอแนะ
ในเบื้ องต้ น เห็ น ควรให้ ส ภาเทศบาลต าบลมะเขื อ แจ้ พิ จารณาให้ ค วาม
เห็นชอบให้บริษัท พีทีเอส บิซิเนส จากัด เป็นผู้ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้
โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ณ หมู่ที่ 13 บ้านปูเลย ตาบลมะเขือแจ้ หาก
ปรากฏในภายหลังว่าบริษัทใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เทศบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การยกเลิก โดยบริษัทจะเรียกร้องค่าเสียหายมิได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอความเห็นชอบให้เอกชนกาจัดขยะมูลฝอย
ต่อไป
/นายบุญทา...

๑๐
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายรัตน์ ไชยวงค์ษา

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรัตน์ ไชยวงค์ษา สมาชิกสภาเขต 1 การกาจัดขยะ
ในพื้นที่ถือเป็นเรื่องดี ชุมชนจะได้สะอาด แต่มีข้อข้องใจเรื่องการประชาคมซึ่งทาแค่
หมู่ 13 เพียงหมู่บ้านเดียวแต่หมู่บ้านอื่นไม่ไม่ได้ทาประชาคมร่วมด้วย เกรงว่าจะเกิด
ปัญหาในภายหลัง และเอกสารข้อมูลก็ยังไม่ชัดเจน จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไป

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส ผมคิดว่าเทศบาลเรามี
รายได้จานวนมากและมีศักยภาพในการจัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหาขยะได้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายเจษฎา อุตแจ่ม

นายเจษฎา อุตแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเจษฎา อุตแจ่ม สมาชิกสภาเขต 1 ผมเห็นด้วยกับ
สท.รัตน์ ไชยวงค์ษา เห็นควรให้มีการประชาคมหมู่บ้านใกล้เคียงด้วย และเอกสารก็
ยังไม่มีความชัดเจน จึงยังไม่อนุมัติ ขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม

นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม สมาชิกสภาเขต 2 เห็นด้วย
กับการกาจัดขยะในตาบลของเรา เอกสารนาเสนอไม่มีรายละเอียดเพียงพอ ชาวบ้าน
ไม่ทราบถึงผลกระทบที่จะตามมา อยากให้ฝ่ายบริหารกลับไปศึกษาถึงผลกระทบที่
ชาวบ้านจะได้รับ การควบคุม ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงวิธีการคัดแยกขยะ จึงฝากให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทบทวนก่อนถึงจะอนุมัติ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า

นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 หากสร้างก็
เป็นผลดี แต่ต้องมีการประชาคมทั้งตาบล แบบแปลนก็ไม่มี หากจะรับรองโดยที่ผู้
บริหารยังไม่ชัดเจน ผมขอเลื่อนการพิจารณาไปก่อน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายคามูล พรหมพนัส

นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรี กรณีบริษัท
/รับเหมา...

๑๑
รับเหมากาจัดขยะ ปัจจุบันใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้เงินลงทุนหลายล้านบาท เพียง
ขาดเอกสารประกอบ จะเลื่อนออกไปก็อยู่ในดุลพินิจของสภา
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า

นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 ผมขอเสนอ
ให้เลื่อนออกไป ยังมีเวลาถึงวันที่ 2 มีนาคม บริษัทอาจจะมีรายละเอียด แบบแปลน
เสนอเข้ามา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายเจษฎา อุตแจ่ม

นายเจษฎา อุตแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเจษฎา อุตแจ่ม สมาชิกสภาเขต 1 การเลื่อนไม่ใช่
จะไม่ให้สร้าง หากทาถูกต้อง สมาชิกเห็นด้วยกับการจัดการขยะ ขอให้ศึกษาหาข้อมูล
รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น มีแบบแปลนที่ชัดเจน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ผมขอ
แนะนาให้ร่วมหารือ ที่เลื่อนเพราะเอกสารไม่ชัดเจน และบริษัทจะดาเนินการอย่างไร
หากจะให้สภาอนุมัติ ต้องมีข้อมูลมากกว่านี้

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ

นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ สมาชิกสภาเขต 1 หากสภาไม่
อนุมัติให้สร้างเตาเผาขยะ ที่อื่นก็ไม่ให้นาขยะไปพัก หมู่ 13 ก็จะไม่ให้ขยะไปพัก
ชาวบ้านจะเดือดร้อนทั้งตาบล

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ที่
สาธารณประโยชน์ของตาบลมะเขือแจ้ เราสามารถนาขยะไปพักได้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

จะอนุมัติหรือจะเลื่อนออกไป ขอให้สมาชิกสภาร่วมกันตัดสินใจ มีสมาชิกสภาท่าน
ใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายทองดี ปัญญาเจริญ

นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทองดี ปัญญาเจริญ สมาชิกสภาเขต 2 ผม
ขอให้

แต่

ถึง

๑๒
/เลื่อนออก...
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากมีการใช้ประชาคม หมู่ 13 เพียงหมู่บ้านเดียวไม่ได้
ต้องให้ผู้นาและชาวบ้านทุกหมู่บ้านประชาคมร่วมกัน
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม สมาชิกสภาเขต 2 ขอให้
เลื่อนออกไปก่อน ให้เอกสารครบถ้วนมากกว่านี้ บอกถึงข้อดี ข้อเสีย และนากลับมา
พิจารณาอีกครั้ง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็นควรเลื่อนการพิจารณา โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 10 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง (นางพจนีย์ รัตพนัส)
3.6 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 7 (กองช่าง)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้รับหนังสือรับเรื่องราวร้องทุกข์เลขที่
448/2560 จาก นายคามูล พรหมพนัส ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบล
มะเขือแจ้ เรื่อง ขอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนเดิม หมู่ 7 และกองช่าง
ได้ดาเนินการตรวจสอบสถานที่ขอสร้างถนน แล้วพบว่า ถนนสายดังกล่าวมีขนาด
กว้าง 3.00 เมตร และยังมีความยาวอีก 40 เมตร ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างถนน ซึ่งมี
บ้านพักอาศัยอีก 1 หลัง และเป็นทางสัญจรเข้าสวนลาไยของเกษตรกร กองช่างจึง
ได้ประมาณการค่าก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้สุดสายทาง หมู่
7 บ้านสันป่าเหียง และอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางสัญจร กองช่างได้รับคาสั่ง
จากคณะผู้บริหารให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ภายในตาบล
มะเขื อแจ้ โดยมี แผนงานแก้ ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนดั งกล่ าว ที่ ปรากฏอยู่ ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 34 โครงการลาดับที่ 2 โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตาบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 121 รายละเอียด ( ตามแบบแปลนแผนผั งของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ) เป็นเงิน
จานวน 62,900 บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๑๓
/ระเบียบ...
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงิน
สะสมได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจ การที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ท าเพื่ อ บ าบั ด ความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และเพื่อเป็นการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในกรณี
เร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวนเงิน 62,900 บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน)

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7
จานวนเงิน 62,900 บาท ต่อไป
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 7 จานวนเงิน 62,900 บาท โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
3.7 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตอนทางแยกบ้านคอกวัว – บ้านศรีดอนตัน หมู่ 16 จานวนเงิน 664,000
บาท (กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้รับหนังสือรับเรื่องราวร้องทุกข์เลขที่
75/2560 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 จากนายทรงศักดิ์ ธิมายอม ผู้ใหญ่บ้าน

๑๔
/บ้านคอกวัว...
บ้านคอกวัว หมู่ที่ 16 ตาบลมะเขือแจ้ เรื่องของบประมาณซ่อมแซมถนนที่ชารุดมาก
เนื่องจากถนนลาดยางชารุดประชาชนได้รับความลาบากในการใช้ทางสัญจร และ
กองช่างได้ดาเนินการตรวจสอบสถานที่ขอซ่อมแซมถนน แล้วพบว่า ถนนลาดยาง
สายทางดังกล่าว มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 309.00 เมตร ขยายมุมโค้ง
5 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,241 ตารางเมตร ได้ช ารุ ด
เสียหายตลอดสายทาง เนื่องจากมีรถบรรทุกเข้าออก และถนนลาดยางได้ก่อสร้างมา
เป็นเวลานานกว่า 10 ปี ทาให้ หมดอายุการใช้งาน กองช่างจึงได้จัดทาประมาณ
ราคาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนทางแยกบ้านคอกวัว - ศรีดอนตัน
หมู่ที่ 16 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร และอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางสัญจร กองช่างได้รับคาสั่งจากคณะผู้บริหารให้แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ภายในตาบลมะเขือแจ้ โดยมีแผนงานแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25602562) หน้าที่ 34 โครงการลาดับที่ 2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตาบลมะเขือแจ้ หมู่ ที่ 1-21 รายละเอียด ( ตามแบบ
แปลนแผนผั งของเทศบาลต าบลมะเขื อแจ้ ) เป็ นเงิ นจ านวน 664,000 บาท
(หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงิน
สะสมได้เฉพาะโครงการหรือกิจการ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ท าเพื่ อ บ าบั ด ความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และเพื่อเป็นการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในกรณี
เร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวนเงิน 664,000 บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนทางแยกบ้านคอกวัว-บ้านศรีดอนตัน หมู่ที่ 16 จานวนเงิน
664,000 ต่อไป

๑๕
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

/นายบุญทา...
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ ก ตอนทางแยกบ้ า นคอกวั ว - บ้ า นศรี ด อนตั น หมู่ ที่ 16 จ านวนเงิ น
664,000 บาท โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
3.8 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ารูป
ตัวยู ลาเหมืองร่องกาดในโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง หมู่ 6 จานวนเงิน 761,000
บาท (กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากเทศบาลต าบลมะเขื อ แจ้ ได้ รั บ หนั ง สื อ หนั ง สื อ ที่ ศธ
04134.007/021 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 จาก นายปราณ ไชยวุฒิ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง หมู่ที่ 6 ตาบลมะเขือแจ้ เรื่อง ขอ
ปรับปรุงซ่อมแซมผนังคอนกรีตลาเหมืองสาธารณะผ่านบริเวณโรงเรียนบ้านฮ่องกอ
ม่วง หมู่ที่ 6 ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ากัดเซาะทาให้ช ารุดเสียหายและมีน้าเสี ย
สิ่งปฏิกูลติดค้าง ส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เกิดอันตรายกับนักเรียน
โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และกอง
ช่างได้ดาเนินการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง แล้วพบว่า รางระบายน้าดังกล่าว มี
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 111 เมตร พร้อมแผ่นที่สาเร็จรูปปิดรางเท
คอนกรีตทับหลัง ได้ชารุดเสียหายตลอดแนว กองช่างจึงได้จัดทาประมาณราคาการ
ก่อสร้างซ่อมแซมรางระบายน้ารูปตัวยู ลาเหมืองร่องกาดในโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
จานวน 3 ช่วง หมู่ที่ 6 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและ ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสัญจร และอานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ทางสัญจร กองช่างได้รับคาสั่งจาก
คณะผู้บริหารให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ภายในตาบลมะเขือ
แจ้ โดยมีแผนงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 53 โครงการลาดับที่ 4 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซม ขุดลอกรางระบายน้า ในพื้นที่ตาบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1 - 21 รายละเอียด
( ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ) เป็นเงินจานวน 761,000
บาท ( เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

๑๖
/เงิน...
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงิน
สะสมได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ท าเพื่ อ บ าบั ด ความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และเพื่อเป็นการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในกรณี
เร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อนุ มัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวนเงิน 761,000 บาท ( เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน )
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน้ารูปตัวยู ลาเหมืองร่องกาดในโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง หมู่ที่ 6
จานวนเงิน 761,000 บาท ต่อไป
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบอนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ารูป
ตัวยู ลาเหมืองร่องกาดในโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง หมู่ที่ 6 จานวนเงิน 761,000
บาท โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
3.9 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 11 จ านวนเงิ น 70,000 บาท (กองช่ า ง) เชิ ญฝ่ ายบริ ห ารชี้ แจงใน
รายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้รับหนังสือรับเรื่องราวร้องทุกข์เลขที่
133/2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 จากนายเจษฎา อุดแจ่ม ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ เรื่อง ถนนภายในหมู่บ้านศรีดอนตัน หมู่ที่ 11
ตั้งแต่บ้านนายกาพล สมดังใจ ถึงบ้าน นายแก้ว ศรีวิชัย ถนนได้ชารุดเสียหายและ
.

๑๗
/มีระดับ...
มี ร ะดั บต่ ากว่ าพื้ นที่ ข้ างเคี ยง หากฝนตกจะมี น้ าท่ วมขั ง ท าให้ ช าวบ้ านบริ เวณ
ข้างเคียงได้รับความเดือดร้อน และกองช่างได้ดาเนินการตรวจสอบสถานที่ขอสร้าง
ถนน แล้วพบว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีตเดิม แต่เนื่องจากมีระดับต่ากว่า
พื้นที่ข้างเคียงจริง ตอนที่ 1 มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 25.50 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร และตอนที่ 2 มีขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร กองช่าง
จึงได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายกาพล
สมดังใจ ถึงบ้านนายแก้ว ศรีวิชัย หมู่ 11 บ้านศรีดอนตัน เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ ผู้ ใช้ ทางสั ญ จร กองช่ า งได้ รั บ ค าสั่ งจากคณะผู้ บ ริ ห ารให้ แก้ ไขปั ญหาความ
เดือดร้ อนให้กับราษฎรในพื้นที่ภายในตาบลมะเขือแจ้ โดยมีแผนงานแก้ไขปัญหา
ความเดื อดร้อนดั งกล่ าว ที่ปรากฎอยู่ ในแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้าที่ 34 โครงการลาดับที่ 2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ในพื้นที่ตาบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1 - 21 รายละเอียด ( ตามแบบแปลน
แผนผั งของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ) เป็นเงินจานวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่น
บาทถ้วน)
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงิน
สะสมได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ท าเพื่ อ บ าบั ด ความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และเพื่อเป็นการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในกรณี
เร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จานวนเงิน 70,000 บาท ต่อไป
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบอนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 11 จานวนเงิน 70,000 บาท โปรดยกมือ

๑๘
ที่ประชุม
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

/ที่ประชุม...
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
3.10 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสายหน้าวัดดอยน้อยถึงทางแยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ 12 จานวน
เงิน 566,000 บาท (กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการ
และเหตุผลต่อสภาฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้รับหนังสือรับเรื่องราวร้องทุกข์เลขที่
117/2560 จาก นายประภาส บารุงแจ่ม ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตาบล
มะเขือแจ้ เรื่อง ขอซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เนื่องจากถนนทางเข้า
หมู่บ้านชารุด ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และกองช่าง
ได้ดาเนินการตรวจสอบสถานที่ขอซ่อมแซมถนน แล้วพบว่า ถนนสายดังกล่าวเป็น
ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 406.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ขยาย
มุมโค้ง 63 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,093 ตารางเมตร ได้ชารุดเสียหายตลอด
สายทาง เนื่องจากมีรถบรรทุกเข้าออก อีกทั้งถนนสายดังกล่ าวได้ก่อสร้างมาเป็น
เวลานานกว่า 10 ปี ทาให้หมดอายุการใช้งาน กองช่างจึงได้จัดทาประมาณราคาการ
ก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหน้าวัดดอยน้อยถึงทางแยกเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร
และอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางสัญจร กองช่างได้รับคาสั่งจากคณะผู้บริหารให้
แก้ ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนให้ กั บราษฎรในพื้ นที่ ภายในต าบลมะเขื อแจ้ โดยมี
แผนงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) หน้าที่ 28 โครงการลาดับที่ 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในพื้นที่ตาบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1 - 21 รายละเอียด ( ตาม
แบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ) เป็นเงินจานวน 566,000 บาท
(ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงิน
สะสมได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความ
/เดือดร้อน...

๑๙
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และเพื่อเป็นการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในกรณี
เร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวนเงิน 566,000 บาท ( ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาท
ถ้วน )
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริม
ผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหน้าวัดดอยน้อยถึง ทางแยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่
12 จานวนเงิน 566,000 บาท ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบอนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายหน้าวัดดอยน้อยถึงทางแยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จานวนเงิน
566,000 บาท โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.11 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต พร้อมซ่อมฝาบ่อพัก หมู่ 7 จานวนเงิน 300,000 บาท (กองช่าง)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้รับหนังสือรับเรื่องราวร้องทุกข์เลขที่
134/2560 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 จากนายทองดี ปัญญาเจริญ สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2 ตาบลมะเขือแจ้ เรื่อง ขอสนับสนุนโครงการ
ซ่ อมแซมถนน เนื่ องจากถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ กช ารุ ด บ่ อพั กท่ อระบายน้ าพั ง
เสียหาย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และกองช่างได้
ดาเนินการตรวจสอบสถานที่ขอซ่อมแซมถนน แล้วพบว่า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางดังกล่าว มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,108 ตารางเมตร ได้ชารุดเสียหายตลอดสายทาง เป็นหลุมบ่อ
/บ่อพัก...

๒๐
บ่อพักท่อระบายน้าพัง กองช่างจึงได้จัดทาประมาณราคาการก่อสร้างเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและซ่อมแซมฝาบ่อพัก เริ่มจากถนน 1147 ถึงบ้านนายบุญยัง
เสาร์ พนั ส พร้อมซ่อมแซมฝาบ่อพัก หมู่ที่ 7 เพื่อให้ผู้ ใช้เส้นทางสัญจรถนนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย กองช่างได้รับคาสั่งจากคณะผู้บริหารให้แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้ อนให้กับราษฎรในพื้นที่ภายในตาบลมะเขือแจ้ โดยมีแผนงานแก้ไขปัญหา
ความเดื อดร้อนดั งกล่ าว ที่ปรากฎอยู่ ในแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้าที่ 28 โครงการลาดับที่ 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ในพื้นที่ตาบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1 - 21 รายละเอียด ( ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ) เป็นเงินจานวน 300,000 บาท (สามแสน
บาทถ้วน)
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงิน
สะสมได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ท าเพื่ อ บ าบั ด ความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และเพื่อเป็นการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในกรณี
เร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวนเงิน 300,000 บาท ( สามแสนบาทถ้วน )
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริม
ผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมซ่อมแซมฝาบ่อพัก หมู่ที่ 7 จานวนเงิน
300,000 บาท ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบอนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อมซ่อมแซมฝาบ่อพัก หมู่ที่ 7 จานวนเงิน 300,000 บาท
โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
/นายบุญทา...

๒๑
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.12 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต จากสามแยกถนนทางหลวงหมายเลข 1147 ข้างสวนน้าเดอะซัน
ไปทางคอกวัว หมู่ 5 จานวนเงิน 370,000 บาท (กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหาร
ชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้รับหนังสื อรับเรื่องราวร้องทุกข์เลขที่
75/2560 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 จากนายทรงศักดิ์ ธิมายอม ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านคอกวัว หมู่ที่ 16 ตาบลมะเขือแจ้ เรื่องของบประมาณซ่อมแซมถนนที่ชารุดมาก
เนื่องจากถนนลาดยางชารุดประชาชนได้รับความลาบากในการใช้ทางสัญจร และ
กองช่างได้ดาเนินการตรวจสอบสถานที่ขอซ่อมแซมถนน แล้วพบว่า ถนนลาดยาง
สายทางดังกล่าว มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 309.00 เมตร ขยายมุม
โค้ง 5 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,241 ตารางเมตร ได้ชารุด
เสียหายตลอดสายทาง เนื่องจากมีรถบรรทุกเข้าออก และถนนลาดยางได้ก่อสร้างมา
เป็นเวลานานกว่า 10 ปี ทาให้หมดอายุการใช้งาน กองช่างจึงได้จัดทาประมาณ
ราคาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนทางแยกบ้านคอกวัว - ศรีดอนตัน
หมู่ที่ 16 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร และอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางสัญจร กองช่างได้รับคาสั่งจากคณะผู้บริหารให้แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ภายในตาบลมะเขือแจ้ โดยมีแผนงานแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25602562) หน้าที่ 34 โครงการลาดับที่ 2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตาบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1-21 รายละเอียด ( ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ) เป็นเงินจานวน 664,000 บาท (หก
แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงิน
สะสมได้เฉพาะโครงการหรือกิจการ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ท าเพื่ อ บ าบั ด ความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
/ข้อพิจารณา...

๒๒
ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และเพื่อเป็นการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในกรณี
เร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวนเงิน 664,000 บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนทางแยกบ้านคอกวัว-บ้านศรีดอนตัน หมู่ที่ 16 จานวนเงิน
370,000 บาท ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบอนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนทางแยกบ้านคอกวัว-บ้านศรีดอนตัน หมู่ที่ 16 จานวนเงิน
370,000 บาท โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
มีฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่น ๆ นี้หรือไม่
เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ผมขอชื่นชม
เจ้าหน้าที่ทไี่ ด้เก็บกระเป๋าเงินของผู้มาติดต่อราชการ แล้วส่งคืนเจ้าของ กรณีสร้างถนนเข้า
อ่างเก็บน้าแม่ตีบ มีกองหินวางเกะกะ ผู้รับเหมาได้ว่าจ้างชาวบ้านให้ไปทาการไถแต่
ขณะนี้ไม่ได้รับค่าจ้าง ขอให้ช่างที่ควบคุมงานติดตามให้ด้วย ขอสอบถามเกี่ยวกับราง
ระบายน้า หมู่ 3 น้าได้ไหลขึ้นไม่ไหลลง ขอให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบด้วย และได้
ทราบว่าเขื่อนแม่ตีบจะมีการปล่อยน้ามาเร็วๆ นี้ ขอให้น้าลงมาทางท้ายน้าด้วยเพราะ
ทุกครั้งที่ผ่านมา ทางท้ายน้าไม่ได้รับตามเวลาที่กาหนด

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ขอสอบ
ถามกองช่างเกี่ยวกับการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ 7 น้าได้ไหลขึ้นเหมือนกัน ทาให้
น้าล้นท่อระบายน้า ขอกองช่างไปตรวจสอบด้วย

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายบุญทา ตันตรา
/นายบุญทา...

๒๓
นายบุญทา ตันตรา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายบุญทา ตันตรา สมาชิกสภาเขต 1 สาหรับการแก้
ปัญหารางระบายน้าของหมู่ 7 การขุดและถม มีเป็นประจา ถือเป็นเรื่องปกติ เวลาจะ
แก้ปัญหาต้องดูให้ครอบคลุม

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญรองนายกเทศมนตรี

นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรี สาหรับถนน
ทางเข้าอ่างเก็บน้าแม่ตีบ จะแจ้งให้ผู้รับเหมารับทราบ รางระบายน้าหมู่ 3 ยังไม่ได้
ส่งมอบงาน ขอให้สมาชิกสภาช่วยติดตามอย่างใกล้ชิดด้วย การปล่อยน้าอ่างแม่ตีบ
หากจะปล่อยน้าจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายรัตน์ ไชยวงค์ษา

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรัตน์ ไชยวงค์ษา สมาชิกสภาเขต 1 หมู่บ้าน
ฮ่องกอม่วงมีการก่อสร้างอาคารและทาการถมดินข้างถนน ไม่ทราบว่ามีการวางท่อ
ระบายน้าหรือไม่ ขอให้กองช่างช่วยไปตรวจสอบด้วย

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี วันนี้ระเบียบวาระการ
ประชุมได้พิจารณาหมดลงแล้ว ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
2560 ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปัญญาเจริญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)

๒๔
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายบุญทา ตันตรา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ สุภา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นายมานพ ทาสีคา)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจาปี 2559 แล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)

