๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒560
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.๒๕60 เวลา 13.30 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
11
12

นายคามูล พรหมพนัส
นายประเสริฐ อุตตระพยอม
นายคาปัน ลังกาพยอม
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
นายอุดม ปันแจ่ม
นายประกิต สมนาศักดิ์
นายศักดิพันธุ์ จันตัน
นายสินาด กรีทวี
นางประภัสสร สิทธิใหญ่
นางมาลินี อัตตะศิริ
นางสาวสุธาสินี บูรพาพัธ
นายธนาคาร พึ่งธรรม

รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

คามูล พรหมพนัส
ประเสริฐ อุตตระพยอม

คาปัน ลังกาพยอม
วีระศักดิ์ สุวลัย
อุดม ปันแจ่ม
ประกิต สมนาศักดิ์
ศักดิพันธุ์ จันตัน
สินาด กรีทวี
ประภัสสร สิทธิใหญ่
มาลินี อัตตะศิริ
สุธาสินี บูรพาพัธ
ธนาคาร พึ่งธรรม

หมาย
เหตุ

๒
13
14
15
16
17
18
19
20

นายศิระ สัยพันธุ์
นางวนิดา พุกปลั่ง
นายคณิตพงค์ นาคกระแสร์
นายสุขุม ใจจิตร
นางนิลยา ม่วงมี
นายโกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์
นางจันทร์สาย ยาณะโค

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นิติกรชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

ศิระ สัยพันธุ์
วนิดา พุกปลั่ง
คณิตพงค์ นาคกระแสร์

สุขุม ใจจิตร
นิลยา ม่วงมี
โกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ

เขมชิกุล แผลงฤทธิ์
จันทร์สาย ยาณะโค

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม เลขานุการสภาเทศบาล ได้นับองค์
ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาเข้าประชุม จานวน 12 คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุมแล้ว
ได้เชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิด
การประชุมสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.
๒๕60 ตรงกับวันที่ 24 เมษายน 2560 เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สาหรับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ
1. ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาได้สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของทางเทศบาล
2. เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนทางโซเชียล เน็ตเวิร์ค
(สังคมออนไลน์) เราในฐานะตัวแทนชาวบ้าน หากข้อมูลไม่ชัดเจน อย่าพึ่งตอบโต้ หรือ
ชี้แจง ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดก่อน หากเป็นจริงให้ดาเนินการตามขั้นตอน
ทางกฎหมาย ผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี มีเรื่องที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบ
1.งานตักน้าทิพย์ดอยขะม้อ จัดในวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญชวนสมาชิก
สภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล นักศึกษา และประชาชนร่วมขนกระเบื้องหลังคา
ขึ้นดอยขะม้อ
2.ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2560 อ่างแม่กวงจะทาการปล่อยน้า
หลังจากนั้นจะปิดซ่อมแซมบานประตูน้า ขอให้แจ้งให้กลุ่มเกษตรกรทราบด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้สาเนารายงาน
/การประชุม...

๓
การประชุมแจกให้ท่านทราบแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ถ้ามี โปรดยกมือ เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ขอเพิ่มเติม
ข้อความหน้าที่ 22 “กรณีสร้างถ” เพิ่มเติมเป็น “กรณีสร้างถนน”

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายแก้ไขหรือเพิ่มเติม เชิญ นายทองดี ปัญญาเจริญ

นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทองดี ปัญญาเจริญ สมาชิกสภาเขต 2 ขอแก้ไข
ข้อความหน้าที่ 2 ประชุมสันนิบาติ แก้ไขเป็น ประชุมสันนิบาต
ข้อความหน้าที่ 21
“เนื่องจากเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้รับหนังสือ รับเรื่องราวร้องทุกข์เลขที่
75/2560 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 จากนายทรงศักดิ์ ธิมายอม ผู้ใหญ่บ้าน บ้าน
คอกวั ว หมู่ ที่ 16 ต าบลมะเขื อแจ้ เรื่ องของบประมาณซ่ อมแซมถนนที่ ช ารุ ดมาก
เนื่องจากถนนลาดยางชารุดประชาชนได้รับความลาบากในการใช้ทางสัญจร และกอง
ช่างได้ดาเนินการตรวจสอบสถานที่ขอซ่อมแซมถนน แล้วพบว่า ถนนลาดยางสายทาง
ดังกล่าวมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 309.00 เมตร ขยายมุมโค้ง 5 ตารางเมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,241 ตารางเมตร ได้ชารุดเสียหายตลอดสายทาง
เนื่องจากมีรถบรรทุกเข้าออก และถนนลาดยางได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี
ทาให้หมดอายุการใช้งาน กองช่างจึงได้จัดทาประมาณราคาการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตอนทางแยกบ้านคอกวัว - ศรีดอนตัน หมู่ที่ 16 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร และอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางสัญจร กองช่าง
ได้รับคาสั่งจากคณะผู้บริหารให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ภายใน
ตาบลมะเขือแจ้ โดยมีแผนงานแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนดังกล่ าว ที่ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 34 โครงการลาดับที่ 2 โครงการก่อสร้าง
ปรั บ ปรุ งซ่ อมแซมถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก ในพื้ นที่ ต าบลมะเขื อแจ้ หมู่ ที่ 1-21
รายละเอี ย ดตามแบบแปลนแผนผั งของเทศบาลต าบลมะเขื อแจ้ เป็ นเงิ นจ านวน
664,000 บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)” แก้ไขเป็น
“เนื่ องจากเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้รับหนังสื อ รับเรื่องราวร้องทุกข์เ ลขที่
111/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จากนายทองดี ปัญญาเจริญ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 5 ตาบลมะเขือแจ้ เรื่อง ขอซ่อมแซมถนนชารุด เขต 2
หมู่ ที่ 5 บ้ า นเหมื อ งกวั ก เนื่ องจากถนนตรงข้ า มเดอะซั น เข้ า สู่ บ้ า นคอกวั ว ช ารุ ด
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดื อดร้อนเป็นอย่างมาก และกองช่างได้ดาเนินการ
ตรวจสอบสถานที่ขอซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว แล้วพบว่า เป็นถนนลาดยาง ได้ชารุด
เสียหายตลอดสายทาง เพราะถนนสายดังกล่าวได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี
ทาให้หมดอายุการใช้งาน มีขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 234 เมตร หนา 0.04
เมตร กองช่างจึงได้จัดทาประมาณราคาการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
/จากสามแยก...

๔
จากสามแยกถนนทางหลวงหมายเลข 1147 ข้างสวนน้าเดอะซันไปทางบ้านคอกวัว หมู่
ที่ 5 เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรถนนได้รับความสะดวกและปลอดภัย กองช่างได้รับคาสั่ง
จากคณะผู้ บริหารให้ แก้ไขปั ญหาความเดื อดร้อนให้ กับราษฎรในพื้นที่ภายในต าบล
มะเขือแจ้ โดยมีแผนงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 28 โครงการลาดับที่ 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในพื้นที่ตาบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1 - 21 รายละเอียด
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เป็นเงินจานวน 370,000 บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)”
ข้อความหน้าที่ 22
“เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวนเงิน 664,000 บาท” แก้ไขเป็น
“เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวนเงิน 370,000 บาท”
“จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางแยกบ้านคอกวัว-บ้านศรีดอนตัน หมู่ 16” แก้ไขเป็น
“จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมั ติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน
แอสฟั ล ท์ ติ กคอนกรี ต จากสามแยกถนนทางหลวงหมายเลข 1147 ข้ างสวนน้ า
เดอะซัน ไปทางคอกวัว หมู่ 5”
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายแก้ไขหรือเพิ่มเติม ถ้าไม่มี ผมขอถามที่ประชุมมีสมาชิก
ท่านใดเห็นชอบแก้ไขข้อความที่คลาดเคลื่อนตามที่เสนอมา โปรดยกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผมจะขอถามมติในการรับรองรายงานการประชุม ผมขอถามมติเรื่องรับรองรายงาน
การประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 สมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่องรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ เชิญฝ่ายบริหาร
ชี้แจงรายละเอียด

นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ได้รับมอบหมายจากนายกฯ เป็นผู้แทนชี้แจงญัตติในการประชุมครั้งนี้ ผมขอให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
มะเขือแจ้
/นางนิลยา...

๕
นางนิลยา ม่วงมี:
นักวิเคราะห์ฯ

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางนิลยา ม่วงมี ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ ขอรายงานผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
มะเขือแจ้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลดังนี้
จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)
2556
ยุทธศาสตร์

2561

2562

จา
นวน

งบประมาณ

จา
นวน

งบประมาณ

จา
นวน

งบประมาณ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

12

174,482,000

12

169,467,000

12

160,937,000

2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

39

31,935,000

39

31,935,000

39

25,915,000

45

6,970,000

32

6,540,000

32

6,440,000

6

1,450,000

6

1,450,000

6

1,450,000

5. การพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความ
สงบเรียบร้อย และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย
รวม

21

3,585,000

21

3,585,000

21

3,585,000

123

218,422,000

110

212,977,000

110

198,327,000

โครงการที่ ป รากฏตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2560-2563) จ านวน 123
โครงการ บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
82.11 งบประมาณ 58, 402,780.00 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ
ตามแผน

โครงการ

คิดเป็น
ร้อยละ

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

12

9

7.32

11,270,000

การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

39

32

26.02

29,029,020

การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และประเพณี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามระบอบประชาธิปไตย

45

35

28.46

6,526,460

6

5

4.07

860,000

21

20

16.26

10,717,300

รวม

123

101

82.11

58,402,780

/การใช้จ่าย...

๖
การใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 26 โครงการ
ยุทธศาสตร์

จานวน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

ทีป่ รากฏ
อยู่ในแผน

ที่ได้ปฏิบตั ิ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3

3

10,389,378.00

การพัฒนาด้านการศึกษาและ
นันทนาการ การศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ประเพณี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความ
สงบเรียบร้อย และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย
รวม

12

11

2,228,781.42

1

1

9,900.00

10

10

2,940,925.02

26

25

15,568,984.44

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ส าหรั บ ผลการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลมะเขื อแจ้ ที่ ท าง
เจ้าหน้าทีไ่ ด้รายงานนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.2 เรื่ องแจ้งผลการอนุ มัติ ให้ เทศบาลต าบลมะเขื อแจ้กู้ เ งิน ทุน ส่งเสริ มกิ จการ
เทศบาล เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ได้รับการอนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้าง
อาคารหอประชุม ฯ และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตามขั้นตอนของทางราชการ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ยืมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน (กองคลัง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลังชี้แจงรายละเอียด
/นายโกวิทย์...

๗
นายโกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายโกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน ชานาญงาน ขอชี้แจงหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
อ้างถึงบันทึกข้อความงานพัสดุฯ กองคลัง ที่ ลพ 53502/21 ลงวันที่ 13
มีนาคม 2560 เรื่อง การยืมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูน รหัสครุภัณฑ์ 514-58-0036 (ก.1-30) โดยติดตั้งในพื้นที่ตาบลมะเขือ
แจ้ ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยและเส้นทางลาเลียงยาเสพติดในจังหวัดลาพูน เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปั ญหาความเดื อดร้อนของประชาชน เนื่องจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านชุมชน ปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพ
ติด งานพัสดุฯ กองคลัง ได้ไปตรวจสอบพัสดุตามจุดติดตั้งต่างๆ ดังกล่าวว่ามีอยู่จริง
และมีสภาพปกติสามารถใช้ การได้หรือไม่ และจากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีพัสดุ
ครบถ้ วนตามที่ อบจ.ล าพูนแจ้งไว้ข้างต้น และมี สภาพใช้การได้ ตามปกติดี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.) จุดที่ 1 บริเวณอาคารศูนย์กองทุนหมู่บ้านแจ่ม กล้องจานวน 3 ตัว
2.) จุดที่ 2 บริเวณสี่แยกป้อมตารวจ (บ้านป่าเป้า) กล้องจานวน 4 ตัว
3.) จุดที่ 3 บริเวณสี่แยกบ้านสันป่าเหียง กล้องจานวน 4 ตัว
4.) จุดที่ 4 บริเวณทางโค้งบ้านแจ่ม กล้องจานวน 2 ตัว
5.) จุดที่ 5 บริเวณทางแยกบ้านยี่ข้อ กล้องจานวน 3 ตัว
6.) จุดที่ 6 บริเวณบ้านมะเขือแจ้ กล้องจานวน 2 ตัว
7.) จุดที่ 7 บริเวณสี่แยกบ้านเหมืองกวัก กล้องจานวน 3 ตัว
8.) จุดที่ 8 บริเวณสามแยกบ้านสันต้นผึ้ง กล้องจานวน 3 ตัว
9.) จุดที่ 9 บริเวณสามแยกบ้านฮ่องกอม่วง กล้องจานวน 3 ตัว
10.)จุดที่ 10 บริเวณสามแยกบ้านสันปูเลย กล้องจานวน 3 ตัว
รวมกล้องจานวน 30 ตัว

ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภ
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ข้อเสนอแนะ
ได้รับแจ้งจากงานกิจการสภาฯ สานักปลัด ขอให้งานพัสดุฯ กองคลัง จัดทา
/บันทึก...
บันทึกข้อความเพื่อเสนอนายกเทศมนตรีทราบและอนุมัติ เพื่อนาเรื่องการยืมกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด CCTV ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน กับสภาเทศบาลฯ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๘
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาขอความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลฯ ยื ม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ต่อไป
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 ขอสอบถามว่า
กล้อง CCTV ที่ อบจ.ให้ยืมจะติดตั้งให้เลยหรือไม่ และหากติดตั้งไปแล้วจะเอาคืนหรือไม่
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ขอสอบถามว่าเป็น
โครงการที่สมาชิกสภาจังหวัดเอามาให้หมู่บ้านละ 100,000 หรือไม่
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะโอนให้เทศบาลหากชารุดเสียหาย เทศบาลต้องรับผิดชอบหรือไม่
เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจง

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายโกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ชานาญงาน ขอชี้แจง อบจ. ทาการติดตั้งให้ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกันครุภัณฑ์ ถามว่า
นายบุญทา ตันตรา:
ทาไมไม่โอนให้เทศบาล ซึ่งตอนนี้ระเบียบงานพัสดุยังไม่เปิดกว้าง ต้องเป็นในลักษณะให้
ประธานสภาฯ
ยืมปีต่อปี ตามระเบียบต้องให้สภาอนุมัติ หากมีค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่าซ่อมบารุง
นายโกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ: เทศบาลเป็นผู้รบั ผิดชอบ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายศักดิพันธุ์ จันตัน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ์ จันตัน หัวหน้าสานักปลัด ขอชี้แจง อบจ.
ลาพูนได้ตั้งงบงานรักษาความสงบเรียบร้อย โดยติดตั้งกล้อง CCTV ทุกชุมชนในทุกพื้นที่
จังหวัดลาพูน หากเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุ ประชาชนสามารถขอดูได้ ซึ่งขณะนี้ อบจ.
ลาพูนยังไม่ได้ส่งมอบอย่างเป็นทางการ กรณีกล้องเกิดชารุดเสียหาย เทศบาลไม่สามารถ
/ดาเนินการ...
ดาเนินการซ่อมแซมได้ จึงประสานกับกองวิชาการและแผนงาน อบจ.ลาพูน ให้งานพัสดุ
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ยื่นเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากสภายืมครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงจะ
สามารถดาเนินการซ่อมแซมได้

๙
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัด
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นางพจนีย์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 อยากทราบว่า
กล้อง CCTV ที่ติดตั้งทั้ง 10 จุด จอรับภาพอยู่ที่ไหน
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายศักดิพันธุ์ จันตัน
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ์ จันตัน หัวหน้าสานักปลัด ทางเทศบาลได้
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ คือ คุณโกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ เป็นผู้ รับผิดชอบ จอรับภาพเก็บ
ไว้ที่งานป้องกันฯ หากประชาชนขอดู สามารถเปิดดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 หากเกิดการ
ชารุดเสียหายต้องทาการซ่อมแซม โดยใช้งบประมาณของเทศบาล แต่เทศบาลยังไม่ได้ตั้ง
งบประมาณแล้วจะเอาเงินส่วนไหนเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 เราเคยไปดูงานที่
เทศบาลประทุมธานี เขาพาไปดูการติดตั้งกล้อง CCTV 300 กว่าตัว ผมคิดว่าเป็นผลดี กับ
ต่อเทศบาลของเรา หากเกิดอุบัติเหตุที่ไหน รถกู้ชีพสามารถที่จะไปได้ถูกต้อง อบจ.ให้
ยืม เราน่าจะรับไว้
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นางพจนีย์ รัตพนัส
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย์ รัตพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ดิฉันเห็นด้วยกับ สท.
ทรงศักดิ์ สุภา ให้ความเห็นชอบไปก่อน งบประมาณค่าซ่อมแซมหารือทีหลัง ซึ่งดิฉัน
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตาบลของเรา
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายคามูล พรหมพนัส
/นายคามูล...
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
อบจ. ให้ยืมกล้อง CCTV ตอนนี้ยังไม่เกิดการชารุดเสียหาย เทศบาลได้รับประโยชน์ แต่
สมาชิกสภาติดใจเรื่องค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ผมเห็นควรให้ ความเห็นชอบไปก่อน

๑๐
นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

แล้วค่อยหารือในภายหลัง
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญนายโกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายโกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ชานาญงาน มีการติดตั้งกล้อง CCTV 10 จุดที่สาคัญ ซึ่งจอภาพอยู่ที่งานป้องกัน หากจะ
ดูจะต้องเอาจอภาพไปเสียบที่กล่องใต้กล้อง CCTV สาหรับการซ่อมแซมและบารุงรักษา
นายโกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ: เป็นหน้าที่ของเทศบาล ปีนี้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จะใช้งบของสานักปลัด งบซ่อมแซม
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน ครุภัณฑ์
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายสินาด กรีทวี:
ผู้อานวยการกองช่าง

สมาชิกสภาท่ านใดจะอภิ ปรายสอบถามหรื อไม่ ถ้ าไม่ มี ผมขอถามมติ ที่ ประชุ มมี
สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบยืมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูน โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
4.2 ญัตติ ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง การขอใช้จ่ายเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนทางแยกบ้านคอกวัว–บ้านศรีดอนตัน
หมู่ 16 (กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อานวยการกองช่าง ขอชี้แจงหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากบั นทึ กข้ อความขออนุ มั ติ จ่ ายขาดเงิ นสะสมไม่ ตรงกั บข้ อความ
บันทึกของกองช่างและใบประมาณการ (ปร.4 และ ปร.5 ) ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบฯ
จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนทางแยกบ้าน
คอกวัว - บ้านศรีดอนตัน หมู่ 16 มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 309.00 เมตร ขยายมุมโค้ง 5 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,241 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนแผนผั งของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้) เป็นเงิน
จานวน 664,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
/ข้อความใหม่...
ข้อความใหม่ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนทางแยก
บ้านคอกวัว - บ้านศรีดอนตัน หมู่ 16 มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ความยาว 309.00 เมตร ขยายมุมโค้ง 5 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย

๑๑
กว่า 1,241 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้) เป็น
เงินจานวน 664,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข้อระเบียบกฎหมาย อาศัยอานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 29 การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจการ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงเสนอต่อสภาเทศบาล
ตาบลมะเขือแจ้ ได้พิจารณาให้ ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
การขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนทางแยกบ้าน
คอกวัว - บ้านศรีดอนตัน หมู่ 16 ต่อไป

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายสินาด กรีทวี:
ผู้อานวยการกองช่าง

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง การขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนทางแยกบ้านคอกวัว - บ้านศรีดอนตัน หมู่ 16
โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
4.3 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านสันปูเลยถึงบ้านเหล่า หมู่ที่ 13 (เริ่มจากสะพานสันปูเลย
ถึง บ้านเหล่า) (กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อานวยการกองช่าง ขอชี้แจงหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้รับหนังสือ เลขที่ 1172/2560 ลงวันที่
22 มีนาคม 2560 จากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 , 9 , 11 , 13 , 15 , 16 , 20 , 21
ตาบลมะเขือแจ้ เรื่อง ขอสนับสนุนปรับปรุงเสริมผิวทางจราจรทางสายเศรษฐกิจระหว่าง
หมู่ที่ 11 ถึงหมู่ที่ 13 เนื่องจากทางสายเศรษฐกิจระหว่างหมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน ถึง
/หมู่ที่ 13…
หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย เป็นเส้นทางสายหลักในด้านเศรษฐกิจ เช่น ด้านประกอบอาชีพ
ด้านติดต่อสื่อสาร ด้านการทาธุรกรรมกับสถาบันการเงิน และธนาคาร ซึ่งมีประชาชน
ตาบลมะเขื อแจ้และประชากรแฝงใช้ ทางสายนี้สั ญจรไปมาเป็ นจ านวนมาก แต่ ณ

๑๒
ปัจจุบันทางสายนี้ได้มีผิวทางจราจรเสียหาย ชารุด แตกร้าวเป็นจานวนมาก อาจทาให้
เกิดเป็นอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้ ที่ใช้ทางสายนี้สัญจรมาได้ และกองช่างได้
ดาเนิ นการตรวจสอบสถานที่ดังกล่ าวแล้ วปรากฏว่า ถนนสายดังกล่ าวเดิมเป็นถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 445.00 เมตร ได้ช ารุดเสียหาย
แตกร้าวเป็ นช่วงๆ อีกทั้งถนนสายดังกล่าวได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานหลายปี ทาให้
หมดอายุการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร และ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางสั ญจร กองช่างได้ รับคาสั่งจากคณะผู้ บริหารให้แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ภายในตาบลมะเขือแจ้ ดังนั้นกองช่างจึงได้
จัดทาประมาณราคาการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ้านสันปูเลย ถึง บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 (เริ่มจากสะพานสันปูเลย ถึง บ้านเหล่า) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 445.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 1,780 ตารางเมตร โดยมีแผนงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวที่ปรากฎอยู่
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 28 โครงการล าดับที่ 1 โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในพื้นที่ตาบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1 21 (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้) เป็นเงินจานวน
499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรั กษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2547
หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้เฉพาะ
โครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้ านการบริ การชุ ม ชนและสั ง คม หรื อ กิ จการที่ เ ป็ นการเพิ่ มพู น รายได้ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และเพื่อเป็นการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในกรณี
เร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอญัตติให้สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านสันปูเลย ถึง บ้าน
เหล่า หมู่ที่ 13 (เริ่มจากสะพานสันปูเลย ถึง บ้านเหล่า) จานวนเงิน 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
/จึงเรียนมา...
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาในการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงซ่อมแซม
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านสันปูเลย ถึง บ้านเหล่า หมู่ที่ 13

๑๓
(เริ่มจากสะพานสันปูเลย ถึง บ้านเหล่า) ต่อไป
สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกันณพงค์ จันทร์น้า
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงค์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 ผมเห็นด้วย
เพราะเป็นความจาเป็นจริง ๆ ถนนสร้างมานานและแตกร้าว ไม่ได้รับการซ่อมแซมเลย

นายกันณพงค์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ขอสอบถาม
ว่าจะซ่อมแซมหรือซ่อมสร้าง หรือสร้างใหม่ ข้อความขอให้ชัดเจนกว่านี้ ไม่ใช่มาแก้ไขใน
ภายหลัง

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสินาด กรีทวี

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อานวยการกองช่าง ในญัตติเป็นการ
ปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้องแล้ว

นายสินาด กรีทวี:
ผู้อานวยการกองช่าง

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายทองดี ปัญญาเจริญ

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทองดี ปัญญาเจริญ สมาชิกสภาเขต 2 ผมเห็นสมควร
ให้สร้าง แต่ขอให้ดูในเรื่องของการใช้จ่ายเงินสะสม ว่ามีความสอดคล้องกับระเบียบหรือ
ไม่ เงินสะสมมีเพียงพอหรือไม่ อยากให้สมาชิกสภาช่วยกันพิจารณา ผมเห็นสมควรให้
ยกเลิกหรือตั้งเป็นงบเทศบัญญัติ ปี 2561

นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเขต 2

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายเจษฎา อุตแจ่ม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเจษฎา อุตแจ่ม สมาชิกสภาเขต 1 ผมเล็งเห็นความ
สาคัญของถนนเส้นนี้ เนื่องจากมีประชาชนหลายหมู่บ้านใช้ร่วมกัน

นายเจษฎา อุตแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 1

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

/นายรุ่งฤทธิ์...
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ สมาชิกสภาเขต 1 ผมเห็นด้วยกับ
สท.เจษฎา อุตแจ่ม เพราะมีคนใช้สัญจรไปมา
เชิญเจ้าหน้าที่กองคลังชี้แจง

๑๔
นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นางประภัสสร สิทธิใหญ่:
ผู้อานวยการกองคลัง

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางประภัสสร สิทธิใหญ่ ผู้อานวยการกองคลัง ขอรายงาน
ข้อมูลเงินสะสม/สารองรายจ่ายที่จาเป็น ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
- เงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้อง
ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. จานวนเงิน 12,007,376.58 บาท
- สารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรืออยู่ระหว่างดาเนินการและ
ยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวนเงิน 2,793,900.00 บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จานวนเงิน 9,213,476.58 บาท
- สารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) จานวนเงิน 5,136,315,00 บาท
- เงินสะสมคงเหลือ 4,077,161.58 บาท
- สารองกรณีสาธารณะภัย 10 % จานวนเงิน 407,716.16 บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้ จานวนเงิน 3,669,445.42 บาท
สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายบ้านสันปูเลย ถึง บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 (เริ่มจากสะพานสันปูเลย ถึง
บ้านเหล่า) โปรดยกมือ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 10 เสียง
งดออกเสียงจานวน 2 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ผมขอสอบถาม
1.จากที่รองฯ คามูล แจ้งให้ทราบว่าจะมีการปล่อยน้าจากอ่างแม่กวง ที่ผ่านมาผมสังเกต
ว่ากลุ่มผู้ใช้น้าโซนข้างบนมีการปล่อยน้าลงที่ลาดต่าโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ ขอให้ปล่อยให้ น้า
ให้กลุ่มผู้ใช้น้าที่อยู่ท้ายน้าก่อน และแจ้งกลุ่มผู้ใช้น้าให้ประหยัดน้า
2.เรื่องตรวจรับงานต้องงบประมาณเท่าไหร่ถึงต้องมีการเซ็นตรวจรับงาน และใช้คณะ
กรรมการตรวจรับงานกี่คน กรณีปัญหารางระบายน้า หมู่ 3 บ้านแจ่ม ซึ่งตามหลักการ
ต้องทาลาดชันลงมา น้าไหลขึ้นไม่ไหลลง และได้สอบถามไปยังกรรมการหมู่บ้านยังไม่ได้
เซ็นตรวจรับงาน
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
/นายกันณพงศ์...

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 ผมขอสอบถาม
เรื่องขยะมูลฝอย มีการลักลอบขนขยะมาทิ้งบริเวณ หมู่ 2 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทาผิด โดยเสียค่าปรับ 10,000 บาท ชาวบ้านเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้า ได้ดาเนินการทาง

๑๕
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

กฎหมายแล้ว นิติกรส่งหนังสือแจ้งผู้กระทาผิดแล้ว แต่ทาไมยังเพิกเฉย อยากทราบว่า
เทศบาลจะดาเนินการอย่างไรต่อไป หากไม่ดาเนินการชาวบ้านจะเข้าไปร้องเรียนศูนย์
ดารงธรรม
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม เลขานุการสภาฯ ขอสอบถาม
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ภาย
หลังการดาเนินโครงการมีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจหรือไม่ จะได้ทราบข้อดี
ข้อเสีย เพื่อนามาปรับปรุงต่อไป

นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม:
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
เลขานุการสภาฯ

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรัตน์ ไชยวงค์ษา สมาชิกสภาเขต 1 มีคนนาขยะมาทิ้ง
บริเวณข้างทาง ถนนเส้นหมู่บ้านฮ่องกอม่วง – เทคโน ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านรับทราบแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหา ขอให้กองสาธารณสุขฯ เข้าไปดาเนินการแก้ไขด้วย
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 โครงการซ่อม
แซมรางระบายน้า หมู่ 7 ตั้งแต่หน้าโรงเรียน – สี่แยกสันป่าเหียง ก่อนทาน้าไหลดี หลัง
ซ่อมแซมน้าไหลช้า ทาให้เกิดน้าท่วมขังบริเวณสี่แยก ฝากกองช่างตรวจสอบด้วย
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 ขอสอบถามว่า
การตรวจรับงาน กรณี หมู่ 3 กับ หมู่ 7 คณะกรรมการตรวจรับงานของหมู่บ้านไม่ได้เซ็น
ตรวจรับงาน ทาไมถึงเบิกงบประมาณได้
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
/นายคามูล...
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ ผมจะ
ขอตอบข้อซักถามเรื่อง ปล่อยน้าอ่างแม่กวง คณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้านไม่ได้เข้า
ร่วมประชุม ไม่มีความเข้าใจ และไม่มีการประสานกับกลุ่มผู้ใช้น้า ปัญหาขยะทิ้งข้างทาง
ตอนนี้มบี ัณฑิตอาสา ได้เก็บขยะบริเวณข้างทางใส่ถุงมาวางไว้ให้ แต่มีกลุ่มพ่อค้าลักลอบ

๑๖
นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายสุขุม ใจจิตร:
นิติกรชานาญการ

เอาขยะมาทิ้งด้วย จึงให้เทศกิจนาจับ
เชิญ นายสุขุม ใจจิตร
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสุขุม ใจจิตร ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ ผมขอตอบ
ข้อซักถาม 1.เรื่องปัญหาขยะ งานนิติกรและกองสาธารณสุขฯ ร่วมปรึกษาหารือเพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหา เทศบาลได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ลักลอบนาขยะเข้ามาทิ้งในเขต
เทศบาล เทศบาลได้แจ้งความดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด พนักงานสอบสวนได้ส่งสานวนให้
อัยการ อัยการได้ส่งฟ้อง และศาลได้พิพากษาทั้งโทษปรับและจาคุก ในส่วนของค่าปรับ
ผู้กระทาผิดได้ชาระแล้ว โทษจาคุกให้รอลงอาญา 1 ปี ภายใน 1 ปี หากทาซ้าอีก จะถูก
ลงโทษจาคุกทันทีโดยไม่ต้องดาเนินคดี ในส่วนของเทศบาลมอบกองสาธารณสุขฯ ส่งคา
สั่งให้ผู้กระทาผิดให้ดาเนินการขนย้ายขยะภายใน 15 วัน หากยังไม่ดาเนินการ กอง
สาธารณสุขฯ จะเข้าดาเนินการเอง หากมีค่าใช้จ่ายผู้กระทาผิดต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพ้นระยะเวลา 15 วัน เทศบาลจะออกคาสั่งอีกครั้ง ให้ดาเนินการ
แก้ไข 2.กรณีถมดิน เจ้าของที่ดินขออนุญาตถมดิน ข้อเท็จจริงเขาไม่ได้ถมดิน แต่นาสิ่ง
อื่นมาถมแทนตามพระราชบัญญัติการขุดดินถมดินมีโทษต้องดาเนินคดี อยู่ระหว่างหารือ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายสินาด กรีทวี:
ผู้อานวยการกองช่าง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 มีชาวบ้าน
สอบถามมา เจ้าของที่ดินขออนุญาตขุดดิน แต่มีการลักลอบเอาขยะมาฝัง ทาไมขณะขุด
ดินเจ้าหน้าที่ไม่ออกไปตรวจ เรียนถามกองช่าง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสินาด กรีทวี
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อานวยการกองช่าง ขอตอบข้อซักถาม
1.ถ้าเขาขุดดินออกมา แล้วนาเอาขยะมาฝัง เป็นความรับผิ ดชอบของเจ้า ของที่ดิน
ไม่ได้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน ซึ่งการขุดดินก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่
แล้ว
2.กรณีตรวจรับงาน งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท คณะกรรมการตรวจรับงาน
ประกอบด้วยข้าราชการ 3 คน งบประมาณเกิน 100,000 บาท คณะกรรมการตรวจ
/รับงาน...
รับงานประกอบด้วยข้าราชการ 3 คน ผู้แทนชุมชน 2 คน รางระบายน้าของหมู่ 3 ,
หมู่ 7 งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท จึงมีข้าราชการตรวจรับ 3 คน ในส่วนของ
กองช่างจะแจ้งให้ผู้รับเหมาดาเนินการแก้ไข และทาการขุดลอกรางระบายน้าให้
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา

๑๗

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ก่อนที่คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจะเซ็นตรวจรับงาน ขอให้สอบถามชาวบ้านด้วยว่าพอใจหรือไม่
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายบุญทา ตันตรา:
สมาชิกสภาเขต 1

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายบุญทา ตันตรา
เรียน ประธานสภาฯ ผมนายบุญทา ตันตรา สมาชิกสภาเขต 1 กรณีเลขาสภาฯ สอบถาม
เรื่องการประเมินโครงการ ขอให้เจาะจงโครงการด้วย ฝ่ายบริหารยังไม่มีข้อมูล ต้องสอบ
ถามเจ้าของโครงการก่อน แล้วมาตอบในคราวหน้า ผมขอถามเรื่องขุดดิน มีการตั้งป้าย
โครงการแก้มลิง แต่พื้นที่ขุดเป็นของเอกชน เทศบาลตาบลมะเขือแจ้เจ้าของโครงการ
หรือมีการมอบให้เทศบาล และมอบในลักษณะไหน มีการขุดดินไปขาย ผู้ประกอบการได้
ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายคามูล พรหมพนัส

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายสินาด กรีทวี:
ผู้อานวยการกองช่าง
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือ
แจ้ โครงการแก้มลิง ไม่สามารถตอบได้ ขอรับเรื่องไปหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แล้ว
จะนาเรียนให้ทราบ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสินาด กรีทวี
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อานวยการกองช่าง ขอตอบข้อ
ซักถามกรณีพื้นทีข่ ุดดินดอยยัด ได้ขออนุญาตถูกต้อง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 มีการนาเอา
โครงการแก้มลิ งมาแอบอ้าง ทั้ง ๆ ที่เป็นพื้นที่เอกชน ทาไมไม่ทาการตรวจสอบให้
ชัดเจน
/นายมานพ...
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายบุญทา ตันตรา
เรียน ประธานสภาฯ ผมนายบุญทา ตันตรา สมาชิกสภาเขต 1 ขอสอบถามเพิ่มเติม
ดินลูกรัง หมู่ 4 ทาหนังสือขอดินลูกรังถูกต้องหรือไม่ ใครอนุมัติ ใครเป็นผู้ตรวจสอบ

๑๘
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

ขอจานวนกี่คิว และชาวบ้านได้รับประโยชน์จริงหรือเปล่า โครงการที่จะซ่อมแซม จะ
นาไปซ่อมที่จุดไหน

นายบุญทา ตันตรา:
สมาชิกสภาเขต 1

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสินาด กรีทวี

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายสินาด กรีทวี:
ผู้อานวยการกองช่าง

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายบุญทา ตันตรา:
สมาชิกสภาเขต 1

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อานวยการกองช่าง กรณีหมู่บ้านขอ
มา ยกตัวอย่าง หมู่ 6 ทาหนังสือขอมา นายกได้อนุมัติ เราถึงดาเนินการ ทางไปขุดบ่อ
ดอยยัด ไม่แน่ใจว่ามีหนังสือมาหรือไม่ เขาขุดโดยเอาดินของเราหรือลั กลอบขุด จะ
ตรวจสอบอีกครั้ง และมีกองดินอยู่กองหนึ่งทางไปดอยหนอง ประมาณ 7 – 8 กอง ได้
สอบถามว่าจะเอาไปซ่อมถนน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ขอเอาไปซ่อมถนนของหมู่ 8
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายบุญทา ตันตรา
เรียน ประธานสภาฯ ผมนายบุญทา ตันตรา สมาชิกสภาเขต 1 ขอให้ตรวจสอบที่มาที่
ไปให้ชัดเจน และแจ้งผ่านประธานสภาไปยังสมาชิกสภาขอให้รั กษาผลประโยชน์ของ
ตาบลของเรา หากมีเวลาว่างจะนัดสมาชิก สภาไปทาการตรวจสอบ จะได้รับทราบ
ปัญหาร่วมกัน และข้อความโครงการแก้มลิง ได้สร้างความเข้าใจผิด หากความจริงไม่
เป็นอย่างนั้น เทศบาลจะได้ไม่มีข้อครหา
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี วันนี้ระเบียบวาระการประชุมได้
พิจารณาหมดลงแล้ว ขอปิดการประชุมสภาสมัย วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560
ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

๑๙
(นายทองดี ปัญญาเจริญ)
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายบุญทา ตันตรา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ สุภา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นายมานพ ทาสีคา)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี 2560 แล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)

