๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒560
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1๑
12

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

ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
รองประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายคํามูล พรหมพนัส
นายประเสริฐ อุตตระพยอม
นายนราชัย ริมแจ่ม
นายคําปัน ลังกาพยอม
นายอุดม ปันแจ่ม
นายประกิต สมนาศักดิ์
นายศักดิพันธุ์ จันตัน
นายสินาด กรีทวี
นายถวิล มณีขัติย์
นางประภัสสร สิทธิใหญ่
นางมาลินี อัตตะศิริ
นายสายัณห์ มณีวรรณ
นายธนชาติ เตจ๊ะยวง
นางสาวสุธาสินี บูรพาพัธ
นายธนาคาร พึ่งธรรม
นายนพดล เตียวตระกูล

นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

๒
18
19
20

นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง
นางนงนุช ปาเกี๋ยง
นางวนิดา พุกปลั่ง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

1
2

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
นายคณิตพงค์ นาคกระแสร์
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม เลขานุการสภาเทศบาล ได้นับ
องค์ประชุม เห็ นว่าสมาชิกสภาเข้าประชุม จํานวน 12 คน จึงได้เชิญนายบุญทา
ตันตรา ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภา
เทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สําหรับวันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.
๒๕60 ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอ
เปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม เลขานุการสภาฯ ได้ยื่นหนังสือ ลงวันที่ 26 มิถุนายน
2560 ขอลาออกจากตํ าแหน่ งเลขานุ การสภา ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม
2560 ผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้ มี
เรื่องที่จะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบ ดังนี้
1.เรื่ อ งสื บเนื่ อ งจากการประชุ มที่ ผ่ า นมา ผมไม่ ได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้
มอบหมายให้รองนายกฯ เข้าร่วมประชุมแทน เนื่องจากติดภารกิจหลายอย่าง
2.เรื่องวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ได้เชิญผู้นําหมู่บ้านละ 5 คน
ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายท้องที่ ผู้สูงอายุ แม่บ้าน อสม. ประธานประชาคม เพื่อเข้า
มาประชุ ม หารื อเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมแผนงานโครงการเทศบั ญ ญั ติ ฯ งบปี 2561
ความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ ซึ่งตอนนี้ส่งผลกระทบต่อพี่น้อง
ประชาชนหลายเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะตําบลมะเขือแจ้ แต่เป็นนโยบายที่จะต้องปฏิบัติ
เหมือนกันทั่วประเทศ ซึ่งพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจในหลาย ๆ เรื่อง เช่น พรบ.
ต่างด้าว , กฎหมายผังเมือง , การจัดเก็บภาษี และปัญหาเรื่องขยะ จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบเพื่อที่จะไปบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านให้เข้าใจ ขอเชิญสมาชิก
สภาเข้าร่วมด้วย จะได้เข้าใจตรงกัน

ที่ประชุม

รับทราบ

/นายบุญทา...

๓
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้
สําเนารายงานการประชุมแจกให้ท่านทราบแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
แก้ไขหรือเพิ่มเติม ถ้ามี โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมจะขอถามมติในการรับรองรายงาน
การประชุม ผมขอถามมติเรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุม โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จํานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติขอยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างสนามกีฬากลาง ดอยขี้หม่า
ฟ้า (กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
ญัตติขอยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างสนามกีฬากลาง ดอยขี้หม่าฟ้า ขอให้
ผู้อํานวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสินาด กรีทวี:
ผู้อํานวยการกองช่าง

เรี ยน ประธานสภาฯ กระผมนายสิ นาด กรี ทวี ผู้ อํ านวยการกองช่าง ขอชี้แจง
หลักการและเหตุผล ญัตติขอยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างสนามกีฬากลาง
ดอยขี้หม่าฟ้า ต่อสภาฯ ดังนี้
หลักการ
ขอยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างสนามกีฬากลาง ดอยขี้หม่าฟ้า
เหตุผล
เนื่องจาก รายละเอี ยดการใช้จ่ายตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) มีรายละเอียดจํานวนมาก และเทศบาลได้ส่งร่างงบ
จ่ายขาดตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางดอยขี้หม่าฟ้า ที่ได้รับอนุมัติจากสภา
เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ จํานวน
1,225,000 บาท และขอรั บ การสนั บสนุ นงบประมาณจากรั ฐ บาล จํ า นวน
1,200,000 บาท ให้ ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ลํ า พู น ช่ ว ยตรวจสอบปรากฏว่ า ไม่ เ ข้ า
หลั กเกณฑ์ ตามโครงการเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากรั ฐ บาลตาม
มาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (Matching
Fund) กล่าวคือ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีเงินสะสมเหลืออยู่เพียง
พอที่จะนําไปจัดทําโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน ก็ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พิจารณานําเงินสะสมที่มีอยู่ไปดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
/ให้แก่ประชาชน...

๔
ให้แก่ประชาชนในด้านดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน เช่น
สิ่งสาธารณะประโยชน์ขาดแคลน ชํารุด เสี ยหาย เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเทศบาล
ตํ าบลมะเขื อแจ้ มี เงิ นสะสมอยู่ 3,348,721 บาท จึ งมี เงิ นสะสมเพี ยงพอที่ จะ
ดําเนินการก่อสร้างสนามกีฬากลางดอยขี้หม่าฟ้า ขนาดกว้าง 65 เมตร ยาว 137
เมตร จํานวน 1 สนาม ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ วงเงินค่า
ก่อสร้างทั้งสิ้น 2,425,000 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงไม่
เข้าข่ายการขอรับงบประมาณตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
(Matching Fund) ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินสะสมไม่เพียงพอ
ที่จะจั ดทําโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นการเร่งด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจทําโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณตามโครงการเพื่ อขอรั บการสนั บสนุ นงบประมาณจากรั ฐ บาลตาม
มาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (Matching
Fund) ได้
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงิน
สะสมได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ทํ า เพื่ อ บํ า บั ด ความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ การนําเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานเศรษฐกิ จ และสั ง คมภายในท้ อ งถิ่ น และตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่า ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท้ อ งถิ่ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน 2559 (แนบท้ า ย)
โครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ 4.1.1.2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเงินสะสมไม่เพียงพอที่จะดําเนินการแต่มีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการ
ด้ านโครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ อแก้ ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนเป็ นการ
เร่งด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
13 กันยายน 2559 (ผนวก 2) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้
(1) โครงการต้ องไม่ ซ้ํ าซ้ อนกั บโครงการในข้ อบั ญญั ติ ห รื อเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 หรือโครงการที่ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดย
คัดเลือกโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะงบลงทุนที่ได้จัดลําดับ

๕
/ความสําคัญ...
ความสําคัญไว้แล้วจากแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินสะสมในจํานวนที่ไม่น้อย
กว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรสมทบให้
(๓) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถเสนอโครงการพั ฒ นาด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้มากกว่า 1 โครงการ แต่
จะได้ รั บ การสนั บ สนุ นไม่ เกิ นวงเงิ นสู ง สุ ด ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะ
ประเภทจะได้รับ ทั้งนี้ โครงการที่จัดทําจะต้องมีความพร้อมที่จะดําเนินการได้ทันที
เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ
(4) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ ต้ อ งจั ด ท าโครงการขออนุ มั ติ ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 89 แล้วจัดส่งโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรอง
ข้อมูลจํานวนเงินสะสมที่เหลืออยู่ แบบรูปรายการ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ผัง
บริเวณสถานที่ดําเนินการ สําเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น เป็นต้น
ข้อพิจารณา
เนื่องจากเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ยังมีภารกิจที่ต้องใช้เงินสะสมสํารองไว้
เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ที่มิอาจคาดเดาล่วงหน้าได้ จึงจําเป็นต้องมี
เงินสะสมไว้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
เพื่อยกเลิกการจัดทําโครงการก่อสร้างสนามกีฬ าดอยขี้หม่าฟ้า ขนาดกว้าง 65
เมตร ยาว 137 เมตร จํ านวน 1 สนาม ตามโครงการเพื่ อขอรั บการสนั บสนุ น
งบประมาณของรัฐบาลตามมาตรฐานลงทุนระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Matching Fund) งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลมะเขือ
แจ้ จํ า นวน 1,225,000 บาท และขอรั บ งบประมาณจากรั ฐ บาล จํ า นวน
1,200,000 บาท ไว้ก่อน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

จึงนําเรียนต่อสภาฯโปรดพิจารณายกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้าง
สนามกีฬากลาง ดอยขีห้ ม่าฟ้า ต่อไป
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างสนามกีฬากลาง ดอย
ขี้หม่าฟ้า โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จํานวน 10 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง

๖
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายสินาด กรีทวี:
ผู้อํานวยการกองช่าง

/นายบุญทา...
3.2 ญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า วางท่ อ ประปา พี วี ซี ภายในหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ 11
(กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียดหลักการและเหตุผลต่อสภาฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
ญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าวางท่อประปา พีวีซี ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 มอบ ผอ.กองช่าง
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อํานวยการกองช่าง ขอชี้แจงหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าวาง
ท่อประปา พีวีซี ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
เหตุผล
เนื่ อ งจากกองช่ า งได้ ต รวจสอบรายละเอี ย ดโครงการ พบว่ า มี ก าร
คลาดเคลื่อนและมิได้ระบุรายละเอียดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อประปาแต่ละ
ขนาดไว้ ซึ่งในความเป็นจริงต้องใช้ท่อพีวีซี 3 นิ้ว และ 2 นิ้ว เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ํา
ในท่อ จึงจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังนี้
ข้อความเดิม ค่าวางท่อประปา พีวีซี ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ขนาดท่อประปา
เส้ นผ่ าศู นย์กลาง 3 นิ้ ว พร้ อมอุ ปกรณ์ ยาวรวม 2,160 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เป็นเงิน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน้า 35 นั้น
ข้อความใหม่ ค่าวางท่อประปา พีวีซี ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ขนาดท่อประปา
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ยาว 1,400 เมตร และขนาดท่อประปา
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ยาว 1,320 เมตร รวมความยาวของท่อ
ประปาทั้งสิ้น 2,720 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เป็นเงิน
540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน้า 35 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้
ข้อระเบียบกฎหมาย อาศัยอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 29

๗
/การแก้ไข...
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อํานาจการอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงเสนอต่อสภาเทศบาล
ตําบลมะเขือแจ้ พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าวางท่อประปา พีวีซี ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายเจษฎา อุตแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเขต 2

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

จึงเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้ แจง
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าวางท่อประปา พีวีซี ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต่อไป
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญนายเจษฎา อุตแจ่ม
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเจษฎา อุตแจ่ม สมาชิกสภาเขต 1 ขอสนับสนุน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการวางท่อประปา หมู่ 11 การวางท่อประปาขนาด 3 นิ้ว หากใช้
ท่อขนาด 2 นิ้วร่วมด้วย ก็จะสามารถทําได้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญนายทองดี ปัญญาเจริญ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทองดี ปัญญาเจริญ สมาชิกสภาเขต 2 เห็นสมควร
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา ซึ่งใช้งบประมาณเท่าเดิม มีเอกสารประกอบการพิจารณา
ขอให้ทําอย่างนี้ทุกครั้งก่อนนําเข้าสภา ขอให้กองช่างตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน
หากเจ้าหน้าที่จะออกไปดูสถานที่ให้แจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และ สท.เขต
ไปร่วมด้วย
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าวางท่อประปา พีวีซี
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จํานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง
3.3 ญัตติขอความเห็นชอบการยืมรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลข
ทะเบี ยน กจ 4037 กับ อบจ.ลาพูน (กองคลัง) เชิ ญฝ่ ายบริห ารชี้แจงใน
รายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

๘
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

/นายวัฒนา...
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
ญัตติขอความเห็นชอบการยืมรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กจ
4037 กับ อบจ.ลําพูน ขอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ
หลักการ
ขอความเห็นชอบสภาเทศบาลฯ การยืมรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
หมายเลขทะเบียน กจ 4037 กับ อบจ.ลําพูน
เหตุผล
ตามโครงการระบบบริ การการแพทย์ ฉุ กเฉิ นจั งหวั ดลํ าพู น ซึ่ งจะครบ
กําหนดการยืมทรัพย์สินในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ได้
แจ้ ง ความประสงค์ จะยื มรถปฏิ บั ติ ก ารการแพทย์ ฉุ กเฉิ นพร้ อมอุ ป กรณ์ (EMS)
หมายเลขทะเบียน กจ 4037 ลําพูน ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วั นที่ 3 พฤษภาคม
2560 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนอนุมัติ
ให้เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ยืมครุภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมแนบบันทึกการยืมทรัพย์สิน
เลขที่ 34/2560 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เพื่อลงนามในบันทึกการยืมฯ ไว้
เป็นหลักฐาน
ข้อเท็จจริง
เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ โดยนายกเทศมนตรีได้ลงนามในบันทึกการยืม
ทรัพย์สินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเทศบาลฯ ก็ได้ทําหนังสือส่ง เพื่อส่งคืนต้นฉบับ
บั น ทึ กการยื มทรัพย์ สิ นให้ กั บองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดลํ าพู นเพื่ อเก็ บไว้ เป็ น
หลักฐาน ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ซึ่ ง ตามบั น ทึ ก การยื ม ทรั พ ย์ สิ น เลขที่ 34/2560 ลงวั น ที่ 16
พฤษภาคม 2560
ข้อ 5 “ผู้ยืม” จะต้องเป็นผู้รับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแล บํารุงรักษา
ตลอดจนบรรดาทรัพย์สิน ที่นําไปซ่อมแซมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันตกเป็นส่วน
ควบอุปกรณ์ของ “ทรัพย์สินที่ให้ยืม” ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ “ผู้ให้ยืม”
ข้อ 6 “ผู้ยืม” จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ.2553 ว่าด้วยการยืม ข้อ 139 , ข้อ 140 (1) (2) , ข้อ 141 ,
ข้อ 143 และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 643 , มาตรา 644
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 “พัสดุ ”
หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กําหนดไว้ในหนังสือการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้

๙
จากต่างประเทศ
/ข้อ 9...
ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ข้อเสนอ
ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ด้วยความถูกต้อง จึง
เห็นควรแจ้งงานกิจการสภาฯ สํานักปลัด นําเรื่องการยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง แจ้งให้สภาเทศบาลฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบเนื่องจากการกระทํา
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน ซึ่งต้องมีค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หรือค่า
ซ่อมแซม บํารุงรักษา พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยนี้และรูปถ่ายรถ
ปฏิ บั ติ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น หมายเลขทะเบี ย น กจ 4037 ลํ า พู น เพื่ อ
ประกอบการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาขอความเห็ น ชอบการยื ม รถปฏิ บั ติ ก าร
การแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กจ 4037 กับ อบจ.ลําพูน ต่อไป
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 เห็นควรให้ยืม
ต่อ เพราะมีความจําเป็น รถกู้ชีพที่มีอยู่คิดว่ายังน้อยไป ต้องการเพิ่มอีก 1 คัน ได้
ข่าวว่าทาง อบจ.จะมอบให้เทศบาลอีก 1 คัน แต่ติดตรงที่ว่าเทศบาลไม่มีเจ้าหน้าที่
หรือพยาบาลประจํารถ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา สมาชิกสภาเขต 2 ผมเห็น
ด้วย คณะทํางานก็ปฏิ บัติงานได้ดี เห็นสมควรสนับสนุน เพราะเป็นประโยชน์ต่อ
ชาวบ้าน แต่ติดขัดตรงทีไ่ ม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะทางประจํารถ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ได้ทํา MOU กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาได้คัดเลือกนักเรียน
2 คน จบมาทั้ง 2 คน อยู่หมู่ 7 เนื่องจากไม่ได้ตั้งตําแหน่งพยาบาลรองรับ ติดขัด
/เรื่องของ...

๑๐

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสํานักปลัด

เรื่ องของการสอบต้องไปสอบส่ วนกลาง จึงตั้งตําแหน่ง ผู้ ช่วยพยาบาลจ้างตาม
ภารกิจ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบการยืมรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน กจ 4037 กับ อบจ.ลําพูน
โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม
ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาได้ส่งกระทู้ถาม เชิญเจ้าของกระทู้ สท.กันณพงศ์
จันทร์น้ํา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา สมาชิกสภาเขต 2 ได้ยื่นกระทู้
ถามเกี่ยวกับกรณีไฟไหม้ ซึ่งมีชาวบ้านท้วงติงมา ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ หมู่ 2 บ้าน
สะแล่ง ขอสอบถาม 3 ข้อ ข้อ 1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในคืนเกิดเหตุไฟไหม้
บ้านนายวิเชียร เดชปัญญา ซึ่งมีอาชีพทําเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง เพลิงได้ลุกไหม้เป็น
เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ ชาวบ้านได้แจ้งเหตุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ไม่รับโทรศัพท์ รถบรรทุกน้ําบรรจุน้ําไม่เต็มถัง ฉีดน้ําไปไม่นานก็
หมด ต้องรอรถคันที่ 2 ผมได้ขับรถมาตาม เจ้าหน้าที่ทํางานล่าช้าและพูดจาไม่สุภาพ พ
พอกลับไปที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีรถจากเทศบาลอื่นเข้ามาแล้ว ซึง่ ไฟได้ไหม้ลามบ้านไป
2 หลัง และกําลังจะลุกลามไปบ้านหลังที่ 3 ข้อ 2.ระบบการบริหารเป็นอย่างไร ต้อง
รอคําสั่งจากใคร มีการจัดเวรป้องกันอย่างไร ข้อ 3.ความรับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุต่อไป
จะแก้ไขอย่างไร
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
ผมขอตอบประเด็นเรื่องความเสียหาย และประเด็นความรับผิดชอบ เหตุไฟไหม้ถือ
เป็นภัยทางธรรมชาติ เป็นปัจจัยทีเ่ ราคาดไม่ถึง เทศบาลได้มีการทํา MOU กับเทศบาล
ใกล้เคียง หากเกิดเพลิงไหม้ เทศบาลที่อยู่ใกล้ให้ไประงับเหตุก่อน กรณีเกิดความ
เสียหาย เทศบาลได้รายงานให้จังหวัดทราบ และให้การช่วยเหลือค่าเสียหาย รายละ
33,000 บาท จํานวน 3 หลัง และช่วยเหลือค่าวัสดุที่จําเป็น สําหรับรายที่เสียหาย
ไม่มาก และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ขอรับบริจาคความช่วยเหลือและจะ
นํารถไปรื้อถอนให้ สําหรับประเด็นอื่นมอบหัวหน้าสํานักปลัดชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ์ จันตัน หัวหน้าสํานักปลัด ขอตอบกระทู้
ถามข้อ 2 เกี่ยวกับการบริหารงานป้องกันฯ ตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและ

๑๑

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

/บรรเทา...
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 การปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์ประกอบของการบริหารงาน นายกฯ เป็นผู้อํานวยการท้องถิ่น ปลัดฯ เป็นผู้ช่วย
ผู้อํานวยการท้องถิ่น ผู้อํานวยการท้องถิ่นได้แต่งตั้งเจ้าพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย รอง
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานป้องกันฯ ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเหมา มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยกัน 14 นาย ตาม
กรอบการปฏิบัติงานป้องกันฯ ตามข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเทศบาลมี 10
นาย ประกอบด้วย หัวหน้างาน 1 นาย ลูกจ้างประจํา 1 นาย พนักงานจ้างทั่วไป 2
นาย พนักงานจ้างเหมา 6 นาย ในจํานวน 10 นาย ปฏิบัติในเวลาราชการ 6 นาย
นอกเวลาและวันหยุดเหลือเจ้าหน้าที่ 4 นายการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงหรือรถน้ํา
โดยหลักปฏิบัติ รถดับเพลิง 1 คัน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หัวฉีด 2 นาย ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่หัวฉีด 2 นาย ผู้ควบคุมข้อแยก 1 นาย ผู้ควบคุมรถ 1 นาย รวมเป็น 6 นาย
กรณีรถบรรทุกน้ําใช้สนับสนุนการดับเพลิง ใช้เจ้าหน้าที่ 3 นาย ผู้ควบคุมรถ 1 นาย
ผู้ประจําสายฉีด 2 นาย ทุกวันนี้รถดับเพลิงของเราไม่มี ต้องปรับปรุงในการใช้ กรณี
เกิดเหตุในเวลาราชการมีเจ้าหน้าที่ครบ 6 นาย ได้แปลงรถบรรทุกน้ําเข้าสู่แผนการ
ผจญเพลิง การออกระงับเหตุผมได้กําชับหัวหน้างานให้จัดแบ่งการปฏิบัติงานครั้งแรก ออก
3 นาย อีก 1 นาย ให้ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและผู้ที่พักเวรให้มาขับรถที่
เหลือ ในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ 3 นาย ได้ออกไประงับเหตุ สท.กันณพงศ์มาตาม คนที่
เหลือจึงจําเป็นต้องออกไปเป็นคันที่ 2 และได้แจ้งให้นายอินทอน รัตนพยอมให้มาขับ รถ
คันที่ 3 ในวันเกิดเหตุได้รับการแจ้งเหตุจาก สภ. นิคมอุตสาหกรรม เวลา 00.15 น.
ผมได้สอบถามวิทยุหน่วยกู้ชีพ รถดับเพลิงได้ออกไปหลังจากมีการแจ้งเหตุ รถกู้ชีพ
ออกไปในกรณีมีผู้ป่วย และเทศกิจออกไปปฏิบัติงานด้านการจราจร งานป้องกันฯได้
ใช้เส้นทางสายคันคลอง เข้าทางด้านหมู่ที่ 18 คันแรกไปถึงยังไม่ดับไฟ ได้ทําการล้อม
ไฟบ้านหลังข้างเคียง รถน้ําขนาด 3,000 ลิตร ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที น้ําหมดทําให้
การดับไฟขาดช่วง รวมทั้งทางเข้าเป็นซอยเล็ก รถคันที่ 2 ตามเข้ามาด้วยความยาก
ลําบาก หลังจากรถคันแรกฉีดล้อมไฟ น้ําได้ระเหย เจ้าหน้าทีต่ ้องทําการฉีดล้อมไฟอีก
ครั้ง การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการที่ได้รับการฝึกฝนมา และขอยืนยันว่ารถของ
เรามาถึงเป็นคันแรก โดยการสอบถามจากพ่อหลวงสมบูรณ์ อินต๊ะเหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 18 ตามหลักการต้องทําการล้อมไฟ ดับไฟ ดับถ่าน ซึ่งภารกิจได้เสร็จสิ้นเวลา
ประมาณ 3 นาฬิกา
สําหรับการตอบกระทู้ถาม ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง สท.กันณพงศ์ จะสอบถามอีก
หรือไม่
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา สมาชิกสภาเขต 2 ผมอยู่ใน
เหตุการณ์ตลอด เกิดเหตุประมาณ 5 ทุ่มกว่า การแจ้งเหตุทางวิทยุเวลาเที่ยงคืนกว่า
ผมปั่นจักรยานมาดูเห็นรถดับเพลิงของเทศบาลอยู่ที่บ้านเกิดเหตุจริง แต่ผมติดใจรถ
คันที่ 2 ผมต้องมาเรียก เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพกับผม ทําไมการประสานงานล่าช้า
ต่อไปจะมีแนวทางอย่างไรให้ดีกว่านี้

๑๒
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสํานักปลัด

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

/นายบุญทา...
เชิญ หัวหน้าสํานักปลัด
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ์ จันตัน หัวหน้าสํานักปลัด ขอชี้แจง เวร
ประจําวัน เวรหนึ่งมีอยู่ 4 นาย เดิมทีมี 5 นาย ลาออก 2 นาย ยังไม่ได้สรรหา กรณี
เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพจะรับไปดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป เจ้าหน้าที่เข้าไปดับ
เพลิงตามกําลังคนที่มคี ือออกไประงับเหตุ 3 นาย ประจําศูนย์ 1 นายและรถดับเพลิง
ของเทศบาลได้เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นคันแรก
เชิญ นายกเทศมนตรีสรุปทั้ง 3 ประเด็นด้วย
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
ตามที่หัวหน้าสํานักปลัดได้ชี้แจงเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน บางทีชาวบ้านไม่
เข้าใจขั้นตอนในการดับไฟ ผมจะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และอาจต้องมีการ
นําเสนอกระบวนการให้รวดเร็วกว่านี้ มีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปรับปรุง และ
นําเสนอในที่ประชุมในคราวต่อไป
เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา สมาชิกสภาเขต 2 ผมได้ฟัง
นายกฯ สรุปแล้วไม่ติดใจสงสัย ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้เปิดโอกาสและตอบข้อซัก
ถาม ผมจะได้นําข้อสรุปของนายกฯ ไปบอกกล่าวกับชาวบ้านรับทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี วันนี้ระเบียบวาระการ
ประชุ ม ได้ พิ จ ารณาหมดลงแล้ ว ขอปิ ด การประชุ ม สภาสมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 2
ประจําปี 2560 ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้

๑๓

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ฉบับนี้ เมื่อวันที่
กรกฎาคม 2560 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปัญญาเจริญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายบุญทา ตันตรา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ สุภา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นายมานพ ทาสีคํา)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําปี 2560 แล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)

๑๔

