๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒560
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายนราชัย ริมแจ่ม
นายคําปัน ลังกาพยอม
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
นายอุดม ปันแจ่ม
นายประกิต สมนาศักดิ์
นายศักดิพันธุ์ จันตัน
นายสินาด กรีทวี
นายถวิล มณีขัติย์
นางประภัสสร สิทธิใหญ่
นางสาวพิรุณญาณิน จักรทอง
นายสายัณห์ มณีวรรณ
นายธนชาติ เตจ๊ะยวง
นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง
นางนงนุช ปาเกี๋ยง
นางวนิดา พุกปลั่ง

ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
รองประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เขต 2
นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
ปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแบบและแผน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
/17 นางสาว...

๒
17
18

นางสาวนิลยา ม่วงมี
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. เมื่อถึงเวลาประชุม ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ได้นับ
องค์ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาเข้าประชุม จํานวน 12 คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุม
แล้ว ได้เชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเปิดการประชุมสภาเทศบาล
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สําหรับวันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปีพ.ศ.๒๕60
ตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2560 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่ องที่ 1 แจ้งให้ ทราบเกี่ยวกับเลขานุการสภา ได้ลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2560 จึ งขอเลื อกเลขานุการสภาชั่วคราวขึ้นทําหน้ าที่จนกว่าจะถึงญั ตติคัดเลื อก
เลขานุการสภา เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ทําหน้าที่แทนเลขานุการสภาชั่วคราว

นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียนประธานสภา กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา ขอเสนอ ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน
1.นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
สมาชิกสภาเขต 1
2.นายมานพ ทาสีคํา
สมาชิกสภาเขต 1
เป็นอันว่า ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวในการประชุมคราวนี้

ที่ประชุม:

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ต่อไปผู้บริหารมีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้ มี
เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ
1.เรื่องการจัดกิจกรรมเทิ ดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่
12 สิงหาคม 2560 ซึ่งปีนี้จัดกิจกรรมที่สํานักสงฆ์วัดดอยขะม้อ (บ่อน้ําทิพย์) เดิมเป็น
สํานักสงฆ์ผาลาด ได้รับโฉนดจากกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 มีการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และได้เชิญรองผู้ว่าราชการร่วมกิจกรรม มอบโล่รางวัล แม่
ดีเด่นพร้อมทั้งให้ข้อคิด หากสมาชิกสภาจะแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น หรือพวงมาลัย
ถวายพระพุทธรูป ขอให้ใช้ดอกดาวเรือง แต่งกายชุดปกติขาว จัดงานบริเวณหน้าวิหาร
เวลา 08.30 น.
/2.เรื่อง

๓

ที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุม:

...
2.เรื่องเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ตั้งกองขึ้นใหม่ เดิมมี 5 กองกับ 1 สํานักปลัด ซึ่งสํานัก
ปลัดมีงานที่ดูแลหลายฝ่าย จึงมีความจําเป็นต้องแยกกอง คือกองวิชาการและแผนงาน
ได้เสนอให้ จังหวัดและได้รับการประเมิน และผ่านการประเมินวั นที่ 26 กรกฎาคม
2560 ซึ่งได้แยกงบประมาณ มอบหมายงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้หัวหน้าฝ่ายรักษา
ราชการผู้อํานวยการกอง และทําการสรรหาผู้อํานวยการกองต่อไป
3.เรื่องขอรับงบสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปลี่ยน
อุปกรณ์ ไฟฟ้ า ได้ส่ งหนังสื อตอบรั บและเปิดบัญชี เงิ นฝาก จะทํ าการเปลี่ ยนหลอด
ประหยัดไฟ และเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสํานักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
ส่วนของเดิม มอบกองคลังดําเนินการตามระเบียบฯ
4.เรื่องปัญหาขยะ รัฐบาลมีนโยบายให้จังหวัดสะอาด จังหวัดลําพูนได้ประกาศเป็น
จังหวัดแรกที่ปลอดขยะเปียก โดยอําเภอบ้านธิเป็นอําเภอนําร่อง
5.เรื่องผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน ผมมีโอกาสชี้แจงต่อคณะกรรมการผังเมือง เพื่อยื่น
เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนําเข้าพิจารณาใหม่ ให้เกิดความเหมาะสม
รับทราบ
ระเบี ยบวาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุ ม สมั ยวิ สามั ญ ครั้ งที่ 2 ประจ าปี
2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้นําสําเนา
บั น ทึ กการประชุ ม แจกจ่ ายไปแล้ ว มี ส มาชิ ก สภาท่ านใดจะสอบถามหรื อขอแก้ ไ ข
เพิ่มเติมอีกหรื อไม่ หากไม่มี กระผมขอถามมติเรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 2 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ
มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่ อ งรายงานความคื บ หน้ า ผลการด าเนิ น การจั ด จ้ า งโครงการกู้ เ งิ น จาก
สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล งานก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติฯ และก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2 ชั้น)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
หลังจากสภาอนุมัติให้เทศบาลตําบลมะเขือแจ้กู้เงินจากสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ในวงเงิน 10 ล้านบาท กองคลังได้ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท บีส ไดเมนชั่น จํากัด เป็ นผู้ให้ราคากลางในครั้งนี้
ปรากฏว่า หจก. อุทัยโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด
รับทราบ

๔
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสํานักปลัด

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ว่าที่ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย:
เลขานุการสภาชั่วคราว

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายเจษฎา อุตแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

/นายบุญทา...
3.2 ชี้แจงกระทู้
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 มีการยื่นกระทู้ ให้สํานักปลัดแก้ไข
เรื่องงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มอบหัวหน้าสํานักปลัดชี้แจงมาตรการต่อที่ประชุม
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ์ จันตัน หัวหน้าสํานักปลัด ขอตอบกระทู้ถาม
ของ สท.กันณพงศ์ จันทร์น้ํา เกี่ยวกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้ดําเนินการ
ประชุมชี้แจงกับพนักงาน โดยมี รองปลัดฯ นายอุดม ปันแจ่ม เป็นประธาน หารือเกี่ยว
กับแนวทางแก้ไข และได้ย้ายงานเทศกิจมารวมกับงานป้องกันฯ สําหรับการใช้วาจาไม่
สุภาพ ก็ได้กําชับกับเจ้าหน้าที่แล้ว
ในการตอบกระทู้ ให้เจ้าหน้าที่นําเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ สมาชิกเห็นสมควรบันทึก
ข้อความหรือไม่ ให้เจ้าหน้าที่นําเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่
มีมติออกเสียง 11 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ตามที่เลขานุการสภา
เทศบาลได้ยื่นหนังสือลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญเลขานุการสภา
ชั่วคราว ได้เสนอระเบียบการคัดเลือกเลขานุการสภา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมว่าที่ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย เลขานุการสภาชั่วคราว ตาม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
หมวด 1 ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น
ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น
ตามที่เลขานุการสภาชั่วคราวได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับไปแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
เสนอผู้มาทําหน้าที่เลขานุการสภา เชิญ นายเจษฎา อุตแจ่ม
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเจษฎา อุตแจ่ม ขอเสนอชื่อ นายทองดี ปัญญาเจริญ
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน
1.นายมานพ ทาสีคํา
สมาชิกสภาเขต 1
2.นายทรงศักดิ์ สุภา
สมาชิกสภาเขต 1
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา ขอเสนอชื่อ

๕
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย:
เลขานุการสภาชั่วคราว
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
/นายบุญทา...
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน
1.นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
สมาชิกสภาเขต 1
2.นางพจนีย์ รัตพนัส
สมาชิกสภาเขต 2
เรียน ประธานสภาฯ กระผม ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย กระผมขอถอนตัว
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส ขอเสนอชื่อ
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

ขอผู้รับรอง จํานวน 2 ท่าน
-ไม่มีผู้รับรองนายสงกรานต์ พรหมพนัส: มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
สมาชิกสภาเขต 2
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส ขอเสนอชื่อ นายทรงศักดิ์ สุภา
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน
1.นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม สมาชิกสภาเขต 2
2.นางพจนีย์ รัตพนัส
สมาชิกสภาเขต 2
นายทรงศักดิ์ สุภา:
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
สมาชิกสภาเขต 1
เรี ยน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุ ภา ขอถอนตัว ผมขอเสนอจากการ
นายบุญทา ตันตรา:
สอบถามจากเทศบาลอื่น ๆ ให้คัดเลือกจากสมาชิกสภาด้วยกันเอง
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ เชิญ นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
น.ส.เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 2
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม ขอเสนอชื่อ นางพจนีย์ รัตพนัส
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน
1.นายสงกรานต์ พรหมพนัส
สมาชิกสภาเขต 2
2.นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
สมาชิกสภาเขต 1
นางพจนีย์ รัตพนัส:
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ เชิญ นางพจนีย์ รัตพนัส
สมาชิกสภาเขต 2
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย์ รัตพนัส ขอถอนตัว

๖
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

/นายบุญทา...
มีสมาชิกสภาท่ านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ( ไม่ มี ) ว่ าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุ ว ลั ย ,
นายทรงศักดิ์ สุภา , นางพจนีย์ รัตพนัส ขอถอนตัว เป็นอันว่านายทองดี ปัญญาเจริญ ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4.2 ญัตติ ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(วาระแรก) ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ จําเป็นต้องนําเข้าสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อประกาศใช้
ต่อไป ขอชี้แจงสถานะการคลังต่อประธานสภาดังนี้
1. สถานะการคลัง ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
1.1งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
52,554,715.56 บาท
1.1.2 เงินสะสม
23,663,606.28 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
20,005,084.78 บาท
1.2เงินกู้คงค้าง
21,347,235.71 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560
2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น
86,179,475.66 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
0.00 บาท
2.3 รายจ่ายจริง
66,809,589.02 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
0.00 บาท
2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม
1,931,400.00 บาท
2.6 รายจากจากเงินทุนสํารองเงินสะสม
0.00 บาท
ประมาณการรายได้จัดเก็บและประมาณการรายจ่าย
ประมาณการ ปี 2560
105,000,000.00 บาท
ประมานการ ปี 2561
112,000,000.00 บาท
งบประมาณรายรับ ปีงบประมาณ 2560
ประมาณการรายได้จัดเก็บ
10,979,000.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.
44,552,000.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.
49,469,000.00 บาท
รวม
105,000,000.00 บาท
ปีงบประมาณรายรับ ปีงบประมาณ 2561
ประมาณการรายได้จัดเก็บ
11,937,000.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
46,050,000.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
54,013,000.00 บาท
รวม
112,000,000.00 บาท

๗
/ประมาณการ...

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสํานักปลัด

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
35,778,480.00 บาท
28,819,950.00 บาท
27,500,620.00 บาท
14,817,350.00 บาท
20,000.00 บาท
5,063,600.00 บาท
112,000,000.00 บาท

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 จะเห็น
ว่าเทศบาลมีรายรับเพิ่มขึ้นทุกปี อยากให้เฉลี่ยงบประมาณให้เท่า ๆ กันทุกหมู่บ้าน

ได้

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา สมาชิกสภาเขต 2 ขอให้รับหลัก
การไปก่อน หากยังไม่ลงตัวให้ยื่นแปรญัตติทีหลัง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ผมจะพูดถึงโครงการ
แต่ละโครงการที่หมู่บ้านเสนอมา ขอให้เล็งเห็นความสําคัญด้วย ปีนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ประชาคม มีชาวบ้านเข้าร่วมประชาคมน้อย บางโครงการทําไม่ได้ตามที่กําหนดไว้
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายทองดี ปัญญาเจริญ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทองดี ปัญญาเจริญ ก่อนจะรับหลักการ ขอให้แต่ละ
กองชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่เสนอมา ซึ่งจะเห็นว่ามีการเบิกวัสดุเชื้อเพลิงซ้ําซ้อนกัน
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ หัวหน้าสํานักปลัด
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ์ จันตัน หัวหน้าสํานักปลัด ปีนี้เทศบาลได้แยก เบิก
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงแต่ละกอง ซึ่งที่ผ่านมาตั้งงบประมาณที่สํานักปลัดที่เดียว

๘
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

/นายบุญทา...
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้ ให้
รับหลักการไปก่อน หากจะเปลี่ยนแปลงให้ยื่นขอแปรญัตติ
ขอพักการประชุม นัดประชุมเวลา 13.30 น.

เวลา 13.30 น.
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทองดี ปัญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเขต 2

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้ ฝ่าย
บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ให้สมาชิกสภารับร่างในวาระแรกก่อน และขอหารือเรื่อง
ค่าตอบแทนของฝ่ายการเมือง ปีงบประมาณ 2560 เทศบาลมีรายได้เกิน 50 ล้าน จะ
สามารถปรับอัตราค่าตอบแทนฝ่ายบริหารได้หรือไม่ เพื่อแก้ไขในร่างเทศบัญญัตฯิ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอถามมติ ที่
ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ
มี ม ติ รั บ หลั ก การในร่ า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี พ.ศ. 2561
จํานวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
3.3 เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เลขานุการสภาชี้แจงหลักการ
เรียน ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เทศบาล พ.ศ.2557 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ 107 โดยที่ประชุม
ของสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติของสภาท้องถิ่นว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติ มีจํานวน
กี่คน ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 103 ประกอบข้อ 105 กําหนดให้คณะกรรมการมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามข้อ 49 และข้อ 50
ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับไปแล้ว ผมขอถามมติ มีสมาชิกท่านใด
จะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ว่ามีจํานวนเท่าใด และเสนอ
ผู้ใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ขอเสนอจํานวน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 6 คน

๙
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

/นายบุญทา...
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน
1.นายสงกรานต์ พรหมพนัส
สมาชิกสภาเขต 2
2.นายเจษฎา อุตแจ่ม
สมาชิกสภาเขต 1
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดเห็ นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 6 คน โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 6 คน ออกเสียงจํานวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

การเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 6 คน สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส: คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 เชิญครับ
สมาชิกสภาเขต 2
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส ขอเสนอชื่อ
นายบุญทา ตันตรา:
นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน
1.นายทรงศักดิ์ สุภา
สมาชิกสภาเขต 1
2.นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
สมาชิกสภาเขต 1
ผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 โปรดยกมือ
ที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม:

มีมติรับรอง ให้นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เชิญนายทรงศักดิ์ สุภา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา ขอเสนอชื่อ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน
1.นางพจนีย์ รัตพนัส
สมาชิกสภาเขต 2
2.นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม สมาชิกสภาเขต 2
ผมขอถามมติ ที่ประชุ ม มี ส มาชิ กสภาท่ านใดเห็ นสมควรแต่ งตั้ งให้ นายสงกรานต์
พรหมพนัส เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 โปรดยกมือ
มีมติรับรอง ให้นายสงกรานต์ พรหมพนัส เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

๑๐
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

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

มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
น.ส.เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

/นายบุญทา...
ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เชิญนายรัตน์ ไชยวงค์ษา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรัตน์ ไชยวงค์ษา ขอเสนอชื่อ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน
1.นายเจษฎา อุตแจ่ม
สมาชิกสภาเขต 1
2.นายมานพ ทาสีคํา
สมาชิกสภาเขต 1
ผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายกันณพงศ์
จันทร์น้ํา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 โปรดยกมือ
มีมติรับรอง ให้นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 เชิญนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา ขอเสนอชื่อ
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน
1.นายสงกรานต์ พรหมพนัส
สมาชิกสภาเขต 2
2.นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
สมาชิกสภาเขต 1
ผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งให้ นางสาวเสาวลักษณ์
ริบแจ่ม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 โปรดยกมือ
มีมติรับรอง ให้นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 เชิญนางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม ขอเสนอชื่อนางพจนีย์ รัตพนัส
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน
1.นายทรงศักดิ์ สุภา
สมาชิกสภาเขต 1
2.นายสงกรานต์ พรหมพนัส
สมาชิกสภาเขต 2
ผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งให้ นางพจนีย์ รัตพนัส

๑๑
มติที่ประชุม:

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 โปรดยกมือ
...

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีมติรับรอง ให้นางพจนีย์ รัตพนัส เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ:
สมาชิกสภาเขต 1

ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 เชิญ นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ ขอเสนอชื่อนายรัตน์ ไชยวงค์ษา

มติที่ประชุม:

/มติที่ประชุม

ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน
1.นายเจษฎา อุตแจ่ม
สมาชิกสภาเขต 1
2.นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม สมาชิกสภาเขต 2
ผมขอถามมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 โปรดยกมือ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีมติรับรอง ให้นายรัตน์ ไชยวงค์ษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสํานักปลัด

ตามมติที่ประชุมกําหนดคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 6 ท่าน
1.นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
2.นายสงกรานต์ พรหมพนัส
3.นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา
4.นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
5.นางพจนีย์ รัตพนัส
6.นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
ต่อไปขอความเห็นชอบที่ประชุมกําหนดวันรับแปรญัตติใช้เวลากี่วัน เชิญหัวหน้าสํานัก
ปลัดชี้แจงหลักการ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ตามระเบี ยบฯ ให้ รับแปรญั ตติ ไม่ น้อยกว่า 24 ชั่ว โมง ขอกําหนดวั นยื่ นแปรญัตติ
จํานวน 3 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมงทําการ

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอใช้เวลากี่วัน เชิญนายทรงศักดิ์ สุภา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

กระผมขอเสนอ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2560
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน
1.นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
สมาชิกสภาเขต 1

๑๒
2.นายรัตน์ ไชยวงค์ษา

นายทองดี ปัญญาเจริญ:
เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาเขต 1

/กําหนดวัน...
กําหนดวันรับแปรญัตติวันที่ 15 , 16 , 17 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
พร้อมทั้งขอนัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ งที่ 2 ในวันที่ 23
สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. เชิญเลขานุการสภาฯ
ผมขอนั ด ประชุ ม คณะกรรมการแปรญั ต ติ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กประธาน
คณะกรรมการในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องกิจการสภา
รับทราบ

นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

: ญัตติ ขออนุมัติโ อนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและ
3.4
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายสินาด กรีทวี:
ผู้อํานวยการกองช่าง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
เรื่องขออนุมัตโิ อนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มอบผู้อํานวยการกองช่างชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อํานวยการกองช่าง ขอชี้แจงหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุผล
ตามที่กองช่าง เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการ
หมู่บ้านฮ่องกองม่วง หมู่ที่ 6 เลขที่ 1839/2560 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ขอ
ปรับโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ 6 จากบ้านนาย
ปันแก้ว ตันตรา และวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 ทางไปบ้านหนองเหียง
ซึ่งปรากฏอยู่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2560 เพื่อตั้งเป็ น
รายการใหม่โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ 6 จากบ้ าน
นายสกล สุทธิจีรพันธ์ ขึ้นไปตามลําเหมืองสาธารณประโยชน์ นั้น เนื่องจากโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ 6 จากบ้านนายสกล สุทธิจีรพันธ์
ขึ้นไปตามลําเหมืองสาธารณประโยชน์ ไม่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2560 เทศบาลฯ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
(พ.ศ. 2560 – 2562) ครั้งที่ 1/2560 และมีโครงการดังกล่าวปรากฏอยู่ในแผน โดย
สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต
ตําบลมะเขือแจ้มากที่สุดตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

๑๓

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

2560 และ/หรือโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
/ภายในตําบล...
ภายในตําบลมะเขือแจ้อย่างเป็นภาพรวม จึงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ/
กิ จ กรรมให้ ส อดคล้ องกั บข้ อเท็ จจริ งและสถานการณ์ ปั จจุ บั น จึ งขออนุ มั ติ โอนลด
งบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ดังรายการต่อไปนี้
โอนลด
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 6 จากบ้าน
นายปันแก้ว ตันตรา (ไปตามลําเหมือง ม.6) ขนาดกว้างภายใน 0.80 เมตร ลึก 1.00
เมตร ความยาว 103.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลมะเขือแจ้) จํานวนเงิน
341,000 บาท
2.โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ทางไปบ้านหนองเหียง
(ต่อจากท่อระบายน้ําเดิม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 61 ท่อน พร้อม
บ่อพัก 6 บ่อ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลมะเขือแจ้) จํานวนเงิน 158,000 บาท
ตั้งเป็นรายการใหม่
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 6 จากบ้าน
นายสกล สุทธิจีรพันธ์ ขึ้นตามลําเหมืองสาธารณประโยชน์ ขนาดกว้างภายใน 0.80
เมตร ลึก 1.00 เมตร ความยาว 143 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลมะเขือแจ้)
จํานวนเงิน 499,000 บาท
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลมะเขือแจ้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงาน
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม มี
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือ
มีมติเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง
3.5 ญัต ติ ขออนุ มั ติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้แจง แผนงานสาธารณสุข งบลงทุ น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

๑๔
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายถวิล มณีขัติย์:
ผู้อํานวยการกองสาธาฯ

:

/นายวัฒนา...

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้
เรื่องขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ มอบผู้อํานวยการกองสาธา ฯ
ชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายถวิล มณีขัติย์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ขอชี้แจง
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เหตุผล
ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน
หมวดค่าครุ ภั ณฑ์ ประเภท ครุ ภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์ หน้ า 24 กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานสาธารณสุข งบ
ลงทุน หมวดค่ าครุภั ณฑ์ ประเภท ครุภั ณฑ์วิ ทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์ หน้ า 24
จํานวน 4 รายการ ดังนี้
ข้อความเดิม
1. ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องชั่ง
น้ําหนักแบบดิจิตอล จํานวน 1 ตู้ 2,000 บาท (ราคา และคุณลักษณะพื้นฐานตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบฯ)
2.ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจ
น้ําตาลในเลือด จํานวน 2 เครื่องๆละ 3,500 บาท (ราคา และคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบฯ)
3. ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิตแบบพกพา จํานวน 2 เครื่องๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
(ราคา และคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบฯ)
4. ค่ าจั ดซื้ อถั งออกซิ เ จน เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าจั ดซื้ อถั งออกซิ เ จน 1.5 คิ ว
จํานวน 1 ถั ง 7,000 บาท (ราคา และคุณลั กษณะพื้น ฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบฯ)
ข้อความใหม่
1. ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่องชั่ง
น้ําหนักแบบดิจิตอล จํานวน 1 ตู้ 2,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
2.ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจ
น้ําตาลในเลือด จํานวน 2 เครื่องๆละ 3,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
3. ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องวัด

๑๕
ความดันโลหิตแบบพกพา จํานวน 2 เครื่องๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)
/4.ค่าจัดซื้อ...
4. ค่ าจั ดซื้ อถั งออกซิ เจน เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าจั ดซื้ อ ถั งออกซิ เจน 1.5 คิ ว
พร้ อมอุปกรณ์ เกจ์ ออกซิเจนและรถเข็น จํานวน 1 ถัง 7,000 บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด)
ข้อระเบียบกฎหมาย
อาศั ยอํานาจระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุ ภั ณฑ์ ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ที่ทํ าให้ ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
ข้อพิจารณา

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ หน้า 24 จํานวน 4 รายการ
จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เพื่อโปรดพิจารณาขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต่อไป

ที่ประชุม:

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม มี
สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) โปรดยกมือ

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยคะแนนเสียง 9
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 2 เสียง

นายถวิล มณีขัติย์:
ผู้อํานวยการกองสาธาฯ

3.6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 (กองสาธารณสุข
ฯ) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายถวิล มณีขัติย์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ขอชี้แจง
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560
เหตุผล
ตามที่ เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ได้ตั้ง งบประมาณแผนงานบริ หารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทค่า
จัดซื้อเตียงปรับระดับ แบบ ข หน้า 24 จํานวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

๑๖
เตียงปรับระดับ แบบ ข จํานวน 1 เตียง ราคา 12,000 บาท ( ราคาและคุณลักษณะ
/พื้นฐาน...
พื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบฯ ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะขอ
อนุ มัติจั ดซื้ อเตียงปรับระดับ แบบ ข ซึ่งได้ ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ประจําปี 2560 ปรากฏว่าราคาเตียงปรับระดับ แบบ ข ราคาจํานวน 17,000 บาท/
เตียง ทําให้ไม่สามารถขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ จึงมีความจําเป็นต้องขอโอน
งบประมาณเพิ่ม
ข้อระเบียบกฎหมาย
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ ายในหมวดค่ าครุภั ณฑ์ ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างทําให้ ลั กษณะ ปริ มาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

ข้อพิจารณา
จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2560
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้
โอนลด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดําเนินการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนา
อาสาสมัครกู้ชีพและ EMS น้อย ตําบลมะเขือแจ้ หน้า 22 ตั้งไว้ 100,000.- บาท
คงเหลือ 6,804.- บาท จึงขอโอนลด จํานวน 5,000 บาท
โอนเพิ่ม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทค่าจัดซื้อเตียงปรับระดับ แบบ ข หน้า 24
ตั้งไว้ 12,000 บาท คงเหลือ 12,000 บาท จึงขอโอนเพิ่ม จํานวน 5,000 บาท
รวมเป็นจํานวน 17,000 บาท
จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เพื่อโปรดพิจารณาขอ
อนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ต่อไป

มติที่ประชุม:

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม มี
สมาชิ กสภาท่ านใดเห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ นงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี 2560
โปรดยกมือ

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภาฯ

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง 9
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 2 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นหรือไม่

๑๗
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภา

เชิญนายทรงศักดิ์ สุภา
/นายทรงศักดิ์...
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ขอท้วงติง เรื่องยานพาหนะของเทศบาล ซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแล ตรวจเช็คเครื่องยนต์ ซึ่งเกิด
เหตุการณ์กรณีรถกู้ชีพไปรับผู้ป่วย แต่รถสตาร์ทไม่ติด ชาวบ้านต้องช่วยเข็นรถ น่าจะขอ
ให้ดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
สมาชิกสภาเขต 2
นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภา
นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภา
นายถวิล มณีขัติย์:
ผู้อํานวยการกองสาธาฯ

นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภา
นายสินาด กรีทวี:
ผู้อํานวยการกองช่าง

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ขอสอบถาม
เรื่องแนวทางการแก้ไขกลิ่นเหม็นเน่าจากการอบลําไย กองสาธารณสุขน่าจะส่งเสริมการ
ใช้ EM กําจัดกลิ่น ผมเห็นว่าเทศบาลยังขาดการประชาสัมพันธ์
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้ํา สมาชิกสภาเขต 2 ปัญหากลิ่น
เหม็นไม่ได้เกิดเฉพาะหมู่บ้านสันป่าเหียง การแกะลําไยมีกระจายหลายหมู่บ้าน ตัวอย่าง
หมู่ 2 มีการระบายน้ําลงลําน้ําแม่ตีบ หากฝนไม่ตกประมาณ 4–5 วัน จะเกิดกลิ่นเหม็น
ส่งผลให้สัตว์น้ําตาย และขอสอบถามงานก่อสร้างโครงการรางระบายน้ํา หมู่ 2 มีการก่อ
สร้างไม่ได้มาตรฐาน มีวิศวกรจากที่อื่นติติงมา การตั้งแบบทําไมทําข้างเดียว เป็นการเอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้รับเหมาหรือไม่
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายถวิล มณีขัติย์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ขอบคุณ
สําหรั บคําแนะนํา ในปี 2560 กองสาธารณสุ ขร่วมกับนิติกร โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล และนายแพทย์โภคิน ศักรินกุล ได้จัดประชุมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่วัดสันป่าเหียง หากจะประกอบการต้องมีความพร้อมทั้ งพื้นที่และระบบกําจัดน้ําเสีย
กองสาธารณสุขได้เข้าไปตรวจและอธิบายให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงปัญหา เรื่องการใช้
EM ได้ ทําการอบรมที่หมู่ บ้านสั นคะยอมซึ่ งเป็ นหมู่ บ้านนําร่ อง และปัญหารถกู้ชี พ
สตาร์ทไม่ติด เจ้าหน้าที่ได้ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ ผู้อํานวยการกองช่าง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อํานวยการกองช่าง การก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ผู้รับเหมาใช้ดินเป็นแบบ ความกว้าง ความยาว การใช้เหล็กถูกต้อง ผู้รับเหมา

๑๘
นายมานพ ทาสีคํา:
รองประธานสภา

ใช้ปูนซีเมนต์มากกว่าการตั้งแบบ ส่วนเทคนิคการก่อสร้างอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
และผู้รับเหมา
/นายมานพ...

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี วันนี้ระเบียบวาระการ
ประชุมได้พิจารณาหมดลงแล้ว ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 2560 และขอให้ ทุ กท่ านมาประชุม พร้ อมกั นในวั นที่ 23 สิ งหาคม 2560 เวลา
09.30 น. ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุม:

รับทราบ
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายทองดี ปัญญาเจริญ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 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 สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 แล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

๑๙

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)

๒๐

๒๑

๒๒

