๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.๒560
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้มาประชุม
นายทองดี ปัญญาเจริญ
นายทองดี ปัญญาเจริญ
นายทรงศักดิ์ สุภา
นายเจษฎา อุตแจ่ม
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
นายสงกรานต์ พรหมพนัส
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม

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

1
2

ผู้ไม่มาประชุม
นายมานพ ทาสีคา
นางพจนีย์ รัตนพนัส

รองประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายคามูล พรหมพนัส
นายประเสริฐ อุตตระพยอม
นายนราชัย ริมแจ่ม
นายคาปัน ลังกาพยอม
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
นายอุดม ปันแจ่ม
นายประกิต สมนาศักดิ์
นายสินาด กรีทวี
นายถวิล มณีขัติย์
นางประภัสสร สิทธิใหญ่
นางมาลินี อัตตะศิริ
นางสาวพิรุณญาณิน จักรทอง
นายธนชาติ เตจ๊ะยวง

นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกกองสวัสดิการและสังคม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิชาการ

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

๒
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายธนาคาร พึ่งธรรม
นายนพดล เตียวตระกูล
นายศิระ สัยพันธุ์
นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง
นางวนิดา พุกปลั่ง
นายคณิตพงศ์ นาคกระแสร์
นางสาววิจิตรา มณีขัติย์
นายวีรพงศ์ ทาต๊ะ
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์
นางสาวณัฐฑิกา สุยะใหญ่

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายช่างโยธาชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๓
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. เมื่อถึงเวลาประชุม นายทองดี ปัญญาเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล ได้นับองค์
ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาเข้าประชุม จานวน 12 คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุมแล้ว
ได้เชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
เปิดการประชุมสภาเทศบาล
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปีพ.ศ.๒๕60
ตรงกับวันที่
พฤศจิกายน 2560 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้บริหารมีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ มี
เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ
1.เรื่อง

ที่ประชุม:

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบี ยบวาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุ ม สมั ยวิ สามั ญ ครั้ งที่ 4 ประจ าปี
2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้นาสาเนา
บั น ทึ กการประชุ ม แจกจ่ ายไปแล้ ว มี ส มาชิ ก สภาท่ านใดจะสอบถามหรื อขอแก้ ไ ข
เพิ่มเติมอีกหรื อไม่ หากไม่มี กระผมขอถามมติเรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 4 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เชิญฝ่ายบริหารนาเสนอรายงานต่อที่ประชุม
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรี ขอรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ซึ่ง ทางเทศบาลได้
จัดทาเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลดังนี้

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)

๔

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5 การพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามระบอบประชาธิปไตย
รวม

2560
จานวน

2561

งบประมาณ

งบประมาณ

2562

12

174,482,000

จาน
วน
12

169,467,000

จาน
วน
12

งบประมาณ
160,937,000

39
45

31,935,000
6,970,000

39
32

31,935,000
6,540,000

39
32

25,915,000
6,440,000

6

1,450,000

6

1,450,000

6

1,540,000

21

3,585,000

21

3,585,000

21

3,585,000

123

218,422,000

110

212,977,000

110

198,327,000

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560
ผู้บริหารเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2560 เมื่ อ วั นที่ 8 กั นยายน 2559 โดยมี โ ครงการที่ บ รรจุ อ ยู่ ในข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ จานวน 123 โครงการ และบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จานวน 102
โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการใน
แผนพัฒนาสามปีฯ
(ปี 2560)

คิดเป็นร้อยละ

12

จานวนโครงการที่
ได้บรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
9

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ การ
ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย
รวม

39
45

34
35

27.64
28.64

6
21

5
19

4.06
15.45

123

102

82.93

7.32

เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้ มี ก ารก่ อ หนี้ ผู ก พั น /ลงนามในสั ญ ญา รวม 69 โครงการ จ านวนเงิ น
41,193,270.44 บาท มี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณจ านวน 69 โครงการ จ านวนเงิ น
41,193,270.44 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๕
ยุทธศาสตร์

โครงการ

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4

2,988,200

4

2,988,200

23
25

25,061,569.57

25,061,569.57

3,301,987.78

23
25

4

968,248.06

4

968,248.06

5. การพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย

13

8,783,265.03

13

8,783,265.03

รวม

69

41,193,270.44

69

41,193,270.44

3.การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ การ
ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3,301,987.78

ส าหรั บ แผนพั ฒนาเทศบาลตาบลมะเขื อแจ้ที่ ทางนายกเทศมนตรีได้รายงานนั้น มี
สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี)
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

รับทราบ

ที่ประชุม:

3.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อเทศบาล ประจาปี
2560 เชิญฝ่ายบริหารนาเสนอรายงานต่อที่ประชุม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอนาเสนอชี้แจงดังนี้

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

งบรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
รายรับตามงบประมาณ
หมวด ภาษีอากร
หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ประมาณการ
7,450,000.00
2,217,000.00

รับจริง
8,265,805.50
2,663,403.50

๖
หมวด รายได้จากทรัพย์สิน
หมวด รายได้ค่าสาธารณูปโภค
หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด
หมวด รายได้จากทุน
หมวด รายได้จากภาษีจัดสรร
หมวด รายได้จากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวตั ถุประสงค์/
เฉพาะกิจ
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์
รวมรายรับทั้งสิ้น

รายจ่ายตามงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน
รามเงินรายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย
ทั้งสิ้น
เงินที่รัฐบาลจัดสรรตามวัตถุประสงค์
-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
(ด้านการศึกษา)
รวมรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์
รวมรายจ่ายทัง้ สิ้น
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย

910,000.00
401,000.00

529,027.95
398,507.00

1,000.00
44,552,000.00
49,469,000.00

41,453,385.60
42,943,226.00

105,000,000.00

96,253,355.55
96,253,355.55

ประมาณการ
33,370,240.00
27,079,460.00
27,704,800.00
20,000.00
6,478,300.00

จ่ายจริง
29,338,978.43
23,627,072.00
24,835,189.36
19,000.00
5,880,493.05

10,347,200.00

6,543,611.81

105,000,000.00

90,244,344.65

-

90,244,344.65
6,009,010.90

ตามที่นายกเทศมนตรีได้รายงานผลข้อมูลต่อที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม
หรือไม่ (ไม่มี)
รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ญัต ติ ขออนุมั ติโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้

๗
ที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรื่องขออนุมัตโิ อนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอชี้แจงหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม มี
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือ
มีมติเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นหรือไม่
เชิญนายทรงศักดิ์ สุภา

ที่ประชุม:

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี วันนี้ระเบียบวาระการ
ประชุมได้พิจารณาหมดลงแล้ว ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
2560 ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

นายสงกรานต์ พรหมพนัส: รับทราบ
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม:
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายทองดี ปัญญาเจริญ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

๘

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ฉบับนี้ เมื่อวันที่
พฤศจิกายน 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 ทาสีคา)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 4 ประจาปี 2560 แล้ว เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2560
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)
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