๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.๒560
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้มาประชุม
นายบุญทา ตันตรา
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 ( ลา )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2 ( ลา )

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

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

นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
/14 นายธนชาติ...

๒
14
15
16
17
18
19

นายธนชาติ เตจ๊ะยวง
นายธนาคาร พึ่งธรรม
นายนพดล เตียวตระกูล
นายศิระ สัยพันธุ์
นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง
นางวนิดา พุกปลั่ง

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

1
2
3
4
5

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
นายคณิตพงศ์ นาคกระแสร์
นางสาววิจิตรา มณีขัติย์
นายวีรพงศ์ ทาต๊ะ
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์
นางสาวณัฐฑิกา สุยะใหญ่

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายช่างโยธาชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นายทองดี ปัญญาเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล ได้นับองค์
ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญนายบุญทา
ตันตรา ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุม
สภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับ
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕60 ตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บัดนี้สมาชิกได้มาประชุมครบ
องค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สาหรับวันนี้มีสมาชิกสภาลาประชุม 2 ท่าน คือ นายมานพ ทาสีคา , นางพจนีย์
รัตพนัส ต่อไปเป็นการแนะนาตัวพนักงานเทศบาลมาปฏิบัติราชการเทศบาลตาบล
มะเขือแจ้ ขอเชิญแนะนาตัว

นายวีรพงศ์ ทาต๊ะ:
นายช่างโยธาชานาญงาน

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีรพงศ์ ทาต๊ะ นายช่างโยธาชานาญงาน โอนย้าย
มาจากองค์การบริห ารส่ วนตาบลแม่ลอย อาเภอเทิง จังหวั ดเชียงราย มาดารง
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน สังกัดกองช่าง เทศบาลตาบลมะเขือแจ้

นางสาวณัฐฑิกา สุยะใหญ่:
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวณัฐฑิกา สุยะใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตาบลยกกระบัตร อาเภอสามเงา จังหวัดตาก มา
ดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองช่าง เทศบาลตาบลมะเขือแจ้

นางสาววิจิตรา มณีขัติย์:
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาววิจิตรา มณีขัติย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โอน
ย้ายมาจากเทศบาลเมืองลาพูน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน มาดารงตาแหน่งพยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลมะเขือแจ้
/นายบุญทา...

๓
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ต่อไปผู้บริหารมีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ
1.เรื่องสืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้วางแผนนโยบายพัฒนาประเทศ 20 ปี คสช. ได้ร่าง
แผนการพัฒนาประเทศ 20 ปี ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกาศใช้วันที่ 6
เมษายน 2560 รัฐบาลเตรียมกฎหมายลูกให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยรัฐบาล
ตั้งคณะทางานขึ้นมา 11 ฝ่าย เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่คาว่า ดิจิทัล
ของไทยแลนด์ ในฐานะที่เราอยู่ในท้องถิ่นจาเป็นต้องทราบความเคลื่อนไหวทิศทาง
ของประเทศไทยในอนาคตเป็นอย่างไร ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมสั มมนา Thailand
local government summit ได้กล่าวถึงสมาร์ท ซิตี้ (เมืองน่าอยู่) ซึ่งหาก
เมืองไทยต้องการเป็นเมืองที่น่าอยู่ จะต้องทาอย่างไร ในส่วนของเทศบาลตาบล
มะเขือแจ้ ต้องนานโยบายมาปรับใช้โดยใช้คาว่า สมาร์ท เทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ฝ่ า ยบริ ห ารจะต้ อ งมี ก ารปรั บ ฝ่ า ยสภาต้ อ งรั บ รู้ ว่ า จะต้ อ งท าอย่ า งไร รวมถึ ง
เจ้าหน้าที่แต่ละกองจะต้องทาอย่างไร ต้องมาหารือกันอีกที ต้องรอบรู้เรื่องdigital
ต่อไปการน าเสนอจะต้ องมีข้ อมู ล ครบถ้ วน น าเอาฝ่ ายบริ ห าร ,ฝ่ ายสภา ,ฝ่ าย
ข้าราชการ และจิตอาสาเข้ามาร่วมในการดาเนินการตามนโยบายเข้าสู่การปฏิบัติ
2.เรื่องการเลือกตั้งยังไม่มีความแน่ชัด กฎหมายยังไม่ออก คสช.จะครบ 4 ปี เดือน
พฤษภาคม 2561 จะให้ พวกเราพ้ นจากต าแหน่ งหรื อไม่ นั้ น ถ้ า สนช.ยั งไม่ มี
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เราก็อยู่ไปเรื่อยๆ
3.เรื่องผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนายกภาคเหนือ 8 จังหวัด เข้าร่วมประชุม รอง
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอนโยบายของท้องถิ่น และรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอองค์กรท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนและท้องถิ่น ออกระเบียบ ออกประกาศว่าด้วยเรื่อง
เก็บ ขน กาจัดขยะ มีขั้นตอน ระเบียบการขับเคลื่อนอย่างไร จะลงในไลน์ CEO
- การส่งเสริมพัฒนาตลาดท้องถิ่น ในส่วนของเราทุกวันศุกร์ จัดตลาดให้ชาวบ้านมา
ขายสินค้า มีการประชาสัมพันธ์ จัดสถานทีใ่ ห้ มอบกองสวัสดิการดาเนินการ
- การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก มีแนวโน้มจะยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเป็น
นโยบายของรัฐ ได้รับการอุดหนุนอาคาร ครูผู้สอน และส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ จัดให้มีทอี่ ่านหนังสือพิมพ์ประจาทุกหมู่บ้าน
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลมีโอกาสไปส่งเสริมใน
หมู่บ้าน
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กองสวัสดิการจะต้องมีข้อมูลรายบุคคลครบถ้วน
นาระบบดิจิทัลมาใช้ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหา
ในชุมชน
/-การบริหาร...

๔

ที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

- การบริหารบุคลากรท้องถิ่น การโยกย้าย ต้องมีการสอบ รัฐบาลมีนโยบายรับ
บุคคลที่มีความสามารถมาทางาน แต่ท้องถิ่นไม่ได้นามาปฏิบัติ รับแต่บุคคลทีม่ ี
ความใกล้ชิดหรือมีความพึงพอใจมาทางาน มีการเปิดสอบกันเอง การทางานจึงมี
ปัญหา เนื่องจากบุคคลที่เข้ามาทางานไม่มีความเข้าใจในข้อกฎหมาย จึงถูก สตง.
ตรวจสอบ ดังนั้นจึงใช้วิธีการสอบเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และ
การทางานไม่เข้ากันระหว่างนายกฯ , ฝ่ายสภา , ข้าราชการ ทาให้งานไม่มีความ
คืบหน้า รวมทั้งมีการใช้อานาจในทางที่ผิด วันนี้รัฐบาลจึงเปิดช่องทางให้สามารถ
ร้องเรียนได้ และตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผู้ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจาปี
2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้ ส่ง
สาเนาบันทึกการประชุมแจ้งให้ทราบไปแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือ
ขอแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอถามมติเรื่องรับรองรายงานการ
ประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือ
มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่องการจัดหาน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เรื่องการจัดหาน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค สืบ เนื่องมาจากการประชุมปลายปีที่
แล้ว มีนโยบายจัดหาน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ได้ประสานกับบริษัทเอกชน แต่
มีปัญหาเนื่องจากเทศบาลไม่มีฝ่ายประปา บริษัทเอกชนจึงไปร่วมทุนกับเทศบาล
ตาบลบ้ านธิ แล้วให้เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ร่วมกับเทศบาลตาบลบ้านธิ แต่ถ้า
เทศบาลของเรามีส ถานี ผลิ ตน้ าสะอาด เราสามารถขายน้าให้ ศูนย์ราชการใหม่
บริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งการประปายังไม่สามารถทาได้ เราจะขอทาเอง ให้บริษัท
เป็นผู้ผลิต โดยตั้งโรงกรองน้าที่กู่สันป่าตาล เทศบาลมีหน้าที่เก็บบิลอย่างเดียว ซึ่ง
จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เทศบาลเป็นจานวนมาก จึงแจ้งให้ สมาชิกรับ ทราบ
และจะนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป หากมีการลงทุนจริง
3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เชิญฝ่ายบริหารนาเสนอรายงานต่อที่ประชุม
/นายวัฒนา...

๕

นายธนชาติ เตจ๊ะยวง:
รักษาการผู้อานวยการ
กองวิชาการและแผนงาน

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
มอบรักษาการผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธนชาติ เตจ๊ะยวง รักษาการผู้อานวยการกอง
วิชาการและแผนงาน ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลมะเขือแจ้ ซึ่งทางเทศบาลได้จัดทาเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลดังนี้
จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)
2560

2561

ยุทธศาสตร์

จานวน

งบประมาณ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและ
นันทนาการ
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5 การพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย
รวม

12

174,482,000

จา
นวน
12

39

31,935,000

45

2562

169,467,000

จา
นวน
12

160,937,000

39

31,935,000

39

25,915,000

6,970,000

32

6,540,000

32

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

218,422,000

110

212,977,000

110

198,327,000

123

งบประมาณ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560
ผู้บริหารเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2560 เมื่ อวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่ บรรจุอยู่ในข้อบัญญั 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

/เทศบาล...

๖
เทศบาลต าบลมะเขื อ แจ้ มี ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณในการด าเนิ น โครงการตามข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ โดยได้ มี ก ารก่ อหนี้ ผู ก พั น/ลงนามในสั ญญา 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
ยุทธศาสตร์

โครงการ

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

4

2,988,200

4

2,988,200

23

25,061,569.57

23

3.การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ
การศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามระบอบประชาธิปไตย

25

3,301,987.78

25

25,061,569.5
7
3,301,987.78

4

968,248.06

4

968,248.06

13

8,783,265.03

13

8,783,265.03

รวม

69

41,193,270.44

69

41,193,270.4
4

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

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

สาหรับแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ที่ทางรักษาการผู้อานวยการกองวิชาการ
และแผนงานได้รายงานนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี)
รับทราบ
3.3 รายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ งานตามนโยบายที่ ไ ด้ แถลงไว้ ต่ อ เทศบาล
ประจาปี 2560 เชิญฝ่ายบริหารนาเสนอรายงานต่อที่ประชุม
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอนาเสนอชี้แจงดังนี้
งบรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
รายรับตามงบประมาณ
หมวด ภาษีอากร
หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวด รายได้จากทรัพย์สิน
หมวด รายได้ค่าสาธารณูปโภค
หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด
หมวด รายได้จากทุน
หมวด รายได้จากภาษีจัดสรร
หมวด รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวมรายรับทั้งสิ้น
รายจ่ายตามงบประมาณ

ประมาณการ

รับจริง

7,450,000.00
2,217,000.00
910,000.00
401,000.00

8,265,805.50
2,663,403.50
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

จ่ายจริง

๗
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน
รามเงินรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
เงินที่รัฐบาลจัดสรรตามวัตถุประสงค์
-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
(ด้านการศึกษา)
รวมรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย

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

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

10,347,200.00
105,000,000.00

6,543,611.81
90,244,344.65

-

90,244,344.65
6,009,010.90

และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเงินสะสม ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ขณะนี้มีเงิน
สะสมทั้งหมด 15,421,573 บาท เงินใช้ได้จริง 14,380,572 บาท หักสารองงบ
บุ คลากร , ผู้ สู งอายุ (3 เดื อน) 5,868,000 บาท ส ารองสาธารณภั ย 10%
คงเหลื อเงินสะสมที่ใช้ได้จริง 7,661,315 บาท มีสมาชิกบางท่านจะขอใช้เงิน
สะสม ซึ่งเงื่อนไขการใช้เงินสะสมต้องเป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วน ซึ่งหลายท้องถิ่นได้
ประสาน สตง. เพื่อขอตัดคาว่าเร่งด่วนออก สาหรับการขอใช้เงินสะสมจะประชุม
นอกรอบอีกครั้ง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ขอสอบ
ถามกรณีการสร้างแท้งค์น้า หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียง งบประมาณ 700,000 บาท หาก
จะใช้จ่ายเงินสะสมขอให้เป็นลาดับแรกได้หรือไม่ กรณีนายกพูดว่าต้องเป็นกรณีเร่ง
ด่วน ผมเกรงว่าโครงการจะตกไป ซึ่งเป็นโครงการตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว ขอสมาชิกสภา
พิจารณาด้วย
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญนายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอเพิ่มเติมวาระ 3.3 เทศบาลตั้งงบประมาณรายได้ 105 ล้านบาท แต่งบประมาณ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

/เข้ามา...
เข้ามา 96 ล้านกว่าบาท ซึ่งขาดไปประมาณ 7 – 8 ล้าน แต่ยังมีเงินเหลือจากส่วน
อื่นๆ หากจะใช้เงินสะสม มีอยู่ 13 โครงการ ให้สภานาไปพิจารณาการใช้เงินสะสม
ตามข้อตกลง โครงการที่มีจากปีงบประมาณต้องยกขึ้นมาพิจารณาก่อน มีสมาชิก
สภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ ( ไม่มี )
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ( ไม่มี )

๘

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายสินาด กรีทวี:
ผู้อานวยการกองช่าง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นหรือไม่
เชิญนายกันณพงศ์ จันทร์น้า
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 ได้รับเลือก
เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ ขอสอบถาม 1.การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ทาไมถึงไม่
เบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการแปรญัตติ 2.มีชาวบ้าน หมู่บ้านสะแล่งร้องเรียน การ
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้า ผู้รับเหมาทาแล้วออกมาไม่ดี พื้นเดิมเป็น
ถนนคอนกรีต แล้วเอายางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตมาเสริม ทาให้ออกมาไม่ดี ทาหนังสือ
ร้องเรียนมาแล้ว ทาไมยังไม่ดาเนินการ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ประเด็นการเบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติตั้งไว้หรือไม่ มอบ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ , สานักปลัด , กองคลัง ปรึกษาว่าจะใช้หลักเกณฑ์อะไร ถ้า
เบิกได้จะใช้งบประมาณจากไหน
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ ผู้อานวยการกองช่าง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อานวยการกองช่าง กรณีหมู่บ้าน
สะแล่ง ยังอยู่ในสัญญา ให้ช่างดาเนินการตรวจสอบพบว่าชารุดจริง ได้ทาหนังสือถึง
กองคลังให้แจ้งผู้รับเหมาเข้ามาดาเนินการ หากไม่มาจะแจ้งเป็นครั้งที่ 2 หากยังไม่มา
กองช่างจะดาเนินการกับหนังสือค้าประกัน ซึ่งเป็นเงินของธนาคารที่สามารถนามา
ซ่อมแซมได้ แต่ต้องมีขั้นตอน สาหรับตอนนี้จะเร่งดาเนินการติดตามให้
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
/นายสงกรานต์...

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต2 เรื่องเตาอบ
ลาไย หมู่บ้านสันป่าเหียง ปล่อยน้าเน่าเสียลงลาเหมืองตั้งแต่หน้าวัดสันป่าเหียง–หมู่ที่
17 ทาให้ส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งแต่เดิมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นาอีเอ็ม มาช่วย
บรรเทาความเดือดร้อน แต่ช่วงหลังมีคนปล่อยน้าเสียแล้วไม่บาบัดเยอะขึ้น จึงมีกลิ่น
เหม็นอยู่ ขอให้เข้าไปตรวจสอบและร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาด้วย
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่

๙
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายถวิล มณีขัติย์:
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เชิญ นายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เทศบาลได้เตรียมการแก้ปัญหา แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน จาเป็นต้อง
วางแผนเชิงระบบ แจ้งปัญหาให้อาเภอทราบ ให้ฝ่ายปกครองเข้ามาดูแล หากไม่ มี
คาสั่งให้ร่วมมือ ปัญหาก็จะไม่ได้รับการแก้ไข
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายถวิล มณีขัติย์ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ กอง
สาธารณสุขฯ ได้ทาหนังสือแจ้งเตือน หากปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะมีความ
ผิดมาตรา 33 ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 10,000 บาท ได้ทาหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
และประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี วันนี้ระเบียบวาระการ
ประชุ ม ได้ พิ จ ารณาหมดลงแล้ ว ขอปิ ด การประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4
ประจาปี 2560 ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
รับทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายทองดี ปัญญาเจริญ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปัญญาเจริญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

๑๐
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายบุญทา ตันตรา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ สุภา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นายมานพ ทาสีคา)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจาปี 2560 แล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

