๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒561
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

ประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
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
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายคามูล พรหมพนัส
นายคาปัน ลังกาพยอม
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
นายสินาด กรีทวี
นายถวิล มณีขัติย์
นางประภัสสร สิทธิใหญ่
นางสาวพิรุณญาณิน จักรทอง
นายธนาคาร พึ่งธรรม
นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง
นางวนิดา พุกปลั่ง

รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
นายคณิตพงศ์ นาคกระแสร์
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยพนัส

ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1
2
3

/เริ่มประชุม...

๒
เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.

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

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับ
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕61 ตรงกับวันที่ 25 เมษายน 2561 บัดนี้สมาชิกได้มาประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.ส าหรั บ วั น นี้ ข อแนะน าตั ว พนั ก งานเทศบาลมาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ทศบาลต าบล
มะเขือแจ้ ขอเชิญแนะนาตัว

น.ส.ศิริลักษณ์ ชัยพนัส:
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวศิริลักษณ์ ชัยพนัส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โอน (ย้าย) มาจากสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี มาปฎิบัติงาน
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สังกัดกองการศึกษา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

2.เรื่องงานตักน้าทิพย์ดอยขะม้อ วันที่ 26 เมษายน 2561 อัญเชิญน้าทิพย์จาก
ยอดดอยขะม้อลงมาตั้งไว้ที่ศาลาวัดผาลาด (ดอยขะม้อ) ซึ่งได้ส่งกาหนดการให้
ทุกท่านแล้ว ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมงานด้วย แต่งกายชุดขาวไปวัด
3.เรื่องวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. เชิญร่วมอัญเชิญน้าทิพย์ ไปยัง
วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ
4.เรื่องวันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. เชิญร่วมเดินขบวนแห่น้าทิพย์
พร้อมกันบริเวณวัดประตูลี้ แต่งกายชุดขาวไว้ทุกข์
ผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตาบล
มะเขือแจ้ได้รับมอบหมายจากนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการประชุมสภาครั้งนี้ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.เรื่ อ งเข้ าร่ ว มประชุ ม กั บ ส านั ก ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม จั งหวั ด
เชี ย งใหม่ เกี่ ย วกั บระบบสารสนเทศและเฝ้ า ระวั งตรวจสอบประเมิ นคุ ณภาพ
ลาน้ากวง เพื่อป้องกันน้าท่วม น้าเน่าเสียลาน้ากวง โดยติดตั้งโทรมาตรที่สะพาน
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู มอบเอกสารรายละเอียดให้งานป้องกันดูแลรับผิดชอบ
2.เรื่องวันที่ 19 เมษายน 2561 เข้าร่วมประชุมที่ป่าไม้จังหวัด ได้รับแจ้งอ่างเก็บ
น้ าแม่ตีบ ยกเป็นอุทยานแห่ งชาติ ล าดับที่ 149 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 10
เมษายน 2561

ที่ประชุม

รับทราบ
/นายบุญทา...

๓
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี
2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้สาเนา
รายงานการประชุมแจกให้ท่านทราบแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายแก้ไข
หรือเพิ่มเติม เชิญ ผู้อานวยการกองคลัง

นางประภัสสร สิทธิใหญ่:
ผู้อานวยการกองคลัง

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางประภัสสร สิทธิใหญ่ ผู้อานวยการกองคลัง ขอเพิ่มเติม
รายละเอียดการประชุม หน้าที่ 12 ญัตติ 4.3 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้าง
ระบบประปา หมู่ที่ 7 เดิม “ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ ขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้ ”
เป็น “ เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบล
มะเขือแจ้ ขอแจ้งยอดเงินจ่ายขาดสะสม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่สามารถนา ไป
ใช้ได้ จานวนเงิน 2,260,112.22 บาท และขอชี้แจงรายละเอียดญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 ตามหลักการและเหตุผลดังนี้”

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผมจะขอถามมติมีสมาชิกสภาท่านใด เห็นสมควรเพิ่มเติม โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผมจะขอถามมติ ในการรั บรองรายงานการประชุ ม ผมขอถามมติ เรื่ องรั บรอง
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สมาชิก
สภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
19 ทางไป หมู่ที่ 15 จานวนเงิน 621,000 บาท (กองช่าง)
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในรายละเอียด หลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรีตาบล
มะเขือแจ้ ขอให้ผู้อานวยการกองคลังรายงานสถานะการคลังที่สามารถใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ และขอให้ผู้อานวยการกองช่างชี้แจงหลักการและเหตุผลในญัตตินี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เชิญ ผู้อานวยการกองคลัง

/นางประภัสสร...
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางประภัสสร สิทธิใหญ่ ผู้อานวยการกองคลัง ขอรายงาน

๔
นางประภัสสร สิทธิใหญ่:
ผู้อานวยการกองคลัง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายสินาด กรีทวี:
ผู้อานวยการกองช่าง

ข้อมูลเงินสะสม/สารองจ่ายที่จาเป็น ณ วันที่ 28 เมษายน 2561 เงินสะสมที่นาไป
ใช้ได้ ณ ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องฝาก ก.ส.ท. หรือ
ก.ส.อ. แล้ว 13,475,772.20 บาท หักสารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่
ได้ดาเนินการหรืออยู่ระหว่างดาเนินการและยังได้ได้เบิกจ่ายจานวนเงิน 1,018,000
บาท คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน 12,457,772.20 บาท หักสารอง
งบบุคลากร 6,261,303.00 บาท หักสารองรายจ่ายประจาที่ต้องจ่ายให้ประชาชน
ล่าช้า 4,697,520.00 บาท เงินสะสมคงเหลือ 1,498,949.20 บาท หักสารอง
กรณีสาธารณภัย 10 % 149,894.92 บาท คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้
จานวนเงิน1,349,054.28 บาท
เชิญ ผู้อานวยการกองช่าง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อานวยการกองช่าง ขอชี้แจงราย
ละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 19 ทางไป หมู่ที่ 15
เหตุผล
ตามหนังสืออาเภอเมืองลาพูน ที่ ลพ 0118/ว 1099 ลงวันที่
17 พฤศจิ ก ายน 2560 ได้ แ จ้ ง ให้ จั ด ท าโครงการเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้ กับประชาชน งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 งบกลาง รายการส ารองจ่ายเพื่ อกรณีฉุกเฉินและจาเป็น ในอานาจของ
รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเอกธนะศั กดิ์ ปฏิ มาประกร) และเมื่ อวั นอาทิ ตย์ ที่ 28
มกราคม 2561 พลต ารวจโทพิ จ าร จิ ต ติ รั ต น์ ที่ ป รึ ก ษารองนายกรั ฐ มนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) และคณะฯ ได้ลงพื้นที่สารวจความเหมาะสมของโครงการใน
พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวัก ทางไป หมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียง ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 600 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.
ม.) ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ซึ่งคณะผู้ตรวจนาทีมโดย พลตารวจโท
พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้แจ้งต่อคณะ
ที่ ไ ปต้ อ นรั บ ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนท้ อ งถิ่ น น าโดย นายวั ฒ นา จั น ทนุ ป าน
นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ และผู้แทนท้องถิ่น นาโดย นายบารุง วงศ์วาร
กานันตาบลมะเขือแจ้ ว่าทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 งบกลาง รายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจาเป็น ที่ความยาว 400
/เมตร...
เมตร งบประมาณ 1,225,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕
โดยให้อาเภอเมืองลาพูนเป็นหน่วยงานดาเนินโครงการ และให้ทางเทศบาลตาบล
มะเขือแจ้ พิ จารณาจ่ ายขาดเงินสะสมเพื่ อก่อสร้างส่ ว นที่เหลื ออี ก 200 เมตร
งบประมาณ 621,000 บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยให้เทศบาล
ตาบลมะเขือแจ้ เป็นหน่วยงานดาเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน
ซึ่งโครงการดังกล่าวปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 14
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาด
เงินสะสมได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสั งคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เห็นควรเสนอญัตติให้สภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณาใช้
จ่ายเงินสะสมตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวัก ทางไปหมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียง ตอนที่ 1 ขนาด
กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. เป็นจานวนเงิน 621,000 บาท
(หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 ทางไป หมู่ที่ 15 จานวนเงิน 621,000
บาท ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายเจษฎา อุตแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 1

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่
เชิญ นายเจษฎา อุตแจ่ม
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเจษฎา อุตแจ่ม สมาชิกสภาเขต 1 ผมเห็นด้วย
ถนนมีการชารุดเสียหาย อาเภอเมืองให้การสนับสนุน 400 เมตร ให้เทศบาลสมทบ
200 เมตร ขอเรียนถามว่าอาเภอเมืองจะเข้ามาดาเนินการเมื่อไหร่น่าจะทาพร้อมกัน
ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเร่งรัดด้วย
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่
เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
/นายกันณพงศ์...
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 ญัตตินี้เคย

๖
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายสินาด กรีทวี:
ผู้อานวยการกองช่าง

เข้าสภามาแล้วครั้งหนึ่ง แต่มีข้อจากัด จึงให้ขยายเวลาในญัตตินี้ แล้วนาเข้ามาใหม่
สมาชิกสภาเขต 1 และสมาชิกสภาเขต 2 ขอให้การสนับสนุน
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่
เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ขอเรียนถาม
เทศบาลสมทบ 621,000 บาท ขั้นตอนการก่อสร้างตามแบบแปลนแยกหรือรวมกัน
เชิญ ผู้อานวยการกองช่าง
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสินาด กรีทวี ผู้อานวยการกองช่าง การก่อสร้าง
จะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เทศบาลตาบลมะเขือแจ้รับผิดชอบ ช่วงที่ 2 อาเภอเมือง
รับผิดชอบ แยกเป็น 2 สัญญา ช่วงที่ 1 เริ่มจากถนน รพช. จานวน 200 เมตร
เทศบาลเป็นผู้ดาเนินการ 400 เมตรถัดไป อาเภอเมืองเป็นผู้ดาเนินการ โดยกองช่าง
จะให้อาเภอดาเนินการก่อสร้างก่อน แล้วเทศบาลเข้าดาเนินการต่อ ซึ่งจะนามติที่
ประชุม เข้าไปชี้แจงที่ทาเนียบรัฐบาล วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 นี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมมีสมาชิกสภา
ท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 19 ทางไป หมู่ที่ 15 จานวนเงิน 621,000 บาท โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ขอสอบถามเรื่องงานตั กน้ าทิ พย์ ด อยขะม้อ งานจราจรมี การติดขัด เทศบาลได้
วางแผนอย่างไร

นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายคามูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรี งานกองช่าง
และสานักปลัดได้วางแผนจัดการด้านจราจรเรียบร้อยแล้ว มีการจัดสถานที่จอดรถไว้
จานวนมาก

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นหรือไม่
เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 เรื่องการจราจร
ปีที่แล้วรถโรงทานเข้าไปไม่ได้ ขอให้วางแผนแต่เนิ่นๆ
/นายมานพ...
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นหรือไม่

เ

๗
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นางพจนีย์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 เทศบาลได้
การขอรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือ อปพร. หรือไม่
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นหรือไม่
เชิญ นางพจนีย์ รัตพนัส
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย์ รัตพนัส สมาชิกสภาเขต 2 สอบถามการจัดงาน
ตักน้าทิพย์ดอยขะม้อปีทผี่ ่านมา รถที่บริจาคโรงทานมีจานวนมาก ถนนมีรถสวนทาง
ตลอด ทาให้เกิดการจราจรติดขัด จะมีการจัดการอย่างไร
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นหรือไม่
เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ทางสัญจร
มีหลายเส้นทาง โดยเฉพาะถนนที่ผ่านสวน สส.สงวน ไม่น่าใจให้รถจอด เนื่องจาก
ขวางเส้นทางเดินรถ น่าจะให้เป็นทางออกอย่างเดียว
เชิญ ผู้อานวยการกองการศึกษา

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
น.ส.พิรุณญาณิน จักรทอง:
ผู้อานวยการกองการศึกษา

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
น.ส.เสาวลักษณ์ ริบแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 2
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวพิรุณญาณิน จักรทอง ผู้อานวยการกองการศึกษา
นายกฯ ได้ให้ความสาคัญเรื่องการจราจร และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โดยได้มอบหมายให้หัวหน้าสานักปลัดและมีการซักซ้อมภายในแล้ว กองการศึกษาได้
ทาหนังสือขอรับการสนับสนุนไปยัง สภ.เมืองลาพูน , สภ.นิคมฯ และฝ่ายทหาร มีการ
จัดเส้นทางการจราจรที่ชัดเจน ได้กาชับ อปพร. ให้รถโรงทานและรถพระภิกษุสงฆ์
ผ่านเข้าไปได้เท่านั้น และให้จอดรถบริเวณลานจุดบั้งไฟเดิม
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นหรือไม่
เชิญ นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม สมาชิกสภาเขต 2 ปีที่แล้วได้
จัดให้จิตอาสาหมู่บ้านละ 5 คน ทั้งจังหวัด ปีนี้จัดหรือไม่ เนื่องจากไม่สามารถคาดได้
ว่าจะมีปริมาณคนมาเยอะหรือไม่ หากจัดการแล้วก็จะได้สบายใจ
เชิญ ผู้อานวยการกองการศึกษา

/น.ส.พิรุณญาณิน...
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวพิรุณญาณิน จักรทอง ผู้อานวยการกองการศึกษา

มี

๘
น.ส.พิรุณญาณิน จักรทอง:
ผู้อานวยการกองการศึกษา

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ
นายถวิล มณีขัติย์:
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

เทศบาลจะให้จิตอาสาส่งของขึ้นดอย โดยขอความร่วมมือหมู่บ้านละ 5 คน เฉพาะ
อาเภอเมืองเท่านั้น ปีนี้ท่านผู้ว่าราชการฯ ได้มอบหมายให้นายอาเภอเมืองลาพูน
เป็นประธานเปิดงาน
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นหรือไม่
เชิญ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายถวิล มณีขัติย์ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ขอเพิ่ม
เติมเรื่องโรงทานได้ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ เน้นอาหารสะอาด รสชาติอร่อยและ
ใช้วัสดุจากธรรมชาติ , หน่วยปฐมพยาบาลได้ทาหนังสือประสาน รพ.หริภุญชัยฯ ,
รพ.สต. และ อสม. ตั้งจุดบริการตั้งแต่ศาลาด้านล่างจนถึงยอดดอย , การจัดเก็บขยะ
ประสานเอกชนให้มาเก็บขยะเช้า - เย็น ขอให้นาขยะไปวางไว้รวมกัน , ด้านจราจร
รถโรงทานให้จอดใกล้ที่สุด ไม่ให้รถสวนทางกัน , เรื่องรถราง ได้รับการปฏิเสธจาก
หลายที่ ปีนี้ได้เตรียมที่จอดรถไว้มาก จึงยังไม่มีความจาเป็น , ปีนี้มีการจัดดอกไม้บูชา
พระเป็นดอกดาวเรือง โดยให้ถือเป็นสัญลักษณ์ของดอยขะม้อ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี วันนี้ระเบียบวาระการ
ประชุ ม ได้ พิ จ ารณาหมดลงแล้ ว ขอปิ ด การประชุ ม สภาสมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 2
ประจาปี 2561 ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
รับทราบ

ที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายทองดี ปัญญาเจริญ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง

๙

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายกันณพงศ์ จันทร์น้า)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรัตน์ ไชยวงค์ษา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางพจนีย์ รัตพนัส)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 แล้ว เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)
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