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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สมัยสามัญ สมัยที 2 ประจําปี พ.ศ.๒๕๕5
วันที 8 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕5 เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้

ลําดับที

ชือ – สกุล
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นายบุญทา
ตันตรา
นายมานพ
ทาสีคาํ
นายทรงศักดิ
สุภา
นายเจษฎา
อุตแจ่ม
นายรุ่ งฤทธิ
กองยศสืบ
นายรัตน์
ไชยวงค์ษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม
นางพจนีย ์
รัตพนัส
นายสงกรานต์
พรหมพนัส
นายทองดี
ปัญญาเจริ ญ
นายกันณพงศ์ จันทร์นาํ
นายจรัล
ศิริหิรัญรัชตะ
ผู้ไม่มาประชุ ม
ไม่มี
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายคํามูล พรหมพนัส
นายชนะ
บุตรนุชิต
นายนราชัย ริ บแจ่ม
นายวัชระ
นันตา
นายกสินธุ์ สายเกษม

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
ทีปรึ กษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
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นายอุดม
ปันแจ่ม
นายพชร
หลวงไผ่พล
นายสาคร สุขประสงค์
นางสาวราตรี วงศ์โสมะ

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
2/นายถวิล...
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นายถวิล
มณี ขตั ิย ์
นางสาวจินตนา แสนสิ งห์ชยั
นางหัทยา
ปัญญา
นายนพดล
เตียวตระกูล
นายสายัณห์ มณี วรรณ
นางอนงค์ลกั ษณ์ ธีระศักดิ
นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน
นายคณิ ตพงศ์ นาคกระแสร์
นายประเสริ ฐ อุตตระพะยอม
นายทวี
มาผาบ
นายกําพล สมดังใจ

ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุข
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ ายสังคมสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ ายแบบแผนและก่อสร้าง
เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน 7ว
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 2
กํานันตําบลมะเขือแจ้
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 1
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 11

เริ มประชุมเวลา 13.3๐ น.

เมือถึงเวลาประชุม นายกสิ นธุ์ สายเกษม ปลัดเทศบาล ได้นับองค์ประชุม เห็นว่า
สมาชิกสภาเข้าประชุม จํานวน ๑2 คน เป็ นอันว่าครบองค์ประชุมแล้ว ได้กล่าวเชิญ
นายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล เป็ นประธานเปิ ดการประชุมสภาเทศบาล และ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เรี ยน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน สําหรับวันนี
เป็ นการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญสมัยที 2 ครังที 1 ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕5 ตรงกับวันที 8 พฤษภาคม 2555 ๒๕๕5 บัดนี ได้เวลาอันสมควร
แล้ว ขอเปิ ดการประชุมสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที ๑ เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
ไม่มี
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นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที 2 เรื องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครังแรก ประจําปี พ.ศ.
2555 เมือวันที 9 กุมภาพันธ์ 2555 และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที 1 ครังที 2 ประจําปี พ.ศ. 2555 เมือวันที 14 กุมภาพันธ์ 2555 ทีฝ่ าย
เลขานุการสภาเทศบาล ได้นาํ สําเนาแจกจ่ายไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรื อขอ
แก้ไข เพิ มเติม โปรดยกมือ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มีจะขอมติทีประชุมรับรองรายงานการประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดได้ยกมือขึน

มติทีประชุม

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๐ เสียง
งดออกเสียงจํานวน 2 เสียง
ไม่อยูใ่ นทีประชุม - เสียง
ลาประชุม - เสียง
3/ระเบียบวาระที 3 ...

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที 3 เรืองทีเสนอใหม่
3.1 เรื องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล จากการทีสภาเทศบาลได้เลือก นายทวน สุ ข
สําราญ ปลัดเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เป็ นเลขานุการสภาเทศบาล เมือคราวประชุมสมัย
สามัญ ครังแรก ประจําปี 2555 ในวันที 9 กุมภาพันธ์ 2555 นัน บัดนี นายทวน สุ ข
สําราญ ได้โอน(ย้าย) ไปรั บราชการยังเทศบาลตําบลบ้านแป้ น อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน ทําให้ตาํ แหน่งเลขานุการสภาเทศบาลว่างลงซึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 13 วิ ธีเลือกเลขานุ ก ารสภาท้อ งถิ น ให้น ําความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม โดยข้อ 8 ระบุว่า วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ น ให้สมาชิกสภาท้องถิ นแต่ละคน
มีสิทธิเสนอชือสมาชิกสภาท้องถิ นคนหนึ งทีตนเห็นว่าสมควรให้เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ประธานสภาท้องถิ น การเสนอนันต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ นรับรองไม่นอ้ ยกว่าสองคน
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครังเดียว ฯลฯ
ดังนัน จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอผูส้ มควรจะทําหน้าทีเลขานุการสภาเทศบาล

นายทรงศักดิ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอชือนางพจนีย ์
รัตพนัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็ นเลขานุการสภาเทศบาล

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:

ผูร้ ับรอง
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สมาชิกสภาเทศบาล
นายจรัล ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นางพจนีย ์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอถอนตัวจากการถูกเสนอ
ชือให้เป็ นเลขานุการสภาเทศบาล และขอเสนอชือนางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 เป็ นเลขานุการสภาเทศบาล

นายกันณพงศ์ จันทร์นาํ :
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นายสงกรานต์ พรหมพนัส: ผูร้ ับรอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

กล่าวว่ามีผใู้ ดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอืนอีกหรื อไม่ (ไม่ม)ี เป็ นอันว่านางสาว
เสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นเลขานุ การสภา
เทศบาล และขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล นังประจําตําแหน่งด้วย
4/3.2 ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม...

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

3.2 ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมเพือจ่ายเป็ นค่าครุ ภณ
ั ฑ์ทีดินและสิ งก่อสร้างเทศบาล ขอ
เชิญนายกเทศมนตรี กล่าวชีแจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม เป็ นค่าครุ ภณ
ั ฑ์ทีดินและสิ งก่อสร้างในเขต
เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี
เรืองเดิม
ตามทีสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที 3 ครังที 2 เมือวันที 22 สิงหาคม 2554 เห็นชอบเทศบัญญัติเรื อง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2555 ไปแล้วนัน

5

ข้ อเท็จจริง
เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ มีความประสงค์จ่ายขาดเงินสะสม เพือจ่าย
เป็ นค่าครุ ภณ
ั ฑ์ทีดิ นและสิ งก่อสร้างในเขตเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เนื องจากในเขต
เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ มีพืนทีในความรับผิดชอบทีกว้าง พืนทีบางแห่ งประสบปั ญหา
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานไม่ทวถึ
ั ง ตลอดจนมีการชํารุ ดตามระยะเวลาการใช้
งาน ทําให้ไม่สามารถสนองประโยชน์ให้กบั ประชาชนในพืนทีอย่างเต็มที ประกอบกับ
ไม่ได้ต ังไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2556 โดยรายละเอียดของ
โครงการทีจะขอจ่ายขาดตามเอกสารแนบท้าย
ประเด็นทีจะต้องพิจารณา
เพือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงหากไม่ทาํ จะไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้และให้การบริ หารงานเป็ นไปด้วยความ
คล่องตัว การพัฒนาเทศบาลเป็ นไปด้วยความครอบคลุมทัวถึงตามความจําเป็ นและ
เร่ งด่วน จึงขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมจํานวน 6,000,000.- (หกล้านบาทถ้วน)
กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ ๒๕๔๘
ข้อ 89 ความว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมตั ิจากสภาท้องถินภายใต้เงือนไข ดังต่อไปนี
(1)
ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึงอยูใ่ นอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินซึงเกียวกับด้านการบริ การชุมชนและสังคม หรื อกิจการทีเป็ นการ
เพิ มพูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น หรื อกิจการทีจัดทําเพือบําบัด ความ
เดือดร้อน
5/ของประชาชน …
ของประชาชน ทังนีต้องเป็ นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นหรื อ
ตามทีกฎหมายกําหนด
(2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริ มกิจการขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ นและแต่ประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) เมือได้รั บอนุ มตั ิ ให้ใช้จ่ ายเงิ น สะสมแล้ว องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ นต้องดําเนิ นการก่อหนี ผูกพันให้เสร็ จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ งปี ถัดไป
หากไม่ดาํ เนินการภายในระยะเวลาทีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนันเป็ นอันพับไป
ขอเสนอทีประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เพือโปรดพิจารณาต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล
นายนราชัย ริ มแจ่ม:
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล
นายทรงศักดิ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกันณพงศ์ จันทร์นาํ :
สมาชิกสภาเทศบาล

นางพจนีย ์ รัตพนัส :
สมาชิกสภาเทศบาล

นายทองดี ปัญญาเจริ ญ:
สมาชิกสภาเทศบาล

เชิญเลขานุการนายกชีแจงรายละเอียดของโครงการทีขอจ่ายขาดเงินสะสมทังหมด

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน โครงการทีขอจ่ายขาดเงิน
สะสม ทังหมด 39 โครงการ ดังนี ……..(ตามเอกสารแนบท้าย)
กล่าวว่ามีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามรายละเอียดทีเลขานุการ
นายกชีแจงหรื อไม่ ขอเชิญ
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแก้ไขโครงการลําดับที 2
นางดวงพลอย ชายนํา แก้ไขจากชายนํา เป็ น ไชยฮังและโครงการที 19 นายจันดี ยามี
ผาบ แก้ไขเป็ น กาวีผาบ
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เห็นด้วยกับโครงการทีชีแจง
แต่เห็น ว่าโครงการลําดับที 11 งบประมาณที จะใช้ด าํ เนิ นการก่อสร้างมีจาํ นวนมาก
เกินไปเห็นควรเกลียงบประมาณไปพัฒนาทีหมู่บา้ นเอสวี แลนด์หรื อทีอืนด้วย
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแสดงความเห็นว่าการ
พิจ ารณาขอจ่ ายขาดเงิ น สะสมเพือดําเนิ น โครงการต่ างๆ ควรคํานึ งถึงความจําเป็ น
เร่ งด่วนให้มากและควรพิจารณาอย่างถีถ้วนรอบคอบด้วย
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแสดงความเห็นว่าทุก
โครงการทีเสนอมานันมีค วามจําเป็ นทุ กโครงการ และขอให้แก้ไขรายละเอียดดังนี
โครงการลําดับที 25 นายใจมา พรหมพนัส แก้ไข พรหมพนัส เป็ น นวลยานัส นาย
บุญทา
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นายนราชัย ริ บแจ่ม:
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ธิดาํ เนิน แก้ไข ธิดาํ เนิน เป็ น อิกาํ เนิด โครงการลําดับที 26 บ้านนายนวล ให้เพิ มชือสกุล
เป็ น ชัยพนัส และนายทองดี ให้เพิ มชือสกุลเป็ นชัยพนัส โครงการลําดับที 31 บ้านนาย
ประสงค์ ให้เพิ มชือสกุลเป็ น ผัดเป้ า และเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านควรนัด
ประชุมหารื อนอกรอบกัน ก่อนเพือซักซ้อมความเข้าใจและกัน การถูก เถียงกัน ในที
ประชุม
6/หากโครงการ…
หากโครงการทีไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ก็ไม่ตอ้ งพิจารณา และเสนอให้ฝ่าย
บริ หารพิจารณา บรรจุโครงการขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะ ตังแต่ หน้าบริ เวณสุ สาน
สันคะยอม ถึง บ้านทีขายปราสาท บริ เวณ ดอยหนอง ถึงบ้านเหมืองกวัก ในปี 2556
ด้วย และขอสอบถามรายละเอียดโครงการจัดซือโทรศัพท์ จํานวน 30 เครื องว่าจะซือไว้
เพือจุดประสงค์อย่างไรหรื อให้ใครใช้บา้ งขอให้พิจารณาความจําเป็ นด้วย
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแก้ไขลําดับทีโครงการ
ตังแต่ลาํ ดับที 32 เป็ นต้นไปเนืองจากเรี ยงลําดับผิด

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแจ้งให้ทราบก่อนที
เทศบาลจะจัดทําโครงการทําบุญอาคารสํานักงาน จะต้องทําการปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้น่า
อยูก่ ่อนและจะให้กองช่างนําเสนอรายละเอียดให้ทราบในคราวต่อไป และในเรื องการ
จัดซือโทรศัพท์จาํ นวน 30 เครื อง มอบให้ปลัดเทศบาลชีแจง

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอชีแจงเรื องโครงการ
จัดซือโทรศัพท์เนืองจากเทศบาลมีการต่อเติมอาคารสํานักงาน ทําให้การติดต่อสือสาร
ไม่สะดวก ขาดโทรศัพท์สาํ หรับโทรภายในอาคารสํานักงาน ทําให้ตอ้ งมีการบรรจุ
โครงการจัดซือเครื องโทรศัพท์เพือใช้ในกิจการสํานักงานเทศบาลดังกล่าว

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามเรื องโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะในหมู่บา้ น เอส วีแลนด์ หมู่ 6 ทราบว่ายังไม่ได้ติดตังโคมไฟ
เทศบาลจะขยายไฟฟ้ าต่อไปอีกหรื อไม่อย่างไร
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอชีแจงให้ทราบว่าเป็ น
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นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มติทีประชุม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

โครงการทีต่อเนืองจากนโยบายผูบ้ ริ หารชุดเดิมทีวางไว้แล้ว จึงต้องการทําต่อเนื องให้
ครบทุกซอยเพือแก้ไขปัญหาให้กบั ชาวบ้าน จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา
ญัตติขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมเพือจ่ายเป็ นโครงการต่าง ๆ รวมจํานวน 39 โครงการ
รวมจํานวนงบประมาณ 6,000,000 บาท ตามทีผูบ้ ริ หารเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรื อแสดงความเห็นอีกหรื อไม่(ไม่มี)สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุ มตั ิ โปรด
ยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไม่อยูใ่ นทีประชุม - เสียง
ลาประชุม
- เสียง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

7/3.3 ญัตติแก้ไขเปลียนแปลง
3.3 ญัตติแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 รายการเครื อง
กําเนิดไฟฟ้ า (กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรี กล่าวชีแจง

นายนราชัย ริ มแจ่ม
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ญัตติแก้ไขเปลียนแปลง
คําชี แจงงบประมาณรายจ่ ายประจําปี 2555 รายการเครื องกําเนิ ด ไฟฟ้ า ขอมอบให้
เลขานุการนายก ชีแจงรายละเอียด
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุ กท่าน ข้าพเจ้า ขอเสนอญัต ติ
แก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 รายการเครื องกําเนิ ด
ไฟฟ้ า โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี
เรืองเดิม
1. ตามทีสภาเทศบาลได้อนุ มตั ิให้โอนงบประมาณเพิ มเป็ นรายการ
ใหม่
เป็ นค่าจัดซือเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จํานวน 1 เครื อง และเครื องสกัด
ไฟฟ้ า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ จํานวน 1 เครื อง เมือคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที 2 ประจําปี พ.ศ. 2554 เมือวันที 27 พฤษภาคม 2555 ประกอบกับ
บันทึกข้อความ กองช่าง ที ลพ ๕๐๕๐๓/๐๘๘ ลงวันที ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื อง ขอ
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อนุมตั ิจดั ซือครุ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ รายการ
๑.) เครื องกําเนิดไฟฟ้ า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ ตังไว้ ๖๓,๐๐๐ บาท
(หกหมืนสามพันบาทถ้วน) ตามราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์
๒.) เครื องสกัดไฟฟ้ า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ ตังไว้ ๒๔,๐๐๐
บาท (สองหมืนสีพันบาทถ้วน) ตามราคาท้องตลาด โดยมติเห็นชอบตามรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ วันที
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ข้ อเท็จจริง
งานพัสดุฯ กองคลัง ได้รับบันทึกข้อความ กองช่าง ทีอ้างถึงข้างต้น และใบ
เสนอราคาเพือประกอบการดําเนินการจัดซือตามระเบียบพัสดุฯ ซึงได้ตรวจทานเอกสาร
ปรากฏว่า ใบเสนอราคาทัง ๓ ราย เสนอราคาเครื องกําเนิดไฟฟ้ า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ เป็ น
เครื องยนต์เบนซิน แต่ตามบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นเครื องยนต์ดีเซล และได้
สอบถามผูม้ ีอาชีพขายพัสดุดงั กล่าวแล้ว ชีแจงว่าตามราคาท้องตลาด เครื องกําเนิดไฟฟ้ า
ขนาด ๕ กิโลวัตต์ ไม่มีเครื องยนต์ดีเซลจําหน่าย มีแต่เครื องยนต์เบนซิน
ประเด็นทีจะต้องพิจารณา
เพือให้การจัดหาพัสดุได้ตามความต้องการใช้ในกิจการงานเทศบาล เห็น
ควรเปลี ยนข้อความเดิ ม เครื องกํา เนิ ด ไฟฟ้ า ขนาด ๕ กิ โ ลวัต ต์ เครื องยนต์ดี เ ซล
เปลียนเป็ น เครื องกําเนิ ด ไฟฟ้ า ขนาด ๕ กิ โ ลวัต ต์ เครื องยนต์เบนซิ น สําหรั บ
คุณลักษณะเฉพาะ
ครุ ภณ
ั ฑ์ให้เป็ นไปตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ โดยงบประมาณตังไว้คงเดิม
และ
8/สําหรับการจัดซือ...
สําหรั บการจัด ซื อให้เป็ นไปตามราคาท้องตลาดเพือให้ก ารดําเนิ น งานถูก ต้องตาม
ระเบียบฯ ต่อไป

นายบุญทา ตันตรา:

กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 ความ
ว่า “การแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ทีดินและ
สิ งก่อสร้างทีทําให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลียน ให้เป็ นอํานาจอนุมตั ิของสภา
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ประธานสภาเทศบาล

ท้องถิ น

มติทีประชุม

เพือให้มีครุ ภ ัณฑ์ไว้ใช้ในการดําเนิ นกิ จการตามหน้าที ของเทศบาล
ตําบลมะเขือแจ้ จึงเห็นควรอนุ มตั ิให้แก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว ตามเสนอขอเสนอทีประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เพือโปรดพิจารณา
ญัตติขออนุมตั ิแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 รายการ
เครื องกําเนิ ด ไฟฟ้ าตามที ผูบ้ ริ หารเสนอมามีสมาชิ ก ท่ านใดจะสอบถามหรื อแสดง
ความเห็นหรื อไม่ (ไม่ม)ี สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมตั ิ โปรดยกมือ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไม่อยูใ่ นทีประชุม - เสียง
ลาประชุม
- เสียง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี
3.4 ญัตติแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2555 รายการจัดซือ
กล้องถ่ายภาพนิ ง ระบบ DSLR ของงานประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนายกเทศมนตรี กล่าว
ชีแจง
นายนราชัย ริ มแจ่ม:
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ญัตติแก้ไขเปลียนแปลง
คําชี แจงงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี 2555 รายการจัดซื อกล้องถ่ายภาพนิ ง ระบบ
DSLR ขอมอบให้เลขานุการนายก ชีแจงรายละเอียด

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติแก้ไขเปลียนแปลง จัดซือกล้องถ่ายภาพนิ ง ระบบ DSLR โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี
เรืองเดิม
ตามทีเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ได้ตงงบประมาณรายจ่
ั
ายเป็ นค่าจัดซือ
9/กล้องถ่ายนิ ง...
กล้องถ่ายนิ ง ระบบ DSLR ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
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พ.ศ.2555 ประกอบกับ สํานักปลัดเทศบาล ได้จดั ทําบันทึกข้อความ ที ลพ ๕๓๕๐๑/
๐๐๘ ลงวันที ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เรื อง ขออนุมตั ิจดั ซือครุ ภณั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
(กล้องถ่ายภาพนิ ง ระบบ DSLR) รายละเอียดตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๐ ครุ ภณั ฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ เพือจัดซือกล้องถ่ายภาพนิ ง ระบบ DSLR ความละเอียดไม่นอ้ ย
กว่า ๘ ล้านพิกเซล ระบบแฟลชในตัวสามารถถอดเปลียนเลนส์ และสือบันทึกข้อมูลได้
สะดวกเมือข้อมูลเต็มหรื อเมือต้องการเปลียน สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยัง
เครื องคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋ าบรรจุกล้อง จํานวน ๑ กล้อง เป็ นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์)
ข้ อเท็จจริง
งานพัสดุฯ กองคลัง ได้ดาํ เนินการจัดซือให้เป็ นไปตามระเบียบพัสดุฯ และ
จากการตรวจสอบราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์ ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ ไม่ปรากฏกล้องถ่ายภาพนิ งฯ ในมาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
ประเด็นทีจะต้องพิจารณา
เพือให้มีครุ ภ ัณฑ์ด ังกล่าวไว้ใช้ในกิ จการตามหน้าที ของเทศบาลและการ
จัดซือเป็ นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ เห็นควรเปลียนแปลง ข้อความ เดิม “ราคา
ตามมาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์” เป็ น “ราคาตามท้ องตลาด”

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

นายจรัล ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเทศบาล

กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ
29 ความว่า “การแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์
ทีดินและสิ งก่อสร้างทีทําให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลียน ให้เป็ นอํานาจอนุมตั ิของ
สภาท้องถิ น จึงเห็นควรอนุมตั ิเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตาม
เสนอ ขอเสนอทีประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เพือโปรดพิจารณาต่อไป
ญัตติขออนุมตั ิแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 รายการ
จัดซือกล้องถ่ายภาพนิ ง ระบบ DSLR ตามทีเสนอมามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรื อ
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นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มติทีประชุม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

แสดงความเห็นหรื อไม่ขอเชิญ
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแสดงความเห็นว่าใน
การจัดซือกล้องถ่ายรู ปกล้องทีจะจัดซือควรถ่ายวีดีโอได้ดว้ ยและขอเสนอแฟลซนอก
เพิ ม จํานวน 1 ตัว
10/ญัตติขออนุมตั ิ...
ญัตติขออนุมตั ิแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 รายการ
จัดซือกล้องถ่ายภาพนิ ง ระบบ DSLR ตามทีเสนอมามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรื อ
แสดงความเห็นอีกหรื อไม่ (ไม่ม)ี สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมตั ิ โปรดยกมือ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไม่อยูใ่ นทีประชุม - เสียง
ลาประชุม
- เสียง

นายนราชัย ริ มแจ่ม:
เลขานุการนายกเทศมนตรี

3.5 ญัตติแก้ไขเปลียนแปลงการจัดซือถุงขยะตราสัญลักษณ์เทศบาล(กองสาธารณสุข)
ขอเชิญนายกเทศมนตรี กล่าวชีแจง
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ญัตติแก้ไขเปลียนแปลง
คําชีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2555 รายการจัดซือถุงขยะตราสัญลักษณ์เทศบาล
ขอมอบให้เลขานุการนายก ชีแจงรายละเอียด
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติแก้ไขเปลียนแปลงการจัดซือถุงขยะตราสัญลักษณ์เทศบาล โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี
เรืองเดิม
ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555
หน้า 33 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกลู ค่าใช้สอย
โครงการรักษาความสะอาด เพือจ่ายเป็ นค่าจัดหาถุงขยะตราสัญลักษณ์เทศบาลตําบล
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มะเขือแจ้ ซึงมีขนาด 24 x 30 นิ ว ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 250 ไมครอน จํานวน 13,150
กิโลกรัมๆ ละ 60 บาท เป็ นเงิน 789,000 บาท โดยวิธีพสั ดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น (ตามราคาท้องตลาด) นัน
ข้อเท็จจริง
งานพัสดุ และทรั พ ย์สิน กองคลัง ได้ด าํ เนิ น การจัด ซื อถุงขยะฯ ภายใน
ปี งบประมาณนี ไปแล้ว จํา นวน 2 ครั ง โดยวิธีต กลงราคา ตามระเบี ย บพัสดุ ฯ โดย
กําหนดการจัดซือถุงขยะ ขนาด 28 x 36 นิ ว ความหนา 250 ไมครอน ในราคากิโลกรัม
ละ 62 บาท
ประเด็นทีจะต้องพิจารณา
เพือให้เป็ นไปตามระเบียบฯ ทีอ้างถึงข้างต้น เห็นควรเปลียนข้อความการ
จัดซือถุงขยะฯขนาด 24 x 30 นิ ว เป็ นขนาด 28 x 36 นิ ว และเห็นควรตัดข้อความ
11/กิโลกรัมละๆ 60 บาท...
กิโลกรัมละๆ 60 บาท ออกเนืองจากได้ระบุตามราคาท้องตลาดอยูแ่ ล้ว

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

นายทรงศักดิ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล

กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ
29 ความว่า “การแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์
ทีดินและสิ งก่อสร้างทีทําให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลียน ให้เป็ นอํานาจอนุมตั ิของ
สภาท้องถิ น เพือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ น เห็นควรอนุมตั ิ
เปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามเสนอ
ขอเสนอทีประชุมสภา
เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เพือโปรดพิจารณาต่อไป

นายถวิล มณี ขตั ิย:์
ญัตติขออนุมตั ิแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 รายการ
ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุข จัดซือถุงขยะตราสัญลักษณ์เทศบาล ตามทีเสนอมามีสมาชิกท่ านใดจะสอบถามหรื อ
แสดงความเห็นหรื อไม่ ขอเชิญ
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิก สภาเทศบาลทุก ท่าน ขอแสดงความเห็ นว่า
ขนาดของถุงขยะ 28 x 36 นิ ว เป็ นขนาดทีใหญ่ จะมีปัญหาต่อการจัดเก็บหรื อไม่
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มติทีประชุม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ าน ขอเรี ยนให้ทราบว่า
ปัจจุบนั นีเทศบาลจัดซือถุงขยะขนาด ขยะ 28 x 36 นิ ว อยู่แล้ว ไม่พบปั ญหาในการ
จัดเก็บแต่อย่างใด
ญัตติขออนุมตั ิแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 รายการ
จัดซือถุงขยะตราสัญลักษณ์เทศบาล ตามทีเสนอมามีสมาชิกท่ านใดจะสอบถามหรื อ
แสดงความเห็นอีกหรื อหรื อไม่(ไม่ม)ี สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมตั ิ โปรดยกมือ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไม่อยูใ่ นทีประชุม - เสียง
ลาประชุม
- เสียง

นายนราชัย ริ มแจ่ม:
เลขานุการนายกเทศมนตรี

3.6 ญัตติแก้ไขเปลียนแปลงโครงการก่อสร้างถนน (กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรี
กล่าวชีแจง
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ญัตติแก้ไขเปลียนแปลง
โครงการก่อสร้างถนน ขอมอบให้เลขานุการนายกชีแจงรายละเอียด
12/เรี ยน ประธานสภา...
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555
รายการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี
เรืองเดิม
ตามทีสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที 3 ครังที 2 เมือวันที 22 สิงหาคม 2554 เห็นชอบเทศบัญญัติเรื อง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2555 (หน้า 41) ไปแล้วนัน
ข้ อเท็จจริง
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เนืองจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบรายละเอียดของ
โครงการฯ ทีจัดทําในเทศบัญญัติเรื อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2555
โดยกองช่างไม่ได้ทาํ การตรวจสอบจําเป็ นต้องทําการเปลียนแปลงปริ มาณงาน
และ
คุณภาพงานของโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
ขนาดพืนทีไม่นอ้ ยกว่า 1,500 ตรม. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
งบประมาณ
280,000 บาท
ประเด็นทีจะต้องพิจารณา
เพือให้การดําเนินงานถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขอแก้ไขโครงการจาก
เดิมโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ขนาดพืนทีไม่
น้อยกว่า 1,500 ตรม. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ แก้ไขเป็ น
ข้อความใหม่ดงั นี โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลมะเขือ
แจ้ หมู่ที20 ตําบลมะเขือแจ้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ปริ มาณงานถนนคอนกรี ตกว้าง
6.00 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตรหรื อพีนทีผิว จราจรไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ งบประมาณ
280,000 บาท

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 ความ
ว่า “การแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ทีดินและ
สิ งก่อสร้างทีทําให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลียน ให้เป็ นอํานาจอนุมตั ิของสภา
ท้องถิ น ขอเสนอทีประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เพือโปรดพิจารณา

มติทีประชุม
13/ญัตติขออนุมตั …
ิ

นายบุญทา ตันตรา:

ญัตติขออนุมตั ิแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 รายการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตามที เสนอมามีสมาชิก ท่ านใดจะสอบถามหรื อแสดง
ความเห็นอีกหรื อหรื อไม่ (ไม่ม)ี สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมตั ิ โปรดยกมือ
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นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไม่อยูใ่ นทีประชุม - เสียง
ลาประชุม
- เสียง

นายนราชัย ริ มแจ่ม:
เลขานุการนายกเทศมนตรี

3.7 ญัตติข ออนุ มตั ิ โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2555 เพือตังเป็ น
รายการใหม่ เป็ นค่าจัดซือครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และเครื องพิมพ์ โดยขอโอนจาก หมวด
ค่าใช้สอย รายการ โครงการภาษีคืนนําใจ (กองคลัง)ขอเชิญนายกเทศมนตรี กล่าวชีแจง
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ าน ญัต ติ ข ออนุ มตั ิ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2555 เพือตังเป็ นรายการใหม่ เป็ นค่าจัดซือ
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และเครื องพิมพ์ ขอมอบให้เลขานุการนายก ชีแจงรายละเอียด
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณเป็ นรายการใหม่ของกองคลัง จํานวน 1 รายการ
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี
เรืองเดิม
ตามทีสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที 3 ครังที 2 เมือวันที 22 สิงหาคม 2554 เห็นชอบเทศบัญญัติเรื อง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2555 ไปแล้วนัน
ข้ อเท็จจริง
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง มีครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์สาํ หรับเพือ
ใช้
ทํางาน จํานวน ๑ ชุด ซึงซือมาเมือปี พ.ศ.๒๕๔๘ เป็ นระยะเวลา ๗ ปี แล้ว สําหรับใช้
ประโยชน์ครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว โดยการจัดทําเอกสารต่างๆ ถือว่าค่อนข้างมากสําหรับงาน
พัสดุฯ ประกอบกับมีคอมพิวเตอร์ เพียงจํานวน ๑ ชุด และใช้งานมาค่อนข้างนานแล้ว
ซึงบางครังเครื องเสีย ทําการส่งซ่อมก็ไม่สามารถทํางานได้ และขณะนี มีการจัดซือวัสดุ
ต่ า งๆ เพื อใช้ใ นกิ จ การของเทศบาล งานพัส ดุ ฯ จะต้อ งถ่ า ยรู ปวัส ดุ ต่ า งๆ เพื อ
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ประกอบการตรวจรับพัสดุ ตามข้อแนะนําของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินให้เป็ นไป
ด้วยความถูกต้อง แต่รูปถ่ายทีพิมพ์ออกมาจะเป็ นภาพขาว-ดําทําให้ภาพไม่ค่อยชัดเจน
และดูไม่สวยงาม และบางทีงานพัสดุฯ ต้องถ่ายรู ปครุ ภณ
ั ฑ์ตามหน่วยงานต่างๆ ทีมีการ
จัดซือ เพือติดทะเบียนพัสดุ
14/ครุ ภณ
ั ฑ์…
ครุ ภณั ฑ์ (การ์ดเหลือง) และหากจะพิมพ์ภาพสีกต็ อ้ งขอใช้เครื องพิมพ์หน่วยงานอืน
ประเด็นทีจะต้องพิจารณา
งานพัสดุฯ กองคลัง จึงมีความจําเป็ นต้องใช้เครื องคอมพิวเตอร์ และ
เครื องพิมพ์ทีสามารถพิมพ์สีได้ในการทํางาน ดังนัน จึงขอโอนงบประมาณทีตังไว้ตาม
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๕ ในแผนงานบริ หารงานคลัง หมวดค่า
ใช้สอย เพือตังเป็ นรายการใหม่ สําหรั บจัด ซื อครุ ภ ัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ ประกอบด้ว ย
คอมพิวเตอร์ตงโต๊
ั ะ เครื องพิมพ์สี พร้อมโต๊ะและเก้าอีครบชุด รายละเอียดตามเอกสารที
แนบท้าย
โดยโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.255 แผนงานบริ หารงาน
ทัวไป งานบริ หารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายการโครงการภาษีคืนนําใจ ตังไว้
50,000 –บาท คงเหลือก่อนโอน 50,000.-บาท ขอโอนลด 36,000-บาท
โอนเพิ ม เป็ นรายการใหม่ แผนงานบริ หารงานทัวไป งานบริ หารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ รายการ ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 36,000 - บาท
แยกเป็ นรายการดังนี
1. รายการจัดซือคอมพิวเตอร์ประมวลผลทัวไป พร้อมโต๊ะเก้าอี
จํานวน 1 เครื องๆละ 27,000 บาท
2. รายการจัดซือเครื องพิมพ์ พร้อมชุดแท้งค์ จํานวน 1 เครื องๆละ
9,000 บาท (คุณสมบัติรายละเอียดแนบท้าย)
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

นายจรัล ศิริหิรัญรัชตะ:

กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ความ
ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุ ภณั ฑ์ ทีดินและสิ งก่อสร้างทีทําให้
ลักษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลียน หรื อโอนไปตังจ่ายเป็ นรายการใหม่ ให้เป็ นอํานาจ
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อนุมตั ิของสภาท้องถิน”เพือให้มคี รุ ภณั ฑ์ไว้ใช้ในงานพิมพ์เอกสารต่างๆ จึงเห็นควร
อนุมตั ิให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555 เป็ นรายการใหม่ตามเสนอ
ขอเสนอทีประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เพือโปรดพิจารณาต่อไป

นางสาวจินตนา แสนสิงห์ชยั : ญัตติขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2555 เพือตังเป็ นรายการ
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
ใหม่ เป็ นค่าจัดซือครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์และเครื องพิมพ์ตามทีเสนอมามีสมาชิกท่านใด
จะสอบถามหรื อแสดงความเห็นหรื อไม่ขอเชิญ
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแสดงความเห็นว่า
เครื องพิมพ์ทีขอจัดซือราคาสูงเกินไปหรื อไม่อย่างไร เพราะทีเคยซือราคาประมาณ
2,000 บาท

มติทีประชุม

15/เรี ยน ประธานสภา...
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอชีแจงว่าในการจัดซือ
จริ งจะให้งานพัสดุพิจารณาราคาทีจะซืออีกครัง ซึงในขันแรกนีขอให้พิจารณาอนุมตั ิ
ให้โอนเพือจัดซือรายการดังกล่าวก่อน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี
ทีประชุม
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล
นายกสินธุ์ สายเกษม:

ญัตติขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2555 เพือตังเป็ นรายการ
ใหม่ เป็ นค่าจัดซือครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์และเครื องพิมพ์ตามทีเสนอมามีสมาชิกท่านใด
จะสอบถามหรื อแสดงความเห็นอีกหรื อไม่ (ไม่ม)ี สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมตั ิ
โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไม่อยูใ่ นทีประชุม - เสียง
ลาประชุม
- เสียง

3.8 ญัตติขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2555 (กองช่าง) ขอเชิญ
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นายกเทศมนตรี กล่าวชีแจง
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ข้าพเจ้าขอถอนญัตติ

รับทราบ
3.9 เรื อง พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น ทีมาจากสมาชิกสภาท้องถิน ที
สภาท้องถิ นคัดเลือก จํานวน 3 คน (งานวิเคราะห์ฯ) ขอเชิญปลัดเทศบาลกล่าวชีแจง
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า นตามระเบี ย บ
นายมานพ ทาสีคาํ :
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น พ.ศ.
รองประธานสภาเทศบาล 2548 หมวด 1 ข้อ 7 ระบุว่า องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
ปฏิบตั ิหน้าทีแทนประธาน ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น 2. คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ น และข้อ 28 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมี
นายทรงศักดิ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล เข้ามามีส่วนร่ วมในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น จํานวน 3 คน และ
สมาชิกสภาเทศบาล
มีส่วนร่ วมในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น จํานวน 3 คน
โดยคณะกรรมการติ ด ตามฯ ต้องติ ด ตามประเมิ น ผลแผน เป็ นระยะเวลา 3 เดื อ น
ประเมินผลหนึงครัง รวม 4 ไตรมาส จึงเสนอทีประชุมสภาเทศบาล คัดเลือกสมาชิกสภา
จํานวน 6 คนร่ วมเป็ นคณะกรรมการดังกล่าว
16/ขอให้สภาเทศบาล…
ขอให้สภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิก ร่ วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอดังนี
1.นายทองดี ปัญญาเจริ ญ
2.นายบุญทา ตันตรา
3.นายรัตน์ ไชยวงค์ษา

20
นางพจนีย ์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นายเจษฎา อุตแจ่ม:
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นายกันณพงค์ จันทร์นาํ :
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอดังนี
สมาชิกสภาเทศบาล
1.นายจรัล ศิริหิรัญรัชตะ
2.นายสงกรานต์ พรหมพนัส
3.นางพจนีย ์ รัตพนัส
นายรุ่ งฤทธิ กองยศสืบ:
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทรงศักดิ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

รับรอง

นายมานพ ทาสีคาํ า:

กล่าวขอให้ลงคะแนนโดยเปิ ดเผยโดยการยกมือ
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้
สมาชิก
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล จํานวน 3 คน ดังต่อไปนี เป็ นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น โปรดยกมือ
ปฏิบตั ิหน้าทีแทนประธาน 1.นายทองดี ปัญญาเจริ ญ
2.นายบุญทา ตันตรา
3.นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
มติทีประชุม:

เห็นชอบ จํานวน 5 เสียง

นายบุญทา ตันตรา

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 คนดังต่อไปนี เป็ น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นโปรดยกมือ
1.นายจรัล ศิริหิรัญรัชตะ
2.นายสงกรานต์ พรหมพนัส
3/นางพจนีย.์ ..
3.นางพจนีย ์ รัตพนัส
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มติทีประชุม

เห็นชอบ จํานวน 6 เสียง

นายบุญทา ตันตรา
ประธานสภาเทศบาล

เป็ นอันว่าบุคคลทัง 3 คน ได้รับความเห็นชอบเป็ นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้สภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิก ร่ วมเป็ นคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ น จํานวน 3 คน

นางพจนีย ์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอดังนี
1. นางเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม
2.นายรุ่ งฤทธิ กองยศสืบ
3.นายทองดี ปัญญาเจริ ญ

นางรุ่ งฤทธิ กองยศสืบ:
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นายเจษฎา อุตแจ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นายจรัล ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายทองดี ปัญญาเจริ ญ:
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเจษฎา อุตแจ่ม:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอดังนี
1.นางเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม
2.นายรุ่ งฤทธิ
กองยศสืบ
3.นายกันณพงค์ จันทร์นาํ
รับรอง

รับรอง

นายทองดี ปัญญาเจริ ญ: เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอดังนี
สมาชิกสภาเทศบาล
1. นายทรงศักดิ สุภา
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2. นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
3. นายเจษฎา อุตแจ่ม
18/รับรอง...
นายมานพ ทาสีคาํ :
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นายบุญทา ตันตรา:
กล่าวขอให้ลงคะแนนโดยเปิ ดเผยโดยการยกมือสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้สมาชิก
สภาประธานสภาเทศบาล เทศบาล จํานวน 3 คนดังต่อไปนี เป็ นคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น โปรดยกมือ
1. นางเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม
2. นายรุ่ งฤทธิ กองยศสืบ
3. นายทองดี ปัญญาเจริ ญ
มติทีประชุม

เห็นชอบ จํานวน 3 คน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ท่านใดเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 คนดังต่อไปนี เป็ นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน โปรดยกมือ
1. นางเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม
2. นายรุ่ งฤทธิ กองยศสืบ
3. นายกันณพงค์ จันทร์นาํ

มติทีประชุม:

เห็นชอบ จํานวน 4 คน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ท่านใดเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 คนดังต่อไปนี เป็ นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น โปรดยกมือ
1. นายทรงศักดิ สุภา
2. นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
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3. นายเจษฎา อุตแจ่ม
มติทีประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ จํานวน 5 คน
เป็ นอันว่าบุคคลทัง3 คนได้รับความเห็นชอบเป็ นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน
ฯ
ระเบียบวาระที 5 เรื องอืนๆ
มีสมาชิกสภาเทศบาลหรื อหัวหน้าส่วนราชการเสนอเรื องอืนๆหรื อไม่ขอเชิญ

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:

แสดงความเห็นว่าการแก้ไขปัญหานําท่วมทุกปี วิธีการแก้ไขปัญหายังไม่ได้มาตรฐาน
จึง
สมาชิกสภาเทศบาล
ขอให้ฝ่ายบริ หารติดตามงานแก้ไขปัญหานําท่วมให้แก้ไขปัญหาได้มาตรฐานด้วย
19/เสนอขอให้หน่วยงาน...
นายกันณพงค์ จันทร์นาํ :
เสนอขอให้หน่วยงานทีรับผิดชอบด้านผูป้ ระสบปัญหา ลมพัดบ้าน สวนลําไยเสียหาย
รี บ
สมาชิกสภาเทศบาล
ดําเนินการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยดังกล่าวด้วย
นางพจนีย ์ รัตพนัส:
เสนอให้หากมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอําเภอหรื อจังหวัดให้ฝ่ายบริ หารไป
ร่ วมสมาชิกสภาเทศบาล
ประชุมด้วย
และนําเสนอปัญหาในพืนทีให้ทีประชุมทราบเพือพิจารณาหา
งบประมาณ
มาแก้ไขปัญหาต่อไป
นายจรัล ศิริหิรัญรัชตะ:
กล่าวปัญหาในพืนที หมู่ 19 ฤดูฝนเกิดนําท่วมขังบริ เวณศาลเจ้า เสนอให้เปลียนขนาด
สมาชิกสภาเทศบาล
ท่อระบายนําหรื อทําสะพานข้าม
ซึงหากบริ เวณพืนทีดังกล่าวเป็ นพืนทีทีอยู่
นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของเทศบาลให้ประสานงานหน่วยงานทีรับผิดชอบช่วยแก้ไขให้ดว้ ย
นายวัฒนา จันทนุปาน:
กล่าวปัญหาทุกอย่างทีสมาชิกสภาเสนอมา จะพิจารณาหาทางแก้ไขโดยการบรรจุไว้
ใน
นายกเทศมนตรี
แผนพัฒนาสามปี และเทศบัญญัติต่อไป และพิจารณานําปัญหาทีเกินความสามารถ
ของเทศบาลนําเสนอหน่วยงานทีเกียวข้อง เช่น จาก อบจ. หรื อขอใช้งบประมาณ สส.ที
ดูแลพืนทีตําบลมะเขือแจ้ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลร่ วมมือร่ วมใจกันในการช่วยเหลือ
ให้กาํ ลังใจผูป้ ระสบปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ด้วย และกล่าวสรุ ปโครงการทีดําเนินการ

24
แล้วแล้วเสร็จ โครงการอยูร่ ะหว่างดําเนินการ โครงการทียังคงค้างอยู่
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เลิกประชุมเวลา 18.00

มีสมาชิกเสนอเรื องอืนๆ อีกหรื อไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดทีจะนําเสนอเรื องอืน ๆ
แล้ว
ข้าพเจ้าขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่าน ทีได้เข้าร่ วมการประชุมในครังนีจนครบองค์
ประชุมและขอขอบคุณผูท้ ีเข้าร่ วมประชุม ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที พนักงาน ทุกท่านและขอ
ปิ ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที 2 ครังที 1 ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕5 ไว้เพียงแค่นี
น.
(ลงชือ)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้

20/คณะกรรมการ…
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาํ การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฉบับนี เมือวันที 15
พฤษภาคม 2555 เห็นว่าถูกต้องกับความจริ ง

(ลงชือ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปัญญาเจริ ญ)
(ลงชือ)
กรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)
(ลงชือ)
กรรมการ
(นายทรงศักดิ สุภา)
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(ลงชือ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)

(ลงชือ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม)

