รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 16 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
..............................

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อสมาชิกสภาฯ
นายนิพล
นายสงัด
นางนฤมล
นายโสภณ
นายประดิษฐ์
นายณรงค์
นายกำธร
นายคำ
นายเดช
นางประภาพร
นางผ่องพรรณ

นามวงค์
สายคำฟู
คำจม
สุภารักษ์
สุวรรณ์
กองเงิน
วงค์นำ
วิปันเขตร
ปันเมา
มหาวัน
แสงคำ

ตำแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

ลายมือชื่อ
นิพล
สงัด
นฤมล
โสภณ
ประดิษฐ์
ณรงค์
กำธร
คำ
เดช

หมายเหตุ

นามวงค์
สายคำฟู
คำจม
สุภารักษ์
สุวรรณ์
กองเงิน
วงค์นำ
วิปันเขตร
ปันเมา
ลาการประชุม

ผ่องพรรณ

แสงคำ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

นายดวงเด่น

ศรีบุรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ดวงเด่น
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

ศรีบุรี

2
3
4

นายดนุพิทย์
นางสาวพิกุล
นางอรุณี

เทวิน
ยะคำดุก
สายหมอก

เทวิน
ยะคำดุก
สายหมอก

5

นายเทิดศักดิ์

วังหลัง

6

นางสาวธันย์นชิ า สิทธิพงษ์เจริญ

7

นายชุมพล
ตระกูลวงศ์
นางสาวชนภัส อินกวา
นางนงนุช
ถารียะ
นางสาวอุบลวรรณ กันทาทอง

รองปลัดเทศบาลฯ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

8
9

10

ดนุพิทย์
พิกุล
อรุณี

เทิดศักดิ์ วังหลัง
ธันย์นชิ า

สิทธิพงษ์เจริญ

ชุมพล
ชนภัส
นงนุช
อุบลวรรณ

ตระกูลวงศ์
อินกวา
ถารียะ
กันทาทอง
/ ผู้เข้าร่วม...

-2ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)
ลำดับที่

11
12
13
14
15

รายชื่อ

นายพิทักษ์ นันตี
นายนันทพงษ์ เกตุมณี
นายแดง จิตรัตน์
นายไพโรจน์ ใจเมคา
ธีรยุทธ จันทร์แดง

ตำแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ นหมู่ที่ 2

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

พิทักษ์ นันตี
นันทพงษ์ เกตุมณี
แดง จิตรัตน์
ไพโรจน์ ใจเมคา
ธีรยุทธ จันทร์แดง

/ เริ่ม...

-3เริ่มการประชุม
นายนิพล นามวงค์

เวลา 09.30 น.
ประธานสภาฯ กล่าวเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว
กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 1
นายนิพล นามวงค์

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ
- เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวในครั้งนี้
นางประภาพร มหาหาวัน สมาชิกสภาฯ ได้ลาการประชุม
จำนวน 1 ท่าน
- เรื่องประธานสภาฯ ได้รับการประสานงานจากเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รัว เพื่ อ แจ้ งให้ ส ภาเทศบาลฯ ทราบว่ าในช่ ว งเดื อ น เมษายน
2563 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เสนอเรื่องขอ
อนุ มั ติ โ ครงการและขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสม เพื่ อ ดำเนิ น งานตาม
โครงการจัดซื้อครุภัณ ฑ์ เพื่อควบคุมเฝ้าระวังและป้ องกันความเสี่ ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) โดย ณ วันที่มีการเสนอเรื่องเทศบาล
มีย อดเงิน สะสม จำนวน 26,910,523.41 บาท และได้มี ก าร
สำรองงบบุคลากร, สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน
เบี้ยยังชีพ (ผู้ สู งอายุ) และสำรองกรณี ส าธารณภัย 10 % ไว้แล้ ว
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ จำนวน 12,350,000.41 บาท
สำหรับการจัดซื้อครุภั ณ ฑ์ ตามโครงการดังกล่ าว เทศบาลฯ ได้ ใช้
จ่ายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
1. เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลิตร
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1,100 บาท
2. เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลิตร
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1,800 บาท
รวมซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ จำนวน 2,900 บาท (สองพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ในการใช้จ่ายจากเงินสะสม ต้องดำเนินการเป็นไปตาม
ข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561) โดยเป็ นอำนาจของสภาท้องถิ่นที่ จะอนุมัติภ ายใต้เงื่อนไข
ของระเบี ย บดั งกล่ า ว แต่ ในการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งพ่ น น้ ำ ยาฆ่ า เชื้ อ 2
รายการ รวมจำนวน 2,900 บาท เทศบาลฯ โดยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ไม่ได้เสนอขออนุมัติ ใช้จ่ายเงิน สะสมต่อสภา
เทศบาลฯ และได้มีการจัดซื้อไปแล้วนั้น
/ เป็น...

-4เป็ น การปฏิ บั ติ ตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0808.2/ว 1608 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องเกี่ยวกับการ
ยกเว้ น การใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมฯ และเพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การในการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคปลั ด กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ 89/1 ยกเว้ น ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 ให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดำเนินการควบคุมเพื่อ
สังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือ
เป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และ
การดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ดังกล่าวได้ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางใน
การดำเนิ น การจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ การใช้ จ่ า ยงบประมาณเพื่ อ
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณี โรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลฯ ได้รับทราบถึงการ
ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว
- เรื่ อ งเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว ได้ จั ด ตั้ งตู้ ปั น น้ ำใจไว้ บ ริ เวณ
ด้านหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ ประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 สามารถไปหยิบเอาสิ่งของอุปโภคบริโภคในตู้ดังกล่าวเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของตนเองได้ ซึ่งที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้ รับ
การสนับสนุนจากร้านค้า ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ และประชาชน
ในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ ที่ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปใส่ไว้ในตู้ปัน
น้ำใจ กระผมขอขอบคุณในการสนับสนุนของทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
- เรื่องแนะนำผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ คนใหม่
คือ นายนันทพงษ์ เกตุมณี
ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบ
/ ระเบียบ...

-5ระเบียบวาระที่ 2
นายนิพล นามวงค์

เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ กล่าวในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ จะได้มีการรับรอง
รายงานการประชุม ที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด คือ รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่ 1
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่านได้ พิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดหรือเนื้อหาของรายงานการ
ประชุมสภาฯ ตามเอกสารที่ ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญเข้า
ร่วมประชุม ให้ทุกท่านได้อ่านล่วงหน้าแล้ว หากสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดของรายงานการประชุ ม สภาฯ
ดังกล่าวขอเชิญ

ที่ประชุม

สมาชิ ก สภาฯ ไม่ มี ท่ า นใดจะแก้ ไขหรื อ เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดของ
รายงานการประชุมชุดดังกล่าว

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภา ฯ กล่ าวหากไม่ มี ส มาชิก สภาฯ ท่านใดจะแก้ ไขหรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย
ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่ อวันที่ 17 กุ มภาพั น ธ์ 2563
แล้ ว ขอให้ ทุ ก ท่ า นได้ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การรั บ รองรายงานการ
ประชุ ม สภาฯ ชุ ด ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ได้มีการประชุมและตรวจรายงานการประชุมแล้ว

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ รั บ รอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ลาการประชุม 1 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติที่เสนอใหม่
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.1 ญัตติการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุ น
ประเภทค่าครุภัณฑ์)

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวระเบียบวาระที่ 3 ญั ตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.1
ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์) ขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรี เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี กล่าวชี้แจง เนื่องจาก
หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้เสนอขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อ ตั้ ง
รายการใหม่ ในส่วนของงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์
/ ดังนั้น...

-6ดังนั้น เพื่อให้การโอนงบประมาณ เป็นไปด้วยเรียบร้อย
และถู ก ต้ อ ง เทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว จึ ง ขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุน
ประเภทค่า ครุภั ณ ฑ์ ) ต่อ สภาเทศบาลฯ ซึ่งเป็นไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543)
“ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุ ณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
สำหรั บ รายละเอี ย ดของการโอนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนัก
ปลัดเทศบาล ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ เพื่อพิจารณาต่อไป
นางสาวอุบลวรรณ กันทาทอง

หั ว หน้ าฝ่ า ยธุ ร การ กล่ า วชี้ แ จงด้ ว ยสำนั ก ปลั ด เทศบาล มี ค วาม
จำเป็นในการจัดซื้อตู้เหล็ก เพื่อให้มีเพียงพอกับการจัดเก็บเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก สำหรับใช้งานใน
ส่วนของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก สำหรับใช้งานในส่วน
ของงานธุ รการ สำนั ก ปลั ด เทศบาล เทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว
จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท รวมจำนวน 11,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ทั้งนี้ ราคาและคุณ ลักษณะของครุ ภัณ ฑ์เป็นไปตามบัญ ชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562)
ขอโอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) จำนวน 11,000 บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
/ รายการ...

-7รายการ เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตั้งไว้จำนวน 172,800 บาท
คงเหลือ จำนวน 70,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวตามที่ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ได้ เสนอและมี ก ารชี้ แ จงการขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อ ตั้ งรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปงบลงทุน ประเภทค่าครุ ภัณฑ์
(ครุภัณฑ์สำนักงาน) รายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก
สำหรับใช้งานในส่วนของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท รวมจำนวน
11,000 บาท ไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อเสนอแนะแล้ ว ขอให้ ส มาชิ ก สภาฯ ได้ ล งมติ ในการเสนอขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่ได้มีการเสนอแล้วต่อไป

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ เทศบาลฯ โอน
งบประมาณรายจ่า ยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อตั้ ง
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) รายการโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก สำหรับใช้งานในส่วนของงาน
ธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน
2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท รวมจำนวน 11,000 บาท ตาม
รายละเอียดที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงไปแล้ว
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 4
นายนิพล นามวงค์
นายดวงเด่น ศรีบุรี

เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ กล่าว ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี กล่าวเรื่องอื่นๆ กระผมขอ
เรี ย นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครั ว ซึ่ งได้
จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 63,000,000 บาท

.

/ จาก...

-8จากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่กองคลัง ได้ตรวจสอบ ณ วันที่ 16 มิถุนายน
2563 เทศบาลฯ ได้รับเงิน รายได้จากภาษีอากร รวมถึงรายอื่น ๆ
ภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมรับ 52,822,071.59
บาท เบิ ก จ่ า ยงบประมาณไปแล้ ว 38,244,929.91 บาท
โดยเฉพาะในส่ ว นของงบลงทุ น ที่ ห ลายๆ ท่ านได้ มีก ารสอบถาม
ข้อมูล กระผมขอสรุปให้รับทราบ ดังนี้
1. โครงการก่ อ สร้ า ง ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.1 ก่ อ สร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก ซอย 2 หมู่ ที่ 11
บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ วงเงิน 96,000 บาท วงเงินจ้าง
96,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563
1.2 ก่ อ สร้ างถนนคอนกรี ตเสริ ม เหล็ ก ซอยบ้ านนางดี นางธวัลรัตน์ หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ วงเงิน
99,000 บาท วงเงินจ้ า ง 99,000 บาท ดำเนิ นการก่อ สร้า ง
แล้วเสร็จ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
1.3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน ตำบล
แม่แฝกใหม่ วงเงิน 749,000 บาท วงเงินจ้าง 607,000 บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
1.4 ก่อสร้างรางระบายน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
บ้านป่าป๋อ ตำบลแม่แฝกใหม่ วงเงิน 556,000 บาท อยู่ระหว่าง
รองบประมาณ และการขออนุมัติต่อกรมชลประทาน
1.5 เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงระบบประปาน้ำบาดาล
บนดอย หมู่ ที่ 6 บ้ า นแพะเจดี ย์ ตำบลแม่ แ ฝกใหม่ วงเงิ น
650,000 บาท อยู่ ร ะหว่ างรองบประมาณและการขออนุ มั ติ
พร้อมประมาณการจากการไฟฟ้าฯ
2. โครงการก่อสร้าง จากการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
และการกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.1 เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำระบบประปา บ้านเจดีย์แม่ครัว
หมู่ ที่ 3 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่ วงเงิน 800,000 บาท วงเงิน จ้ า ง
498,891 บาท ดำเนิ น การก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ วั น ที่ 1 5
พฤษภาคม 2563
2.2 ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟั ลท์ติกคอนกรีต
ปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติ (ยางพารา) สายทางบ้านแพะเจดีย์
หมู่ที่ 6 เชื่อม บ้านแพะห้วยบง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แฝกใหม่ วงเงิน
530,000 บาท วงเงินจ้าง 380,000 บาท ดำเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ วันที่ 17 มีนาคม 2563
/ 2.3 ก่อสร้าง...

-92.3 ก่ อ สร้างถนนโอเวอร์เลย์ สายกลางทุ่ง บ้า นขั วมุ ง
หมู่ ที่ 4 ตำบลแม่ แฝกใหม่ วงเงิน 660,800 บาท วงเงิน จ้ า ง
488,520 บาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 17 มีนาคม
2563
2.4 ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว หมู่ ที่ 1 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่ วงเงิ น
4,357,000 บาท วงเงิน จ้ าง 3,400,000 บาท อยู่ ร ะหว่า ง
ดำเนินการก่อสร้าง
นอกจากนี้ เรื่องของการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
แบบตอกเสาเข็ ม วงเงิน ที่ ได้ รั บ 7,971,000 บาท วงเงิน จ้ า ง
7,239,597.72 บาท โดยได้กันเงิน และขยายระยะเวลา (ของ
การสิ้นสุดสัญญา) ครั้งที่ 1 ในการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว ปัจจุบัน
ยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
นางผ่องพรรณ แสงคำ

สมาชิกสภาฯ กล่าวเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงผู้บริ หารเรื่อง
การจั ด เก็ บ ขยะในพื้ น ที่ จั ด เก็ บ ไม่ ต รงกั บ ห้ ว งเวลาที่ เทศบาลฯ
กำหนด และไม่ทั่วถึง เมื่อ ถึงกำหนดเวลาประชาชนได้ นำเอาถุง
ขยะวางไว้บริเวณหน้าบ้านของตนเองหรือบนขอบถนน ก็จะมีสุนัข
เข้ า ไปคุ้ ย เขี่ ย ขยะ หน้ า ฝนทำให้ น้ ำ ท่ ว มขั ง ประชาชนโทรแจ้ ง
ข้าพเจ้ าว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะในพื้นที่ด้วย

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่ า วหารื อ ในที่ ป ระชุ ม กระผมมี ค วามเห็ น ว่ า
เทศบาลฯ ควรประสานงานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ให้ช่วยประกาศทาง
เสี ยงตามสาย เกี่ยวกับ วัน เวลา ที่ ผู้ รับ จ้ างจะเข้าไปจั ดเก็ บขยะ
หากมีการเลื่อนการจัดเก็บก็ต้องแจ้ง ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
ก่อนล่วงหน้า
นอกจากนี้แล้ว ที่ประชุมสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ
อีกหรือไม่

ที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ ไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวหากไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม
สภาเทศบาล ฯ แล้ว กระผมขอขอบคุณ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
สภาฯ ในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน และขอปิดการประชุม
/ ปิดประชุม...

