รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
วันที่ 21 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
..............................

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

นามวงค์
สายคำฟู
คำจม
สุภารักษ์
สุวรรณ์
กองเงิน
วิปันเขตร
ปันเมา
วงค์นำ
มหาวัน
แสงคำ

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

ลายมือชื่อ
นิพล

หมายเหตุ

นามวงค์
ลาการประชุม

นฤมล
โสภณ
ประดิษฐ์
ณรงค์
คำ
เดช
กำธร

คำจม
สุภารักษ์
สุวรรณ์
กองเงิน
วิปันเขตร
ปันเมา
วงค์นำ
ลาการประชุม

ผ่องพรรณ

แสงคำ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายดวงเด่น

ศรีบุรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ดวงเด่น
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

2
3
4

นายเทิดศักดิ์
นางสาวพิกุล
นางอรุณี

วังหลัง
ยะคำดุก
สายหมอก

5

นางสาวธันย์นชิ า

สิทธิพงษ์เจริญ

6

นายชุมพล
นางสาวชนภัส
นางนงนุช
นายสุภชัย
นายณัชภัทรชล
นายไพโรจน์

ตระกูลวงศ์
อินกวา
ถารียะ
นามวงค์
กันทาอุโมงค์
ใจเมคา

ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

7

8
9
10

11

หมายเหตุ

ศรีบุรี

เทิดศักดิ์ วังหลัง
พิกุล
ยะคำดุก
อรุณี
สายหมอก
ธันย์นชิ า

สิทธิพงษ์เจริญ

ชุมพล
ชนภัส
นงนุช
สุภชัย

ตระกูลวงศ์
อินกวา
ถารียะ
นามวงค์

ณัชภัทรชล กันทาอุโมงค์

ไพโรจน์

ใจเมคา
/ ผู้เข้าร่วม...

-2ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)
ลำดับที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

12
13
14

นายนันทพงษ์
เกตุมณี
นายธีรยุทธ
จันทร์แดง
นางสาวอุบลวรรณ กันทาทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นันทพงษ์ เกตุมณี
ธีรยุทธ
จันทร์แดง
อุบลวรรณ กันทาทอง

หมายเหตุ

/ เริ่ม...

เริ่มการประชุม
นายนิพล นามวงค์

-3เวลา 09.30 น.
ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าวเมื่อสมาชิกสภาฯ
มาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว กระผมขอเปิ ด การประชุ ม สภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 1
นายนิพล นามวงค์

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ รับทราบ
เรื่อง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งนี้ มีสมาชิก
สภาฯ ลาการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ นายสงัด สายคำฟู และ
นางประภาพร มหาวัน

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
นายนิพล นามวงค์

เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ กล่าวในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ จะได้มีการรับรอง
รายงานการประชุมที่ผ่านมา จำนวน 2 ชุด คือ รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 1
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ รายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
ลำดับแรกขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณาเกี่ยวกับ
รายละเอียดหรือเนื้อหาของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2563 ตามเอกสารที่ ได้แนบส่งไปพร้อมกับ หนังสือ
เชิญเข้าร่วมประชุม ให้ทุกท่านได้อ่านล่วงหน้าแล้วหากสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานการประชุมสภาฯ
ดังกล่าวขอเชิญ

ที่ประชุม

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

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภา ฯ กล่ าวหากไม่ มี ส มาชิก สภาฯ ท่านใดจะแก้ ไขหรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 แล้ว ขอให้
ทุกท่าน ได้พิจารณาเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ชุด
ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มีการประชุม
และตรวจรายงานการประชุมแล้ว

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัย สามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
ลาการประชุม 2 ท่าน
/ นาย...
-4-

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว ลำดับ ต่อไปเป็ น การพิ จารณารายละเอียดหรือ
เนื้ อหาของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัย
สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่ อ วั น ที่ 1 กั น ยายน
2563 ตามเอกสารที่ ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
ให้ทุกท่านได้อ่านล่วงหน้าแล้ว หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวขอเชิญ

ที่ประชุม

สมาชิ ก สภาฯ ไม่ มี ท่ านใดจะแก้ ไขหรื อ เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดของ
รายงานการประชุมชุดดังกล่าว
ประธานสภา ฯ กล่ าวหากไม่ มี ส มาชิก สภาฯ ท่านใดจะแก้ ไขหรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 แล้ว ขอให้
ทุกท่าน ได้พิจารณาเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ชุด
ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มีการประชุม
และตรวจรายงานการประชุมแล้ว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัย สามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ลาการประชุม 2 ท่าน

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

นายนิพล นามวงค์

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ญัตติค้างพิจารณา
3.1 ญั ต ติ พิ จ ารณาร่างเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม
ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวระเบียบวาระที่ 3 ญัตติค้างพิจารณา
3.1 ญั ต ติ ก ารพิ จ ารณาร่า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ ๒
ขั้นแปรญัตติและวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ซึ่งปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้เสนอญัตติเพื่อขอรับความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลฯ
ขอเรียนเชิญ ปลั ดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลเจดีย์แม่ครัว เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมฯ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าวเรียน
ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผมขอ
เสนอญัตติค้างพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 2
ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ได้ ให้ความเห็ น ชอบร่างเทศบัญ ญั ติ ฉบับ ดั งกล่ าว ในวาระที่ 1 ขั้น รับ
หลักการ ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
ประจำปี 2563 เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน 2563 ไปแล้ ว นั้ น เพื่ อ ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
/ และ

นายนิพล นามวงค์

นางผ่องพรรณ แสงคำ

-5และสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้นัดประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้
กระผมจึงขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบั บ ที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 2 ขั้น แปรญัตติ
และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ เพื่อให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ กล่ าว ในวาระที่ ๑ ขั้ น รับ หลั ก การ สภาเทศบาลฯ
ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปแล้วและส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ รับคำแปรญัตติและตรวจร่างเทศญัตติดังกล่าว โดยกำหนดให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาเกี่ยวกับการแปรญัตติ ให้แล้วเสร็จ
ในวันที่ 17 กันยายน ๒๕63
ดังนั้น จึงขอเชิญ คณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ ได้แถลงและ
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการรับคำแปรญัตติและการตรวจ
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ แถลงและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอ
เรียนชี้แจงว่าช่วงระยะเวลาของการยื่นเสนอขอแปรญัตติ คือในวันที่
14 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 18.00 น. และระหว่างวันที่
15 - 16 กันยายน 2563 ในช่วงเวลา 08.00 - 18.00 น. ของ
แต่ละวันนั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดำเนินการรับคำแปรญัตติ
และตรวจร่างเทศบัญญัติ พร้อมทั้งสรุปเกี่ยวกับการแปรญัตติ ใน
การประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา
08.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และ
ที่ประชุม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรากฏ
ว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรี ยื่นคำเสนอขอ
แปรญัตติแต่อย่างใด ทั้งในส่วนของชื่อร่างเทศบัญญัติ, หลักการและ
เหตุผล และรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ
ทั้ ง นี้ ในการพิ จ ารณาตรวจร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งได้มีการ
ประชุมในวันที่ 17 กันยายน 2563 และสรุปเป็นรายงานเรียนถึง
ประธานสภาเทศบาลฯ ไปแล้วนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มี
การพิ จ ารณาโดยละเอี ย ดรอบคอบ และเห็ น ว่ า ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ฉบับนี้ เป็นไปตามหลักการและเหตุผล คณะกรรมการฯ จึง
นำส่งร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว ตามร่างเดิม เพื่อให้ประธานสภาฯ
นำเรียนต่อที่ป ระชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เพื่อให้สมาชิก
สภาฯ ได้พิจารณาในการประชุมฯ ครั้งนี้ และขอท่านประธานสภาฯ
ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึง่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 45 และ ข้อ 49
/ นาย ...

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายนิพล นามวงค์

-6ประธานสภา ฯ กล่าวในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ได้แถลงและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ไปแล้วนั้น ทุกท่าน
รับทราบแล้วว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรี ยื่น
คำเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด ทั้งในส่วนของชื่อร่างเทศบัญญัติ,
หลักการและเหตุผ ล และรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้นำส่งร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว ตาม
ร่างเดิม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ทั้งนี้ สำหรับกรณีการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 51 ซึ่งระบุว่า “ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น”
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือ มี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ร่ างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ใน
วาระที่ 2 หรือไม่
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 2
ขั้นแปรญัตติ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว กระผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ใน
การพิจารณาว่าจะให้ความเห็ นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ร่าง
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์ แ ม่ ค รั ว มี ม ติ เห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ในวาระที่ 2
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ประธานสภาฯ กล่าวในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ สภาเทศบาลฯ ได้
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณา ในวาระที่ 3 ขั้น
ลงมติ ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 52 กำหนดว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ
ที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้
มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันควร”
/ ในการ...

-7ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาลงมติ
ว่าจะให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เป็นเทศบัญญัติหรือไม่
ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของเทศบาลตำบลเจดีย์แมครัว เป็นเทศบัญญัติ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 4
นายนิพล นามวงค์

เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ กล่าวระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ มีท่านใดจะเสนอ
เรื่องอื่นหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ กล่าว ติดตามเรื่องถนนชำรุดเสียหาย เมื่อครั้งประชุม
สภาฯ ที่ผ่านมา ได้เรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงผู้บริหาร เพื่อให้
กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด มีน้ำท่วมขัง บริเวณถนนใน
ซอย หมู่ ที่ 5 เชื่ อ มหมู่ ที่ 12 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่ ขอให้ ก องช่ า ง
ดำเนินการในเรื่องดังกล่ าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนด้วย และเรื่องซุ้มประตูบริเวณทางเข้าถนนในซอยหมู่ที่ 5
เชื่อมหมู่ที่ 12 ซุ้มประตูช ำรุด เนื่องจากมีการติดตั้งมาเป็นระยะ
เวลานาน ประกอบกับเสา 2 ต้นถูกปลวกกัดแทะ หากปล่อยทิ้งไว้
อาจล้มลงมา เป็นอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางสัญจร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ไปตรวจดูแล้ว โดยทางหมู่บ้านจะขอรถเกรทจากหน่วยงาน
หรือผู้ที่มีรถดังกล่าว เพื่อไปดำเนินการรื้อถอน แต่ขอเทศบาลฯ ได้นำ
รถกระเช้าไฟฟ้า เข้าไปช่วยและขนเอาซุ้มที่ชำรุดออกมา ขอร่วมกัน
ดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

นางผ่องพรรณ แสงคำ

นายโสภณ สุภารักษ์

สมาชิกสภาฯ กล่าว ติดตามเรื่องที่รกร้างข้างฟาร์มเจ๊แดง เทศบาลฯ
ได้ดำเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร ประชาชนแจ้งว่าที่ดังกล่าวรกมาก
ขอผู้บริหาร ให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการด้วย

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว
เรื่ อ งที่ ร กร้ า งได้ ม อบหมายให้ ก องคลั ง ดำเนิ น การประสานงาน
เจ้าของที่ ขอกองคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ

นายธีรยุทธ จันทร์แดง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กล่าวชี้แจงเรื่องที่รกร้างข้างฟาร์มเจ๊แดง
ได้รับนโยบายให้ ตรวจสอบข้อมูล และประสานงานเจ้าของที่ โดย
ช่วงเวลาที่ผ่านมา เจ้าของที่ดังกล่าวได้เข้ามาจ่ายเงินภาษี ที่ดิน ที่
สำนักงานเทศบาลฯ และได้มีการขอหมายเลขโทรศัพท์ไว้ ซึ่งจาก
การประสานงาน เจ้าของที่แจ้งว่าจะเข้ามาดำเนิ น การเรื่องที่รกร้าง
ดังกล่าวด้วยตนเอง
/ นาย...

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

นายคำ วิปันเขตร

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

นายนิพล นามวงค์
ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

-8ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าวเรื่องการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายใน
ตำบลแม่แฝกใหม่ กองช่าง ได้ลงพื้น ที่สำรวจถนนชำรุดเสียหายแล้ ว
สำหรับวิธีการดำเนินงาน ท่านรองปลัดฯ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการไว้
คือให้ถือเป็นรายการใหม่ กล่าวคือ กองช่างต้องขออนุมัติตั้งรายการใหม่
แต่กระผมมีความเห็นว่าวิธีการดังกล่าวจะใช้เวลานาน และหากเราใช้
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ เพื่ อดำเนินการเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งที่
ผ่านมากองช่าง ได้เสนอเรื่องโดยใช้วิธีการจ้างเหมาบริการแล้ว แต่ท่าน
รองปลัดฯ ท่านว่าวิธีการดังกล่าวขัดกับระเบียบราชการ กองช่าง จึง
ต้องชะลอเรื่องการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายในตำบลแม่แฝกใหม่ไว้
และอยู่ระหว่างการหาแนวทางวิธีการที่สามารถทำได้
สมาชิกสภาฯ กล่าวเรื่องถนนชำรุด หมู่ที่ 12 บริเวณหอพัก-ร้านโค้ง
ก่อเหลียว ถนนสายดังกล่าวก่อสร้างมานานมากและเกิดการชำรุด
เสียหายหลายปีมาแล้ว ทีเ่ ห็นคือไม่ได้มีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี เลย ที่ผ่ านมากระผมได้ร่ วมสำรวจถนนชำรุ ดเสี ยหาย พบว่า
ถนนสายดังกล่ าวมี ท่ อน้ ำเสี ยแตก ปัจ จุ บันก็ ยั งคงเห็น ท่อ น้ำเสี ย
แตกอยู่เหมื อ นเดิ ม ทำไม่ถึงไม่ มีก ารแก้ไขปั ญ หา ติด ขัดอย่างไร
ขอให้กองช่าง ติดตามเรื่องและเร่งดำเนินการ
ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าวเรื่องถนนชำรุด หมู่ที่ 12 บริเวณหอพัก ร้านโค้งก่อเหลียว เท่าที่กองช่างสำรวจในเบื้องต้น คือ ต้องดำเนินการ
รื้อและทำผิ วจราจรใหม่ สำหรับ สาเหตุที่ท ำให้ น้ ำท่ วมขังถนนสาย
ดังกล่ าว เนื่ องจากถนนมี ผิ ว จราจรต่ ำ โดยกองช่ าง ได้ ส ำรวจและ
จัดทำประมาณการพร้อมแบบแปลนไว้แล้ว และจะได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป
ประธานสภาฯ กล่าว ที่ประชุมสภาฯ มี สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มี ส มาชิกสภาฯ หรือผู้ เข้าร่ว ม
ประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีก
ประธานสภาฯ กล่าวหากไม่มีส มาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม
ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ แล้ว กระผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัวในครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาการขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี ความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงิน นั้นต่ อไปอีก และการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ จำเป็ นเร่งด่ว น
โดยขอกำหนดนั ด ประชุ ม สภาฯ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ งที่ 5
ประจำปี 2563 ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
เป็ น ต้น ไป ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ ครัว ขอเชิ ญ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน, ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
และขอเชิญกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แฝกใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟัง
การประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป
กระผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมสภาเทศบาลฯ ในการประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม
/ ปิดประชุม...

