รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙. ๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก
............................................
เริ่มประชุมเวลา ๐๙. ๓๐ น.
ผู้มาประชุม
๑. นายบุญชัย
๒. นายกิตติ
๓. นายสมบูรณ์
๔. นายสนั่น
๕. นายคนอง
๖. นายวิโรจน์
๗. นายทัศนะ
๘. นายสุชาติ
๙. นายนิตย์
๑๐. นายสอาด
๑๑. นายทองศรี
๑๒. นางจิรพรรณ
ผู้ไม่มาประชุม
-

หลวงคาดุก
เพียรพนัสสัก
เสนพนัสสัก
ใจมา
นุนพนัสสัก
วงค์ใจ
ธรรมขัดดุก
คุณชมภู
บุญบุรี
ยะสุยะ
ธัญญะชมภู
เจนพนัสสัก

ประธานสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก
รองประธานสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก

เพียรพนัสสัก
เป็นพนัสสัก
มุดดาดุก
ยวงนากี
จันทร์หาญ
ศรีตั้ง
พิชิตชัยยากรณ์
ฟุ้งตระกูลพันธุ์
ดวงศักดิ์

นายกเทศมนตรีตาบลทาปลาดุก
รองนายกเทศมนตรีตาบลทาปลาดุก
รองนายกเทศมนตรีตาบลทาปลาดุก
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลทาปลาดุก
ปลัดเทศบาลตาบลทาปลาดุก
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ไม่ม-ี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสวาท
๒. นายกฤษดา
๓. นายอานนท์
๔. นายรังสรรค์
๕. นายยรรยง
๖. นางสาวเพ็ญศรี
๗. นางจันทร์จิรา
๘. นายธนพนธ์
๙. นางวารุณี

-๒เลขนุการสภาเทศบาล -

บั ด นี้ ได้ เวลาประชุ มสภาเทศบาลต าบลทาปลาดุ ก สมั ย
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ และสมาชิกสภาฯ ได้มาประชุมครบองค์
ประชุม แล้ว จึงขอเรียนเชิญ ประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูป เทียน บูชาพระ
รัตนตรัย และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานสภาเทศบาลฯ -

สวั ส ดี ค รั บ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ คณะ
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ท่ า น และพนั ก งานทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ เ กี ย รติ ม าร่ ว มประชุ ม ในวั น นี้
สาหรับการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี
๒๕๕๖ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมาชิกสภาฯ ได้มาร่วมประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตาบล
ทาปลาดุก เชิญครับ

เลขานุการสภาเทศบาล -

ประกาศสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ด้วย สภา
เทศบาลตาบลทาปลาดุก จะเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖
เรื่อง พิจารณาจัดซื้อจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมชนิดเข็มเดี่ยว และจักรโพ้งริมผ้า
อุตสาหกรรมชนิด ๒ เข็ม ๕ เส้นด้าย พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๕๖ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พิจารณาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ เห็นชอบ
ซื้อที่ดินขยายทางเข้าเทศบาล เห็นชอบก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลตาบลทาปลาดุก และขอความเห็นชอบขยายห้องประชุมเทศบาลตาบล
ทาปลาดุก (ชั้นล่าง) นั้น ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การ
ประชุม ข้อ ๒๑ ,๒๒,๒๓,๒๔ จึง ประกาศประชุมสภาเทศบาลตาบลทาปลา
ดุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึง
ประกาศความในข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วั น ที่ ๒๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ นายบุ ญ ชั ย หลวงค าดุ ก
ประธานสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก

ประธานสภาเทศบาลฯ -

ขอขอบคุณ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก ที่
ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลทาปลาดุก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตาบลทาปลาดุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖

-๓ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออก ที่ระยะนี้ เกิดการระบาดมาก
ในเขตตาบลทาปลาดุก โดยเฉพาะเขตสายใต้ คือ บ้านทาป่าเปา ซึ่งมีจานวน
ผู้ป่วยหลายรายมาก บ้านทาปลาดุก มี ๑ ราย และศรีทรายมูล อีก ๑ ราย จึง
อยากให้ทางสมาชิกสภา ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และช่วยดูแลประชาชนด้วย
อย่าปล่อยให้แค่ อสม. หรือ รพ.สต. รับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว
- เกี่ยวกับน้ากิน น้าใช้ โดยเฉพาะน้าเพื่อการเกษตร ซึ่งช่วงนี้
ก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝน แต่ฝนนั้นก็ไม่ตกต้องตามฤดูการ ทาให้เกษตรกรไม่มีน้าใช้
จึงขอฝากให้สมาชิกสภาฯ ช่วยกันคิดหาทางออก หาทางแก้ไขปัญหาแก่พี่น้อง
ประชาชน ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาเทศบาลฯ -

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ตามที่สภาเทศบาลฯ ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
งานกิจการสภาได้ออกหนังสือเชิญประชุมและแนบบันทึกการประชุมให้แล้ว คง
จะได้ไปอ่านกันมาแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกการประชุม
หรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม รับรอง ครับ
- รับรอง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาเทศบาลฯ -

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
มี ส มาชิ ก สภาท่ า นใด จะติ ด ตาม หรื อ สอบถาม เกี่ ย วกั บ
ประเด็นต่างๆ จากการประชุมในครั้งที่แล้ว ขอเชิญครับ

นายทัศนะ ธรรมขัดดุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ขอติดตามเกี่ยวกับการเสียภาษีของสนามกอล์ฟกัซซันฯ ว่า
ณ ตอนนี้ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว หรือว่ายังค้างจ่าย และจะมีการปรับหรือไม่
อย่างไร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ -

จากการที่ ท างกั ซ ซั น ได้ เ ข้ า พบกั บ ผู้ บ ริ ห าร ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยคุณพรหมพร เอี่ยม
จิตเมตตา ได้มาชี้แจงขอลดหย่อนและยกเลิกบางรายการ ทาให้จากยอดเดิม ที่
ได้ ป ระมาณไว้ อ ยู่ ที่ ๗๖๓,๑๐๑ บาท เหลื อ ๓๘๘,๘๑๕ บาท โดยคิ ด ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน โดยใช้สูตรการคานวณ คือ “รายได้ที่กัซซันฯ นาส่ง อบจ.
(ทั้งปี) x ๘% x ๑๒.๕%” จึงได้ข้อสรุป ดังนี้
๑) พื้นที่ใช้สอยในส่วนของโรงแรม เดิม ๕,๓๐๐ ตร.ม. เหลือ
๓,๐๘๔ ตร.ม.

-๔๒) พื้นที่อาคารสโมสร เดิม ๒,๗๐๐ ตร.ม. เหลือ ๑,๐๙๕ ตร.ม.
๓) ขอยกเลิกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ค่าบริการ อาบ อบ นวด) เนื่องจากไม่ได้มีการให้บริการ
ดังกล่าว
๔) ยกเลิกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ปีละ
๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากทางกัซซันฯ ได้ดาเนินการบริหารจัดการเอง
ทั้งนี้ ทางกองคลัง ขอชี้แจงกับทางสภาฯ ว่า ได้ประสานงานไป
ยังสนามกอล์ฟกัซซันฯ ทั้งทางโทรศัพท์และทางหนังสือ แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบ
รับใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะพยายามติดต่อไปเรื่อยๆ และจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
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กระทู้ถามสด
อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญ หาโรคไข้เ ลือดออก นั้น เป็นการแก้ไขปัญ หาที่ตรงจุดหรือไม่
เท่าที่สังเกตมีการพ่นหมอกควันนั้น ยกตัวอย่างบ้านทาป่าเปา เมื่อเกิดระบาดก็
ไปพ่น ที พ่น เสร็ จก็ ยัง เกิ ด อีก ซึ่ งมั นไม่ เป็ นการแก้ ไ ขที่ ตรงจุ ด ควรจะมีก าร
รณรงค์ในการป้องกันโดยการเอาหลัก ๕ ป. ที่กระทรวงสาธารณสุขบัญญัติ
ขึ้นมาใช้ และจะต้องมีการวางแผนการป้องกันด้วย โดยทุกภาคส่วนจะต้องมา
ช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต. และพี่น้องประชาชน

นายกเทศมนตรีตาบลทาปลาดุก ในเรื่องของการรณรงค์หรือการป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้น
เป็นหน้าที่ของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยว่า
หมู่บ้านไหน สมควรจะต้องมีการพ่นหมอกควัน โดยจะมีการทาหนังสือเข้ามา
เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องพ่น น้ายา น้ามันเชื้อเพลิง และทางเทศบาลจะส่ง
เจ้ า หน้ า ที่ อ อกร่ ว มกั บ ที ม อสม. ในการพ่ น หมอกควั น ส่ ว นจะให้ มี ก าร
ด าเนิ น การในการรณรงค์ นั้ น ต้ อ งเป็ น หน้ า ที่ ข องทาง รพ.สต. เองที่ จ ะ
ดาเนินการ เทศบาลฯ จะเป็นฝ่ายสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเท่านั้น อีก
ประการหนึ่ง ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออกนั้น ส่วนใหญ่จะติดจากที่อื่นมา เช่น
บุตรหลานที่ไปเรียนหรือทางานอยู่ในเมือง พอติดเชื้อมาก็จะปรากฏชื่ออยู่ใน
เขตรับผิดชอบของตาบลทาปลาดุก ซึ่งจริงๆเชื้อก็ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จริงๆ
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เข้าใจว่าหน้าที่ในการรณรงค์โรคไข้เลือดออกนั้นเป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แต่ที่พูดไปนั้น อยากจะให้ทางเทศบาลฯ ได้เข้าไปมี
ส่ ว นร่ ว มในการจะช่ ว ยกระตุ้ น และเป็ น แรงอี ก แรงหนึ่ ง ในการช่ ว ยเหลื อ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ไม่ใช้จะต้องลงมือทาแบบเต็มร้อย

-๕นายอานนท์ มุดดาดุก รองนายกเทศมนตรีฯ

-

ตามที่ทางหมู่บ้านได้มีการทักท้วง ในเรื่องของการแจกทราย
อะเบต ซึ่งมีชาวบ้านบอกว่าทาไมทางเทศบาลฯ ไม่มีการแจกทรายอะเบตให้กับ
ทางหมู่บ้าน ในความเป็นจริงแล้ว เทศบาลฯ ได้มีการจัดซื้อและมอบให้ทาง รพ.
สต. ดาเนินการ แล้ว ซึ่งไม่ใช้ความผิดของเทศบาลฯ คงเป็นเพราะทาง รพ.สต.
หรือว่า อสม. คงจะไม่ได้ดาเนินการนาไปแจก ซึ่งก็ได้ชี้แจงทาความเข้าใจกับ
ชาวบ้านไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนเรื่องของการพ่นหมอกควันนั้น ไม่ได้ดาเนินการพ่นทั้ง
ตาบล หรือหมู่บ้าน แต่หากจะพ่นเฉพาะช่วงที่เกิดโรคระบาดเท่านั้น โดยการ
พ่นจะพ่นในรัศมี ๑๐๐ เมตร สาหรับบ้านทาป่าเปาที่ต้องมี การพ่นทั้งหมู่บ้าน
เพราะไม่สามารถระงับตรงจุดใดจุดหนึ่งใด เท่านั้น โดยผู้ที่จะวินิจฉัยว่าจะต้อง
พ่นหรือไม่พ่น ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล

นายทองศรี ธัญญะชมภู สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เสริมเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออก ตามที่วิเคราะห์กัน ต้น
เหตุของเรื่อง น่าจะมาจากแหล่งเลี้ยงโคนมและฟาร์มหมู ซึ่งในฟาร์มนั้นจะมี
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายอย่างดี คือตรงบริเวณบ่อน้าทิ้ง และรอบๆบริเวณ
ฟาร์มที่ไม่สะอาดและชื้นแฉะ
- เกี่ยวกับเรื่องฝายทุ่งป่าแดง ทุ่งบ้านห่าง นั้น ก็ได้ออกไปช่วย
พูดกับพี่น้องชาวบ้านแล้ว ว่าคงต้องขอรอก่อนในงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ส่วน
เรื่ อ งห้ ว ยไคร้ ที่ เ สี ย หายนั้ น ได้ ป รึ ก ษาพู ด คุ ย กั บ ผอ.ช่ า งแล้ ว ทางช่ า งได้
ประมาณราคาวัสดุให้และรอแค่การจัดจ้างให้คนเข้าไปดาเนินการก่อสร้าง
เพราะตอนนี้เกษตรกรทางบ้านทาปลาดุก เริ่มที่จะทาการปลูกข้าวกันแล้ว จึง
ขอฝากทางฝ่ายบริหาร ช่วยติดตามให้ที เพราะถือว่าเป็นเรื่องสาคัญ ส่วนเรื่อง
ไข้ เ ลื อ ดนั้ น ก็ ใ ห้ เ ป็ น หน้ าที่ ข องทางสาธารณสุ ข ไป ควรจะมาช่ ว ยกั น แก้ ไ ข
ปัญหาเรื่องปากท้องของชาวบ้านก่อน ตามที่ได้ขึ้นไปทางตาบลแม่ทา อาเภอ
แม่ออน เชียงใหม่ ทาง อบต.แม่ทา ได้ก่อสร้างถนนทุกซอกซอยเขาพัฒนากัน
หมด แม้แต่ถนนขึ้นอ่างที่ไกลและกันดาล พอหันมาดูเทศบาลตาบลทาปลาดุก
ขนาดได้ยกฐานะเป็นเทศบาลแล้ว แต่ยังไม่มีผลงานที่เป็นชิด เป็นอัน

ประธานสภาเทศบาลฯ -

ขอบคุณ สท.ทองศรี ครับ เสริมเกี่ยวกับรางรินห้วยไคร้ ที่ได้
พูดไปเมื่อสักครู ความจริงแล้ ว ท่านนายกฯ ได้อนุมัติงบประมาณไปนานแล้ว
รวมถึงแบบแปลนก็มีพร้อม แต่ทางผู้รับเหมาไม่ยอมเข้าไปดาเนินการ จนตอนนี้
ก็ยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ ผมขอยืนยัน เพราะผมติดตามอยู่ตลอด ในช่วงนั้น

-๖นายกเทศมนตรีตาบลทาปลาดุก ครับผมก็ได้ไปทักท้วงหลายครั้งแล้ว แต่ทางผู้ รับเหมาไม่
ยอมทา ส่วนเรื่องที่ว่าเทศบาลฯ ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาเหมือนกับ อบต.
แม่ ท า นั้น ต้องเข้าใจว่ าเทศบาลตาบลทาปลาดุ ก มีพื้นที่รับผิดชอบมาก มี
หมู่บ้านทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้าน ประชากร เจ็ดพันกว่าคน จ่ายค่าผู้สูงอายุเดือน
หนึ่ง เจ็ด -แปด แสนบาท ส่วน อบต.แม่ทา มีเขตรับผิดชอบ แค่ ๗ หมู่บ้าน
ประชากรแค่ พันกว่าคน ผู้สูงอายุแค่ไม่กี่ร้อย ส่วนงบประมาณพัฒนาเท่ากัน
หมด ไม่ควรเอามาเปรียบเทียบกัน
นายทองศรี ธัญญะชมภู สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ขอกระทู้ถาม เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ ซึ่งได้ข่าว
ว่ามีหนังสือผ่านทางเทศบาลฯ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านทาชมภู เป็นผู้ประกาศ
เสียงตามสาย และผู้ปกครองของเด็กที่ไม่มี บิดา มารดา ได้มาติดต่อลงชื่อไว้
แต่ที่หมู่ที่ ๙ ศรีทรายมูล นั้น ผู้ใหญ่บ้านไม่ทราบเรื่อง กลัวจะเสียโอกาส จึง
อยากถามว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือไม่ อย่างไร
เกี่ยวกับภาษีของสนามกอล์ฟกัซซันฯ ว่าเหตุใดจึงยังปล่อย
ไว้นานแบบนี้ ซึ่งเรื่องนี้มีปัญหามานานหลายปี ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ยกฐานะเป็น
เทศบาลฯ หากรวมๆแล้ว ก็ค้างชาระหลายแสนบาท แต่พอมาเกี่ยวกับเหตุ
อุทกภัยที่ทาให้กระชังปลาทาชมภู เสียหาย ทางเจ้าหน้าที่ได้เน้นเหลือเกิน ใน
การจะบังคับให้คณะกรรมการในชุดนั้นมาชาระค่าภาษีและเงินที่กู้ยืมไป โดยทา
หนังสือมาหาตลอด ว่าหากไม่มาชาระจะดาเนินคดี แต่กับสนามกอล์ฟ ทาไมไม่
มีการดาเนินการใดๆ จึงอยากสอบถามข้อเท็จจริง

ประธานสภาเทศบาลฯ -

ขอทาความเข้าใจกับทางท่านทองศรี ว่า เงินภาษีที่ค้างชาระ
กับเงินที่ท่านกู้ยืมมาทาธุรกิจนั้น มันคนละส่วนกัน ท่านยืมเงินหลวงมา ท่าน
ต้องดาเนินการชาระใช้คืน ส่วนเงินภาษีนั้น มันเป็นเงินที่เทศบาลฯ จะต้องไป
เก็บจากผู้ประกอบการ ซึ่งหากดูๆแล้วนั้น มันคนละส่วนกันจริงๆ

นายกเทศมนตรีตาบลทาปลาดุก ขอชี้ แจงเกี่ย วกั บเรื่ องดัง กล่ าว ซึ่ งใช้ ระเบี ยบใหม่ใ นการ
ดาเนินการจัดเก็บ และของสนามกอล์ฟนั้น ทางกองคลังได้ประสานไปยัง อบจ.
เพื่อร่วมกันดาเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนเรื่องของกระซังปลาทาชมภู
ได้เกษียนหนังสือลงไปว่า เห็นควรให้การช่วยเหลือ เนื่องจากเกิดเหตุอุท กภัย
และทางประมงก็กาลังดาเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และได้ให้
ทางหมู่บ้านรายงานความเสียหาย และเหตุผลที่ไม่สามารถผ่อนชาระเงินกู้ยืมนี้
ได้ แต่ทางหมู่บ้านยังนิ่งเฉย ไม่ดาเนินการใดๆ

-๗ปลัดเทศบาลตาบลทาปลาดุก -

ขอชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับกระซังปลาทาชมภู ซึ่งตอนนั้น
เป็นโครงการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน และท่านนายกได้ เกษียนหนังสือลงไปว่า
เห็ น ควรให้ ก ารช่ วยเหลื อ ซึ่ ง ทางกองคลั ง ได้ ห ารื อ กับ ที มกฎหมายของกรม
ส่งเสริม โดยผ่านอาเภอและจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และจะดาเนินการติดตามว่า
ทางคณะกรรมการได้มีข้อสรุปว่าอย่างไร ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้ทาหนังสือเข้าไป
ประมาณว่าขอยกเลิกการชาระเงินกู้ เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย แต่ติดอยู่ตรง
ภาพถ่ า ยความเสี ย หายที่ ไ ด้ ส่ ง ให้ กั บ ทางอ าเภอแม่ ท า หาไม่ เ จอ เนื่ อ งจาก
ล่วงเลยมานาน แต่หากมีพยานหลักฐานพอ ก็น่าจะได้รับการยกเว้น ส่วนเงินกู้
เศรษฐกิจชุมชนนั้น ถึงแม้จะได้รับการยกเลิกคืนชาระหนี้ แต่ท้องถิ่นจะต้องตั้ง
งบประมาณเพื่ อ ชดใช้ เพราะเป็ น เงิ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนที่ ท างอ าเภอเป็ น
ผู้รับผิดชอบ

ประธานสภาเทศบาลฯ -

ส่วนเรื่องทุนหรือการให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้นั้น เป็น
โครงการของทางธรรมสัญจร ที่จะจัดขึ้น ณ วัดทาป่าเปา ไม่เกี่ยวกับเทศบาลฯ

นายนิตย์ บุญบุรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ขอชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากตาบลทาปลาดุก
ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าโครงการธรรมสั ญ จร ซึ่ ง ตอนแรกจะจั ด ที่ วั ด ทากู่ แต่
เนื่องจากวัดทากู่มีปัญหา จึงย้ายมาจัดที่วัดทาป่าเปา ซึ่งได้มี การประชุมในวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการอยู่ หลายท่าน
โดยเทศบาลทาปลาดุก มีนายกเทศมนตรี เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งในวัน
นั้นจะมีการจัดฐานอยู่ทั้งหมด ๕ ฐาน หนึ่งในนั้นคือ ฐานเกี่ยวกับผู้ยากไร้ ซึ่ง
คณะสงฆ์มีงบประมาณสาหรับเป็นการมอบทุนให้แก่เด็กผู้ยากไร้ โดยให้แต่ละ
หมู่บ้านไปคัดเลือกผู้ยากไร้ในหมู่บ้านนั้นๆ ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเข้าใจว่า
ข้อมูลอาจจะไม่ถึงกานัน ผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากวันที่ประชุมมีกานัน ผู้ใหญ่บ้านไป
ทัศนศึกษาภาคตะวันออก ดังนั้น จึงพอเข้าใจว่า เรื่องนี้ตรงจากคณะสงฆ์ ผ่าน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน

ปลัดเทศบาลตาบลทาปลาดุก -

ขอชี้แจงเพิ่มเติม ตามที่ สท.ทองศรี ได้สอบถามนั้น คงจะ
เป็นหลักเกณฑ์การกรอกแบบครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาพูน ที่ได้แจ้งมายัง
เทศบาลฯ เพื่อให้คัดสรรผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ
๑) ต้องเป็นเด็กที่กาพร้าทั้งบิดา มารดา
๒) มีฐานะยากจน
๓) มีผลการเรียนดี

-๘๔) ความประพฤติดี มีความเรียบร้อย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๕) ไม่เคยต้องโทษใดๆมาก่อน
๖) ต้องมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์
๗) จะต้องเรียนอยู่ในระบบการศึกษา เท่านั้น
โดยเด็กจะได้รับการช่วยเหลือ เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท จนอายุครบ ๑๘ ปี ส่วน
เอกสารที่จะต้องเตรียมก็มี หนังสือแสดงความจานงผู้รับเด็กตามหลักเกณฑ์
ครอบครั ว อุ ป ถั ม ภ์ ซึ่ ง จะมี ก ารสั ม ภาษณ์ ค วามเป็ น อยู่ แ ละความพร้ อ มของ
ครอบครัวอุปถัมภ์ โดยท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ สาเนาบัตรประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้าน สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ของผู้รับอุปการะ และสาเนาบัตร
ประชาชนหรือสูติบัตร ของเด็ก หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาที่เด็ก
เรียนอยู่ รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ทั้งผู้อุปการะ และของเด็ก คนละ ๑ ใบ พร้อม
ส าเนาใบมรณะบัต รของบิ ดา มารดา และใบรับ รองแพทย์ ของทั้ง ๒ ฝ่ า ย
ภาพถ่ายที่อยู่อาศัยทั้งด้านในและด้านนอก พร้อมผู้รับรอง ๒ คน โดยต้องเป็น
ข้าราชการในพื้นที่ หรือกานันผู้ใหญ่บ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาให้เรียบร้อย โดยขอรับเอกสารและรายละเอียดได้ ที่สานักปลัด โดย
กาหนดถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม นี้ ซึ่งเอกสารที่ส่งไปนั้น จะได้จริงหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่
กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเทศบาลฯไม่สามารถจะรับรองได้
ว่าจะได้จริงหรือไม่
นายกเทศมนตรีตาบลทาปลาดุก มี ห นั ง สื อ เข้ า มาที่ เ ทศบาลฯ และผมได้ แ จ้ ง ให้ ก า นั น
ผู้ใ หญ่บ้านไปแล้ว ว่าให้ทางหมู่บ้านดาเนินการวินิจฉัย คัดเลือกมา ซึ่งทาง
หมู่บ้านจะมอบหมายให้ใครดาเนินการก็ต้องไปติดตามในหมู่บ้านเอง
นายวิโรจน์ วงค์ใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเหตุวาตภัย ใน
การแจกกระเบื้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีชาวบ้านมาต่อว่าผมถึงบ้าน
ว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือ จะเป็นเพราะว่าเอกสารไม่ได้ส่งหรือเปล่า ซึ่งสอบถาม
มายังเทศบาลฯ ก็บอกว่าไม่เห็นเอกสาร แต่ขอเสนอเกี่ยวกับการแจกกระเบื้อง
ว่า ในครั้งต่อไปหากจะมีการแจกขอให้บอกทาง สท.ด้วย เพราะหากมีการ
ร้องเรียนจะได้ร่วมกันแก้ไข

นายกเทศมนตรีตาบลทาปลาดุก การแจงกระเบื้ อ งเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ในเหตุ ว าตภั ย นั้ น ทาง
เทศบาลมี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ว่ า หากเกิ ด ความเสี ย หายเท่ า ไหร่ จะต้ อ งให้ ค วาม
ช่วยเหลือครึ่งหนึ่ง แต่ที่ทาง สท.วิโรจน์ได้กล่าวมานั้น รายบ้านทากู่ เขา

-๙ต้องการความช่วยเหลือด่วน เพราะจะต้องทาการซ่อมแซมโดยด่วน จึงได้ไป
แจกก่อน ส่วนการสารวจนั้น คนสารวจก็ออกสารวจและรายงานกลับมา ส่วน
คนไม่ไปเลยก็ไม่ไป สุดท้ายก็มากล่าวหาว่าร้ายกันภายหลัง ว่าการช่วยเหลือ
จะต้องช่วยเหลือเต็มร้อยเปอร์เซนต์ ซึ่งทาแบบนั้นไม่ได้ ซึ่งทางสายใต้เขต ๒ ก็
ไปจ่ายมาหมดแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร จะมีปัญหาก็สายเหนือ เขต ๑
นายยรรยง จันทร์หาญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ขอใช้สิทธิ์ในการถูกพาดพิง เนื่องจากวันนั้นที่เกิดเหตุวาตภัย
ทาง สท.วิโรจน์ ได้ประสานมา ว่ามีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน กระเบื้องถูกลม
พัดเสียหาย จึงได้โทรประสานต่อไปยัง สท.จิรพรรณ เลขานุการสภาฯ ซึ่งตอนนั้น
ติดต่อทางนายกฯ ไม่ได้ คิดว่าคงจะติดภารกิจ ส่วนเรื่องหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
นั้นก็พอจะรู้อยู่ แต่การจะออกไปแจกเท่าไหร่ กี่แผ่นในวันนั้นทางกระผมไม่รู้เรื่อง
และไม่ได้เกี่ยวข้องเลย

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่องเสนอให้ทปี่ ระชุม เพื่อพิจารณา
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุม เพื่อพิจาณา
๕.๑ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท โอน
เพิ่มจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท กองการศึกษา

นักวิชาการศึกษาฯ -

-

ข อ อ น ุญ า ต ชี ้แ จ ง ร า ย ล ะ เ อ ีย ด ก า ร จ ัด ซื ้อ
เครื่อ งปรับ อากาศ ของกองการศึก ษาฯ เดิม นั้น ที่ตั้ง งบไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
แต่พอมีการสารวจขนาดของห้องที่ทางานแล้ว คานวณค่าออกมา ขนาดเดิม
นั้น BTU. ไม่เ พีย งพอ จะต้อ งมีก ารเปลี่ย นเครื่อ งปรับ อากาศใหม่ที่มีค่า
BTU. สูง ขึ ้น และราคาก็เ พิ ่ ม ขึ ้น ด้ว ย จึง ขอให้ท างสภาเทศบาลฯ ได้
พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่ได้ชี้แจงไปข้างต้น

จัดซื้อจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ชนิดเข็มเดี่ยว จานวน ๘ หลังๆละ ๙,๘๐๐
บาท เป็นเงิน ๗๘,๔๐๐ บาท
- จัดซื้อจักรโพ้งริมผ้าอุตสาหกรรม ชนิด ๒ เข็ม ๕ เส้นด้าย จานวน ๑ หลัง
เป็นเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท
ปลัดเทศบาลตาบลทาปลาดุก ตามที่เทศบาลฯ ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการ
อบรมเย็บเสื้อผ้า แก่กลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจ ซึ่งมีสมาชิกจานวนหลายคน แต่
จักรอุตสาหกรรมของเทศบาลฯ ไม่เพียงพอ รวมถึงมีความจาเป็นต้องมีจักรโพ้ง
ขนาด ๕ เส้นด้าย จึงจะขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้เห็นชอบพิจารณาจัดซื้ อ
เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อสมาชิกกลุ่มเย็บผ้า

-๑๐-

จัด ซื้อ รถจัก รยานยนต์ HONDA
จานวน ๑ คัน ตั้ง งบประมาณไว้
๔๖,๔๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๗,๒๙๐ บาท
ส า ห รับ ร ถ จัก ร ย า น ย น ต์ นั ้น ใ น ค รั ้ง ก่อ น มีก า ร ตั ้ง
งบประมาณไว้ ๔๖,๔๐๐ บาท แต่ปัจ จุบัน ราคานี้ซื้อ ไม่ไ ด้ จึง ขออนุญ าต
โอนเพิ่มอีก ๗,๒๙๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๖๙๐ บาท

นายวิโรจน์ วงค์ใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ

อยากสอบถามว่า รถจักรยานยนต์ที่จะจัดซื้อนั้น มีความ
จาเป็นมากน้อยขนาดไหน ถ้าไม่มีความจาเป็นมากก็ควรจะลดขนาด CC. ลง
มาบ้างก็ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ปลัดเทศบาลตาบลทาปลาดุก -

ตามระเบียบเอกสารงบประมาณ ที่ได้จัดส่งไปยังอาเภอนั้น
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงไม่สามารถลดขนาด CC. ของตัวเครื่องให้น้อยลง
ได้ จะต้ อ งจั ด ซื้ อ ตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ความจริ ง ก็ มี ค วามจ าเป็ น เนื่ อ ง จาก
รถจักรยานยนต์ ๒ คัน ที่มีอยู่ สภาพการใช้งานก็น้อยลง เนื่องจากมีอายุการใช้
นานและเก่ามากแล้ว อาจจะไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งทั้งหมดที่ได้เสนอให้
สภาฯ ทราบนั้น หากท่านใดมีคนรู้จักที่ทากิจการค้าขายวัสดุ อุปกรณ์และ
สิ่งของต่างๆ ที่เสนอไป มีราคาที่ต่ากว่านี้ ก็ ขอให้เสนอมายังเทศบาลฯ โดยติด
ต่อไปยังกองคลังได้ จะรับมาพิจารณา ก่อนที่จะดาเนินการจัดทางบประมาณ
ต่อไป

นายทองศรี ธัญญะชมภู สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ขอเพิ่มเติม สท.วิโรจน์ ผมเห็นด้วยกับการจัดซื้อจักร
เย็บผ้า และจักรโพ้ง แก่กลุ่มเย็บผ้า เนื่องจากเป็นรายได้ของชุมชน แต่หากมา
ดูในเรื่องของการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ นั้น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่มี
ประโยชน์กับทางชุมชน โดยน่าจะเอางบส่วนนี้ ไปจัดซื้อข้าวของเครื่องใช้มอบ
ไว้ให้กับหมู่บ้านจะดีกว่า เพราะทุกวันนี้ไม่มีเลย งบประมาณตรงส่วนนี้

นายกเทศมนตรีตาบลทาปลาดุก ขอชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ที่
ได้เสนอมานั้น แต่ละอย่างมีความสาคัญหมด แต่ที่ท่านได้กล่าวว่า ชุมชนไม่ได้
รับการช่วยเหลือ หรือสนับสนุนงบประมาณใดๆ นั้น ไม่เป็นความจริง ทาง
เทศบาลฯ ก็ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณที่ จ ะสนั บ สนุ น กลุ่ ม ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น
คณะกรรมการหมู่บ้าน อุดหนุนตามขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ กลุ่มแม่บ้าน และ
กลุ่มต่างๆ งบก็หลายแสนบาท ส่วนเรื่องการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ก็เห็นสมควร
เนื่องจากสภาพก็เก่ามาก และไม่มีใครอยากจะใช้ เพราะเวลาใช้ขับไป เร่งไม่ขึ้น
บ้าง เสียบ่อยบ้าง ตามอายุการใช้งาน โดยต้องการจะจัดซื้อใหม่อีกสักคัน

-๑๑เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ได้ใช้ในการออกสารวจและจัดเก็บภาษีตาม
หมู่บ้าน จึงขอให้ทางสภาฯ ได้เห็นความสาคัญด้วย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

๕.๑ พิจ ารณาเปลี่ ย นแปลงบั ญ ชี ค่ า ธรรมเนี ย มการประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งแก๊ส
ก. ไม่เกิน ๑๐ ถัง
เดิม ๕๐๐ บาท ปรับเป็น ๓๐๐ บาท
ข. ตั้งแต่ ๑๑ ถัง ขึ้นไป
คงเดิม คือ ๕๐๐ บาท
๒) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
เดิม ๓๐๐ บาท ปรับเป็น ๑๐๐ บาท
๓) การเลี้ยงสุกร
ก. การเลี้ยงสุกร ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว คงเดิม คือ ๑๐๐ บาท
ข. การเลี้ยงสุกร ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว คงเดิม คือ ๒๐๐ บาท
ค. การเลี้ยงสุกร ๔๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว คงเดิม คือ ๓๐๐ บาท
ง. การเลี้ยงสุกร ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว เดิม ๑,๕๐๐ บาท เหลือ ๑,๐๐๐ บาท
จ. การเลี้ยงสุกร ๕๐๐ ตัวขึ้นไป
เดิม ๒,๐๐๐ บาท ปรับเหลือ ๑,๕๐๐ บาท
๔) การสะสม วัตถุหรือสิ่งของชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
ก. สถานประกอบการ พื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป คงเดิม คือ ๑,๐๐๐ บาท
ข. สถานประกอบการ พื้นที่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร คงเดิม คือ ๕๐๐ บาท
หมายเหตุ ๑. กิจการใดที่เป็นศูนย์ทดลองหรือเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่
ราษฎรไม่ถืออยู่ในเทศบัญญัติ
๒. กิ จการใดที่ ไม่ ระบุ ไว้ ในเทศบั ญญั ติ นี้ เจ้ าพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นใช้
ดุลพินิจในเทศบัญญัติ ใกล้เคียงมาบังคับใช้โดยอนุโลม
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม
๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๒) ค่าคัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร
ฉบับละ ๕ บาท
ค่าใช้จ่าย
๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน ให้จ่ายเท่าที่จาเป็นและ
ใช้จ่ายจริง
๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน หรือถมดิน ให้จ่ายเท่าที่
จาเป็นตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปทางานเท่าอัตราของทางราชการ

-๑๒ประธานสภาเทศบาลฯ -

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นบ้าง ถ้าไม่มีก็
จะขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ลงมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ซึ่งจะขอมติเป็นข้อๆ ไป ดังนี้
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของกองการศึกษา ตั้ง
งบประมาณไว้ เดิม ๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่มอีก ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐
บาท
- ที่ประชุมเห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
- โครงการจัดซื้อจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ชนิดเข็มเดี่ยว จานวน
๘ หลังๆละ ๙,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๘,๔๐๐ บาท
โครงการจัดซื้อจักรโพ้งริมผ้าอุตสาหกรรม ชนิด ๒ เข็ม ๕ เส้นด้าย
จานวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท
- ที่ประชุมเห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ HONDA จานวน ๑ คัน ตั้ง
งบประมาณไว้ เดิม ๔๖,๔๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๗,๒๙๐ บาท
- ที่ประชุมเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง งดออกเสียง ๑
เสียง (ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

- พิจารณาเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงบัญชีค่าธรรมเนียมการ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
การขุดดิน ถมดิน
- ที่ประชุมเห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ปลัดเทศบาลตาบลทาปลาดุก

๖.๑ พิจารณาจัดซื้อเสียงตามสายชนิดไร้สาย
ตามที่ มีสมาชิกสภาฯ หลายท่ านได้ พูดไว้ ว่า ถ้ามีการจัดตั้ ง
สถานีวิทยุชุมชน แล้ว เสียงตามสายชนิดไร้สายนี้ ก็คงไม่จาเป็นต้องซื้อ นั้น
ตามที่ได้เคยพูดกันมาหลายครั้ง ว่าเทศบาลฯ ไม่สามารถจัดตั้งสถานีวิทยุ ชุมชน
ได้ ซึ่ง สตง. ได้ระบุว่า ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ที่จะดาเนินการจัดตั้ง
สถานีวิทยุชุมชน แต่เทศบาลฯ สามารถติดตั้งเสียงตามสายแบบไร้สายได้ เพราะ
เป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับรู้ รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่ง
งบประมาณก็มากอยู่ แต่หากทางสภาฯ เห็นชอบให้มีการติดตั้ง ก็จะเชิญทางช่าง

-๑๓และผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่าย ต่างๆ
อีกครั้ง
ประธานสภาเทศบาลฯ -

ประธานสภาเทศบาลฯ -

นายวิโรจน์ วงค์ใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ประธานสภาเทศบาลฯ -

ประธานสภาเทศบาลฯ -

มติที่ประชุม
นายทัศน ธรรมขัดดุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ

๖.๒ พิจารณาซื้อที่ดินขยายทางเข้าเทศบาลฯ จานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากที่ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ขอเปลี่ยนเป็น ๘๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ โดยจะมี
เจ้ า ของที่ ดิ น ตรงบริ เ วณทางเข้ า -ออกเทศบาลฯ ฟากทิ ศ ตะวั น ตก มี ค วาม
ประสงค์จะขายให้
๖.๓ พิจารณาก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลทาปลาดุก
หลังจากที่มีการจัดซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว ก็เห็นสมควรที่จะ
ให้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งตามที่เทศบาลฯ อื่นๆ ได้
ทา คือจะแยกศูนย์ อปพร.ไว้อีกที่หนึ่ง ไม่เอามารวมไว้ในเทศบาลฯ โดยจะต้อง
อยู่ใกล้ถนน และเข้าออกสะดวก รวดเร็ว
ก็เห็นด้วยกับการจัดตั้งศูนย์ อปพร. ที่จะต้องมีการแยก
ส่ว นออกไปอีก ที่ห นึ่ง ที่ไ ม่ไ ด้ร วมอยู่ใ นเทศบาลฯ โดยการใช้ร ถยนต์ รถกู้
ชีพ รถดับเพลิง ก็จะสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
๖.๔ พิจารณาขยายห้องประชุมเทศบาลตาบลทาปลาดุก (ชั้นล่าง)
ตามที่ ไ ด้ เ คยพิ จ ารณากั น ไว้ เ มื่ อ ครั้ ง ก่ อ น ด้ ว ยเหตุ ที่ ว่ า
อาคารหอประชุมที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ พื้นที่คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการรองรับ
จ านวนผู้ เ ข้ า ประชุ ม หรื อ ใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ เนื่ อ งจากทุ ก วั น นี้ มี
หน่วยงาน หรือประชาชนได้มาใช้ห้องประชุมเทศบาลฯ มากขึ้น จึงขอความ
เห็ น ชอบจากทางสมาชิ ก สภาฯ พิ จ ารณาให้ มี ก ารด าเนิ น การขยายอาคาร
หอประชุม ด้วย
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นบ้าง ในเรื่องที่
พิจารณา ทั้ง ๔ หัวข้อ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอแนะ ก็ขอมติที่ประชุมสภาฯ
เห็นชอบ
- ที่ประชุมเห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
ขอฝากโครงการที่จะให้บรรจุลงในแผนพัฒนาตาบล
เกี่ย วกับ เรื่อ ง การจัดตั้งโรงเรียนกีฬาสอนเล่นฟุตบอล เนื่องจากเยาวชนรุ่นเล็กที่มี
ความสนใจอยากเล่นฟุตบอล และยังขาดทักษะการเล่น จึงอยากจะให้เทศบาลสนับสนุน

-๑๔ในการจัดหาเยาวชนรุ่นพี่ที่มีความสามารถ มาช่วยสอนน้องๆ รวมถึงเป็นการสร้างให้เด็ก
และเยาวชนหันมาสนใจกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
นายอานนท์ มุดดาดุก รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอเสนอเกี่ยวกับการติดตั้งมู่ลี่ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอด
การเกษตรฯ เนื่องจากทุกวันนี้ เมื่อมีการประชุม อากาศจะร้อนมาก เนื่องจากมี
ห้องประชุมดังกล่าว ใช้ร่วมกับศูนย์ ICT. ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้นาไวนิลขนาดใหญ่ ปิดกั้น
ไว้ เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ อากาศไม่สามารถลอดผ่านมาถึงห้องประชุมได้ จึงอยากจะ
ให้มีการติดตั้งมู่ลี่เปิดปิด เพื่อถ่ายเทอากาศบ้าง หรือปิดกั้นการกระจายอากาศบ้าง จะ
เป็นการประหยัดงบของเทศบาลฯ ที่จะต้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล -

ดู เ วลา คิ ด ว่ า สมควรแล้ ว ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดมี เ รื่ อ งจะ
สอบถามหรือจะชี้แนะ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางจิรพรรณ เจนพนัสสัก)

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญชัย

หลวงคาดุก)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ คุณชมภู)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางจิรพรรณ เจนพนัสสัก)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสะอาด ยะสุยะ)

(ลงชื่อ)

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายทัศนะ ธรรมขัดดุก)

