บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
..................................................
ผู้มาประชุม
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.นายถนอม
ญาณะโรจน์
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ถนอม ญาณะโรจน์
2.นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สุพรรณ เลิศพฤกษ์
3.นางจันทร์แสง จิตอารี
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
จันทร์แสง จิตอารี
4.นายณรงค์
เชื้อเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ณรงค์ เชื้อเย็น
5.นายเทพนิมิต เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เทพนิมิต เจริญสุข
6.นางศรีไล
จายโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ศรีไล
จายโจง
7.นายอุทัย
อุประโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
อุทัย
อุประโจง
8.นายสนิท
สุริยะธง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สนิท
สุริยะธง
9.นายประดิษฐ์ เมืองลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ประดิษฐ์ เมืองลือ
10.นายสันติ
ปินคา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สันติ
ปินคา
11.นายสมศักดิ์ ห้าวหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สมศักดิ์ ห้าวหาญ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชื่อ - สกุล
1.นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
2.นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร
3.นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์
4.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
5.นายรังสรรค์ ขว้างแป้น
6.นายไกรยศ
คามูล
7.นางเจริญ
ชุ่มพระวงศ์
8.นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป
9.นายพิเชษฐ์ ไชยแป้น
10.นางสาวกัญชริญา อครเดชกัณฑ์
11.นางสาวอรนุช กันทะธง
12.นางนันทกา
เครือซุง
13.นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว
14.นายชาญศิลป์ มณีวรรณ
15.นางสาวชนัญญา คงสมัย
16.นางฝนทอง
ฟูวิโรจน์
17.นางอ่อนจันทร์ มาละโรจน์
18.นางสาวสุชาดา ขจรนาโชค
19.นางสาวจารุณี เมาโหมด
20.นายอนุชัย
ยะพะง่า
21.นางสาวบุษบา หมื่นวิวัฒน์

ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
รก.หัวหน้าสานักปลัด
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

ลายมือชื่อ
ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
พรศักดิ์
แก้ววิจิตร
สุภาวัตร ศิริบูรณ์
รัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
รังสรรค์
ขว้างแป้น
ไกรยศ
คามูล
เจริญ
ชุ่มพระวงศ์
สอางค์ศรี พิมพ์อูป
พิเชษฐ์
ไชยแป้น
กัญชริญา อครเดชกัณฑ์
อรนุช
กันทะธง
นันทกา
เครือซุง
พิมผกา
ต้นแก้ว
ชาญศิลป์
มณีวรรณ
ชนัญญา
คงสมัย
ฝนทอง
ฟูวิโรจน์
อ่อนจันทร์ มาละโรจน์
สุชาดา
ขจรนาโชค
จารุณี
เมาโหมด
อนุชัย
ยะพะง่า
บุษบา
หมื่นวิวัฒน์

-2เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นทุกคน
เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย ที่ 4
ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เข้าร่วมการประชุมสภา
เทศบาล ครบทั้ง 11 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภา
เทศบาลได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา: สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ การประชุม
ในวันนี้เป็นการประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 17
พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีระเบียบวาระ
การประชุมทั้งหมด 4 วาระ สาหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแรก แสดงความ
ยินดีกับนางสาวสุชาดา ขจรนาโชค ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้าน
แป้น สอบบรรจุเข้ารับราชการครู สังกัด สพฐ. ได้ที่อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เรื่องที่สอง เทศบาลตาบลบ้านแป้น จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ของขวัญท่านละ 1 ชิ้น เพื่อจับฉลาก
แลกของขวัญร่วมกับพนักงานเทศบาล
เรื่องที่สาม รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เชิญท่านปลัดเทศบาล
นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรี ย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์
จั น ทร์ ภิร มย์ ปลั ดเทศบาลต าบลบ้ านแป้น ปฏิ บัติ ห น้ าที่ น ายกเทศมนตรีต าบลบ้า นแป้ น ตามที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 นั้น
บัดนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
มาตรา 48 ทศ วรรค 5,6 ผมจึงได้จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ดั ง นี้ 1.)ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ประกอบด้ว ยแผนงาน จ านวน 3 แผนงาน ได้ด าเนินการทั้งสิ้ น จานวน 52 โครงการ เป็นเงิ น
งบประมาณ 9,669,636.47 บาท (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบเจ็ด
สตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
2.)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแผนงาน จานวน 1 แผนงาน ได้ดาเนินการ
ทั้ ง สิ้ น จ านวน 2 โครงการ เป็ น เงิ น งบประมาณ 58,407 (ห้ า หมื่ น แปดพั น สี่ ร้ อ ยเจ็ ด บาท)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
3.)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ประกอบด้วยแผนงาน จานวน 7 แผนงาน ได้ดาเนินการทั้งสิ้น
จานวน 42 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 17,120,621.25 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่น
หกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
4.)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร ประกอบด้วยแผนงาน จานวน 2 แผนงาน ได้ดาเนินการทั้งสิ้น
จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 299,135.25 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบ
ห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
5.)ยุทธศาสตร์อุดหนุนหน่วยงานอื่น ประกอบด้วยแผนงาน จานวน 4 แผนงาน ได้ดาเนินการทั้งสิ้น
จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,416,000 บาท (หนึ่งล้ านสี่ แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

-3รวม 5 ยุทธศาสตร์ 28,563,799,97 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
เก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) การดาเนินงานตามโครงดังกล่าว ผมได้ดาเนินการบริหารงบประมาณให้
เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและให้บริการแก่ประชาชน ตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชนได้ อย่ า งมี ประสิ ท ธิภ าพ โดยใช้ ทรั พ ยากรที่ มีอ ยู่อ ย่ างจากั ดแต่เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งได้ดาเนินการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา ความยากจนของ
ประชาชน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการช่วยเหลือผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้ง
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนซึ่งส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ ดีขึ้น จึงได้
นาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อทราบต่อไป
ประธานสภา:

รายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาทุกท่านทราบ และอีกหนึ่งเรื่องการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์ ที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณ 7 ล้านกว่า
บาท และได้จัดซื้อจัดจ้าง มีงบประมาณคงเหลือ 1 ล้านกว่า จะดาเนินการอย่างไรต่อไป เรียนเชิญ
ท่านปลัดเทศบาล แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบครับ

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตาบลบ้านแป้น

เรี ยนท่านประธานสภา เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้รับงบประมาณจากกรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ให้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นเอนกประสงค์ คื อ โรงยิ ม
แบบแปลนเหมื อ นโรงเรี ย นบ้ านแป้ น พิท ยาคม แต่ มีห้ อ งน้ าอยู่ ด้า นหลั ง และจะก่ อสร้ างด้ านทิ ศ
ตะวันตกของสนามฟุตบอล ใช้งบประมาณ 6 ล้านกว่า แต่กรมส่งเสริมฯ โอนเงินงบประมาณให้ 7.9
ล้านบาท เงินเหลือจะต้องใช้ให้เชื่อมโยงกับโรงเรียนและเด็กนักเรียน จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกับ
หัวหน้าส่วนราชการ จะทาสนามเด็กเล่น หรือสระว่ายน้าให้กับเด็กนักเรียน หรือทาทางเชื่อมระหว่าง
ตึกเรีย น แต่ทั้งนี้ การอนุ มัติ จะเป็นอานาจหน้าที่ของจังหวัดล าพูน ขอนาเรียนให้ ที่ประชุมทราบ
เพียงแค่นี้ก่อนครับ

ประธานสภา:

เรื่องที่สี่ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรี ย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์
จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให้
ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ น
ดังกล่ าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวั น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเทศบาลและส่งเสริม
การมีส่ วนร่ว มของประชาชนตามหลั กธรรมาภิบาล รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ ทุกท่าน
ดังนั้นผมขึงขอบรรจุวาระรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจาปี
งบประมาณ 2561 ในการประชุมสภาเทศบาลเพื่อทราบ ส่วนรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม มี โครงการที่อยู่ใน
แผนพัฒนา ปี 2561 จานวน 63 โครงการ โครงการตามแผนพัฒนาที่นามาจัดทางบประมาณ
จานวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.54 (แล้วเสร็จ 42 โครงการ , อยู่ระหว่างดาเนินการ 10
โครงการ , ยังไม่ได้ดาเนินการ 0 โครงการ)

-4ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ มี โ ครงการที่ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นา ปี 2561 จ านวน
6 โครงการ โครงการตามแผนพัฒนาที่นามาจัดทางบประมาณ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
33.33 (แล้วเสร็จ 2 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี 2561 จานวน 63 โครงการ
โครงการตามแผนพัฒนาที่นามาจัดทางบประมาณ จานวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67
(แล้วเสร็จ 42 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กร มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี 2561 จานวน 21 โครงการ
โครงการตามแผนพัฒนาที่นามาจัดทางบประมาณ จานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.62
(แล้วเสร็จ 10 โครงการ)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 อุ ด หนุ น หน่ ว ยงานอื่ น มี โ ครงการที่ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นา ปี 2561 จ านวน 15
โครงการ โครงการตามแผนพัฒนาที่นามาจัดทางบประมาณ จานวน 12 โครงการ ได้ดาเนินการ
คิดเป็นร้อยละ 80.00 (แล้วเสร็จ 9 โครงการ , ไม่ได้ดาเนินการ 3 โครงการ)
การดาเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่ได้ดาเนินการในงบประมาณ 2561 พบว่าประชาชนใน
เขตความรับผิดชอบของเทศบาลได้รับประโยชน์จากโครงการและกิจกรรมดังกล่าวทั้งในด้านอุปโภค
และบริโภค ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ได้กาหนดวางไว้ ซึ่งได้เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอาเภอ ซึ่งในการจัดทาแผนพัฒนาใน
เขตเทศบาลตามงบประมาณ ปี 2561 นั้น ในบางโครงการและบางกิจกรรม ยังพบปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินการ ซึ่งทั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลายๆ ประการ ทั้งรูปแบบ โครงสร้างของการจัดทา
แผน และความรู้ความเข้าใจในการนาแผนพัฒนาไปใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.ผลการดาเนินโครงการและกิจกรรมของเทศบาลในครั้งนี้ พบปัญหา ผลกระทบและอุปสรรคต่างๆ
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทางเทศบาลจะนาไปปรับปรุง แก้ไข เพื่ อตอบสนองความต้องการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
2.ผลการดาเนินโครงการและกิจกรรม ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลได้รับประโยชน์
จากโครงการและกิจกรรมที่เทศบาลจัดทาขึ้น
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการต่ างๆ ซึ่ง
เป็นความต้องการและจาเป็นในการพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบการทาประชาคม คือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นตามหลักธรรมาภิบาล
4.ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินการกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ
เทศบาล เป็นการเปิดโอกาสให้ตรวจสอบถึงความถูกต้อง ชัดเจนและเป็นธรรม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.โครงการบางโครงการตั้งงบประมาณไว้มากแต่มีการใช้จ่ายน้อย ในปีถัดไปควรตัดโครงการนั้น
ออกไป เพื่อจะได้นางบประมาณเหล่านั้นไปใช้ในการพัฒนาเทศบาลในโครงการอื่นๆที่สาคัญและ
จาเป็นต่อไป
2.โครงการใดที่มีข้อจากัดในการเบิกจ่ายหรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายอยากให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าส่วนไหน
สามารถดาเนินการ เพื่อให้การทางานชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

-5ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภา: ระเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น
สมัยวิสามัญ สมัย 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกท่าน
จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด หรือคณะผู้บริหารจะแก้ไข ขอเรียนเชิญครับ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
แก้ไขนะครั บ ถ้าไม่มีผ มจะถือว่า ที่ประชุม แห่ งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่
27 กันยายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา:

เรื่องที่เสนอใหม่

สาหรับวาระที่ 3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ขอเรียน
เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ พิจารณา
ปฏิบัติหน้าที่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
นายกเทศมนตรีฯ หลั ก การและเหตุ ผ ล ตามที่เ ทศบาลต าบลบ้า นแป้ น ได้ตั้ง โครงการในเทศบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างรั้วสุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ตาบลหนอง
หนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วสุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ตาบลหนอง
หนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน งานก่อสร้างรั้ว ยาว 53.00 เมตร สูง 1.60 เมตร ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น (ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 หน้า 100 )
2.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ตาบลหนอง
หนาม อาเภอเมือง จั งหวัดลาพูน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สุ สานบ้านบ่อโจง
หมู่ที่ 1 ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน งานอาคาร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00
เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น (ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562
หน้า 102 )
เนื่ องจากชื่อและรายละเอีย ดโครงการดังกล่ าว ไม่ตรงตามแบบแปลนแผนผั งของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น ดังนั้น จึงขอพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ดังนี้
1.จากเดิม โครงการก่อสร้างรั้วสุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัด
ลาพูน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วสุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จั งหวัด
ลาพูน งานก่อสร้างรั้ว ยาว 53.00 เมตร สูง 1.60 เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้ า นแป้ น ขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงเป็ น โครงการก่ อ สร้ า งรั้ ว สุ ส านบ้ า นบ่ อ โจง หมู่ ที่ 6
บ้ า นกอข่ อ ย ต าบลหนองหนาม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าพู น เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งรั้ ว สุ ส าน
บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน งานก่อสร้างรั้ว ยาว
53.00 เมตร สูง 1.60 เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
2.จากเดิม โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ ตาบลหนองหนาม อาเภอ
เมือง จังหวัดลาพูน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ตาบล

-6หนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน งานอาคาร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 5.00
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผัง ของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเป็น โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สุสานบ้านบ่อโจง
หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ สุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมื อง จังหวัดลาพูน
งานอาคาร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
80.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ข้อระเบียบกฎหมาย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิน่
ข้อพิจารณา เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อ
พิจารณาต่อไป
ประธานสภา: ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง โครงการก่อสร้างสุสาน
บ้านบ่ อโจง มีปัญหาตลอดเนื่องจากชื่อหมู่บ้านและสถานที่คาบเกี่ยวกัน สภาเทศบาลท่านใดจะ
สอบถามหรือไม่ เชิญครับ เชิญสท.ศรีไล ครับ
สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงในส่วนนี้ ในส่วนของอปท.อื่นที่ดูแลรับผิดชอบ
การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะอื่น เทศบาลตาบลบ้านแป้นต้องขออนุญาตหรือ อปท.ในพื้นที่ต้อง
เป็นผู้ขออนุญาต

ประธานสภา: เชิญกองช่าง ชี้แจงครับ
นายพิเชษฐ:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เทศบาลตาบล
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ บ้านแป้น เป็นผู้ดาเนินการขออนุญาตใช้สถานที่เนื่องจากใช้งบประมาณของเทศบาล เทศบาลต้อง
ดาเนินการ หากได้รับอนุญาตแล้วจะนาเข้าสภาเทศบาลอีกครั้งครับ
ประธานสภา:

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ผมขอถามมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้เสนอญัตติ ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง 2 โครงการ คือ 1.จากเดิม โครงการก่อสร้างรั้วสุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1
ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วสุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1
ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน งานก่อสร้างรั้ว ยาว 53.00 เมตร สูง 1.60 เมตร
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเป็น โครงการ
ก่อสร้างรั้วสุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วสุสาน บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัด
ลาพูน งานก่อสร้างรั้ว ยาว 53.00 เมตร สูง 1.60 เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น
2.จากเดิม โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ ตาบลหนองหนาม อาเภอ
เมือง จังหวัดลาพูน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ตาบล
หนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน งานอาคาร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 5.00

-7เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเป็น โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สุสานบ้านบ่อโจง
หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ สุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
งานอาคาร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
80.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจง 2 โครงการ
จานวน 11 เสียง
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง จ านวน 2 โครงการ คื อ โครงการก่ อ สร้ า งรั้ ว สุ ส าน
บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 6 บ้า นกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เพื่อจ่า ยเป็น
ค่าก่อสร้างรั้วสุสาน บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัด
ลาพูน งานก่อสร้างรั้ว ยาว 53.00 เมตร สูง 1.60 เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้นและ โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย
ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สุสาน
บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน งานอาคาร กว้าง
8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนแผนผัง ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น จานวน 11 เสียง ประกอบด้วย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาล/ นางสุ พ รรณ เลิ ศ พฤกษ์ รองประธานสภา
เทศบาล/ นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภาเทศบาล / สท.ศรีไล จายโจง / สท.ประดิษฐ์
เมืองลือ / สท.เทพนิมิต เจริญสุข / สท.อุทัย อุประโจง / สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ / สท.ณรงค์
เชื้อเย็น / สท.สนิท สุริยะธง / สท.สันติ ปินคา

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา:

เรื่องอื่นๆ

สาหรับวาระที่ 4 ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ทาหนังสือแจ้งปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้นเข้ามา ดังนั้นขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านแรก
คุณจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภาเทศบาล ครับ

นางจันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประชาชนบ้านขว้าง สอบถาม
เลขานุการสภาฯ เรื่องแท็งก์น้าและซัมเมิสร์ จะมาเมื่อไหร่ และขอถามกองช่าง ถนนเป็นหลุมบ่อบริเวณถนนไอติม
222 จะได้รับการแก้ไขเมื่อใด และขอสอบถามในปีนี้ผู้บริหารมีโบนัสให้กับพนักงานหรือไม่
ประธานสภา:

เชิญกองช่าง

นายพิเชษฐ:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประปาบ้านขว้าง
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ อยู่ระหว่างเชื่อมถังเหล็ก หากแล้วเสร็จจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป และการซ่อมถนน
ไอติม 222 แจ้งผู้รับจ้างทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขแล้ว หากไม่แก้ไขจะริบเงินประกันสัญญาเพื่อ
นามาซ่อมแซมต่อไปครับ
ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล เรื่องขวัญและกาลังใจของพนักงานเทศบาล

-8นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สอบถามพนักงานท่านใดเป็นคนถาม เรื่องขวัญและกาลังใจ
ปลัดเทศบาล คณะกรรมการตรวจประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ทราบผลคะแนน หากเกินวันที่ 28
ปฏิบัติหน้าที่ ธันวาคม 2561 ถือว่าเป็นอันตกไป การเบิกจ่ายต้องรอมติที่ประชุมกทจ.ลาพูน พิจารณาเห็นชอบ
นายกเทศมนตรี
ประธานสภา:

เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ

นางจันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา ไม่ต้องถามว่าพนักงานคนใดถาม เพราะหลายๆปีที่ผ่านมาไม่มีโบนัสและ
เลขานุการสภาฯ งานเลี้ยงสิ้นปี หากผู้บริหารแจ้งว่ายังไม่ทราบคะแนน หรือคะแนนไม่ถึง ควรจะแจ้งให้พนักงานทราบ
ประธานสภา:

ขอฝากไว้ด้วย เพราะเป็นขวัญและกาลังใจของพนักงาน ต่อไปเชิญสท.ณรงค์ เชื้อเย็น

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แจ้งเรื่อง
ร้องทุกข์ของนายเฉลิม นโนพฤกษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เรื่องไฟกิ่งดับทั้งสาย
บ้ า นหนองหนาม ได้ รั บ การแก้ ไ ขเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยโดยการเปลี่ ย นแปลงตู้ ค อนโทรล ขอขอบคุ ณ
เจ้าหน้าที่เทศบาล และการก่อสร้างรางระบายน้าบ้านหนองหนาม เนื่องจากไม่มีแบบข้างนอกขอให้
กองช่างตรวจสอบ และระยะของรางระบายน้าขาดไปประมาณ 2 เมตร ขอให้แจ้งผู้รับจ้างทราบ

ประธานสภา:

เชิญกองช่าง ครับ

นายพิเชษฐ:

เรียนท่านประธานสภา กองช่างรับทราบและจะประสานผู้รับจ้างต่อไปครับ

หน.ฝ่ายแบบแผนฯ

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ เมืองลือ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับแจ้ง
จากประชาชนบ้านม่วง บ้านบูชา หากเทศบาลมีเงินเหลือจ่าย ขอให้ทาราวกันตกถนนสายบ้านม่วง
บ้ า นบู ช า
บริ เ วณสวนนายทวี เพราะรถสวนและตกถนนบ่ อ ยครั้ ง และขอซ่ อ มแซมถนน
หลังป่าช้าบ้านแป้นไปบ้านหนองหนาม หากเทศบาลมีงบประมาณ มีวัสดุ แต่ไม่มีบุคลากร สามารถ
แจ้งหมู่บ้านเพื่อให้นาชาวบ้านมาช่วยกันซ่อมแซมถนนได้ครับ และรับแจ้งจากโบสถ์คริสต์ บ้านแป้น
ขอย้ายเครื่องออกกาลังกายในโบสถ์ไปไว้ที่สนามกีฬาบ้านแป้น

ประธานสภา:

สาหรับเรื่องราวกันตกถนน ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านให้ทาหนังสือร้องทุกข์เข้ามาที่เทศบาลและ
ประสานเจ้าของพื้นที่ในการดาเนินการต่อไป และการซ่อมแซมถนนหลังป่าช้าบ้านแป้น รวมถึงเครื่อง
ออกกาลังกาย ให้ทาหนังสือแจ้งเข้ามาที่เทศบาลเพื่อเป็นต้นเรื่องและง่ายต่อการประสานงานครับ
ต่อไปเชิญ สท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถนนหลัง
ป่าช้าบ้านแป้นที่ชารุดเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และน้าท่วมขังถนนสายบ้านม่วง ขอนาดินลูกรัง
ไปถม และป้อมยาม บ้านแป้น ม.6 น้าท่วมขังกัดเซาะผนัง ควรซ่อมแซมโดยด่วน หากปล่อยทิ้งไว้
ภายในปีหน้าพังลงมาแน่นอน ได้รับหนังสือตอบรับเรื่องฝารางระบายน้า ขอให้กองช่างเร่งดาเนินการ
แก้ไขครับ

ประธานสภา:

ปัญหาต่างๆ ของให้กองช่างบันทึกไว้และตอบในคราวเดียว ต่อไปเชิญสท.เทพนิมิต เจริญสุข ครับ
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เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ผญบ.บ้านม่วง นายรชต พรมภาพ
ได้สอบถามการแก้ไขถนนบ้านม่วง ทาถนนยกสูง น้าไหลลงสู่พื้นที่ต่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
หากมีงบประมาณ ควรทาบ่อพักเพื่อป้องกันน้าท่วมขังครับ

ประธานสภา:

ขอขอบคุณท่านสท.เทพนิมิต ที่ได้ติดตามการทางานของเทศบาล ต่อไปเชิญ สท.ศรีไล จายโจง ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาล ปี 2561 ตามที่ ท่ า นปลั ด ได้ ร ายงาน ขอสอบถามดั ง นี้
1.เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนวัด 9 หมู่บ้าน มีประมาณ 5 วัดที่ขอรับเงินอุดหนุน เงินที่เหลือประมาณ
80,000 บาท เจ้ าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรประสานวัด หรือหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ เข้ามารับเงิน
อุดหนุ น และบางวัดแจ้งว่าการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลยุ่งยากในการส่ งคืนเอกสาร ขอให้
เจ้ าหน้ าที่เทศบาลให้ คาแนะนา ให้ ความช่ว ยเหลื อหน่ว ยงานที่มารับเงินอุดหนุน เนื่องจากสภา
เทศบาลอนุ มั ติ ง บประมาณไปแล้ ว อยากให้ ใ ช้ เ งิ น งบประมาณให้ คุ้ ม ค่ า ขอฝากไว้ ด้ ว ยค่ ะ
2.หลายโครงการในปีงบประมาณ 2561 เช่น โครงการรางระบายน้าบ้านหนองหนาม บ้านหนองเต่า
บ้านบ่อโจง ยังไม่ได้ดาเนินการ ทั้งๆที่ประชาชนควรได้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้แล้ว ดังนั้น
ขอฝากโครงการต่างๆ ในปี 2562 โครงการใดที่เกี่ยวกับรางระบายน้า ไม่ควรทาในฤดูฝน เนื่ องจาก
ยากต่ อ การด าเนิ น การ หิ น ดิ น ทราย ถู ก น้ าฝนช าระล้ า งตกลงไปในขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน
ฝากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแผนการดาเนินงานของเทศบาล โครงการใดควรทาในช่วงไหนพิจารณาให้ดีค่ะ
3.ความเดือดร้อนในเขตพื้นที่ ขอให้เจ้าหน้าที่ช่าง ผู้ควบคุมดูแลงานก่อสร้างดู แลงานก่อสร้างด้วย
ความรอบคอบ เนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าอาวาสวัดหนองเต่า ฝ้าเพดานศาลาเอนกประสงค์บ้าน
หนองเต่าชารุด พังลงมา อาจจะใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ ใช้ไม้ระแนงเก่าตอกตะปูเข้าไป ทาให้รับน้าหนัก
ไม่ได้ เนื่องจากช่างผู้ควบคุมงานไม่ดูแลทุกขั้นตอน และกรณีรางระบายน้า บ้านหนองหนาม ระยะ
ขาดไป 2 เมตร ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น ขอให้ช่างผู้ควบคุมงานดูแลเป็นพิเศษ หากเจ้าหน้าที่มีน้อยควรหา
มาเพิ่ม บางตาแหน่งที่ไม่จาเป็นควรยุบ หรืออาจจะดึงพนักงานตาแหน่งอื่นมาช่วยงาน
4.ถนนบ้านหนองเต่าชารุดเส้นบ่อขยะไปบ้านสันมะกรูด แต่งบประมาณในแต่ ละปีมีจานวนจากัด
ขอฝากไว้ด้วย

ประธานสภา:

ขอสอบถามเงินอุดหนุนวัด ไม่ทราบเหตุใดจึงตกหล่น ขอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครับ

น.ส.กัญชริญา: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สภาฯ
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา ได้อนุมัติเงินอุดหนุนให้กับวัดในเขตเทศบาล เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามไปยังวัด เช่น โครงการ อปต.
สัญจร ตาบลบ้านแป้นและตาบลหนองหนาม ซึ่งตาบลบ้านแป้นไม่ทา ทาเฉพาะตาบลหนองหนาม
และเจ้าคณะตาบลบ้านแป้น รองเจ้าคณะตาบลหนองหนาม และโบสถ์คริสต์ แจ้งว่าไม่ขอรั บเงิน
อุดหนุน เพราะไม่อยากทาเอกสารที่ยุ่งยาก รวมถึงผญบ.บ้านเส้ง และผญบ.บ้านหนองหนาม ก็แจ้ง
ไม่รับเงินอุดหนุน ขอนาเรียนที่ประชุมทราบ
สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ในกรณีที่วัดไม่ขอรับเงินอุดหนุน เราจะดาเนินการอย่างไร ทางหมู่บ้านทราบ
หรือไม่ว่า ไม่ขอรับ การดาเนินการต้องร่วมมือกันระหว่าง วัด บ้าน ชุมชน ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง ตาบล
หนองหนาม ขอรับเงินอุดหนุน ตาบลบ้านแป้น ไม่ขอรับเงินอุดหนุนก็ตัดไป การอุดหนุนโครงการ
รุกขมูลกรรมในเขตเทศบาล ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 20,000 บาท ซึ่งบ้านหนองเต่าจะ
ดาเนินการในวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งไม่ทราบว่า เงินงบประมาณ 20,000
บาท ใช้เฉพาะตาบลบ้านแป้น หรือใช้รวมกันกับตาบลหนองหนาม จริงๆแล้ว ตั้งงบประมาณไว้แล้ว
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40,000 บาท แต่ไม่อุดหนุน ไม่ทราบว่าโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ไม่ขอรับหรืออย่างไร และในปี
2562 ได้ตั้งไว้อีก 40,000 บาท ขอสอบถามว่า รายละเอียดเพิ่มเติม และขอสอบถามของวัด ,
หมู่บ้าน ปัจจุบันต้องเขียนโครงการอย่างไร จึงจะขอรับเงินอุดหนุนได้ เนื่องจากได้สอบถามเจ้าหน้าที่
แจ้งว่าต้องรอคณะกรรมการฯ แจ้งว่าโครงการใดที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมในท้องที่ ท้องถิ่นนั้นๆ จึง
จะสามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากผมได้เข้าร่วมประชุม โครงการใดที่
ปลัดเทศบาล เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรม ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับอาเภอ ระดับจังหวัดพิจารณาว่า
ปฏิบัติหน้าที่ ประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้สมควรจัดในพื้นที่ หรือท้องถิ่นใด โครงการเงินอุดหนุนด้านประเพณี
นายกเทศมนตรีฯ วัฒนธรรม ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้ และผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศใช้
ถึงจะดาเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต่อไปได้ ดังนั้นหน่วยงานที่จะรับเงินอุดหนุนต้องทาหนังสือเข้า
มาที่เทศบาลก่อนที่จะดาเนินการใดๆ นาเรียนที่ประชุมทราบ
น.ส.กัญชริญา:
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา

เรียนท่านประธานสภา ขอชี้แจงเพิ่มเติม กรณีโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ไม่ได้เงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากดาเนินโครงการไปก่อนโดยที่ยังไม่ได้เขียนโครงการเข้ามาขอรับเงิน
อุดหนุน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้

ประธานสภา:

ขอฝากกองช่าง

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา หากมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแป้ น ควร
ชี้แจงเรื่องนี้ให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

น.ส.กัญชริญา:

เรียนท่านประธานสภา กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน กองวิชาการฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ พร้อม
แนบระเบียบการเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานที่ขอรับอุดหนุนทราบทุกครั้ ง ดังนั้นหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนต้องประสานเทศบาลก่อนดาเนินงานทุกครั้งค่ะ

หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา

ประธานสภา:

ฝากกองช่าง โครงการก่อสร้างต่างๆ ควรทาให้ถูกกับฤดูกาล เพื่อไม่เกิดความเสียหาย ล่าช้า
ตาแหน่งช่างควบคุมงาน หากขาดแคลนควรสรรหาเพิ่ม บางกองคนล้นงาน ควรเกลี่ยพนักงานให้

นายพิเชษฐ:

เรียนท่านประธานสภา งานก่อสร้างบางโครงการติดเรื่องสถานที่ ความพร้อมในการมอบพื้นที่
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ โครงการก่อสร้างบรรจุในแผนฯ ไปแล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องสถานที่ครับ
ประธานสภา:
นางสุพรรณ:

ตามที่สท.ศรีไล แจ้ง ถนนชารุดบ้านหนองเต่าไปสันมะกรูด ขอให้ทาหนังสือแจ้ง มาที่เทศบาล ต่อไป
เชิญรองประธานสภา ครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บ้านบูชาต้องการ
รองประธานสภาฯ ยกพื้นที่บริเวณหน้าวัดให้กับเทศบาลตาบลบ้านแป้น เนื้อที่ 81 ตารางวา ไม่ทราบจะแบ่งอย่างไร
เพราะปั ญหามีมาก ซึ่ ง จะน าเรื่ องนี้เข้าที่ป ระชุมสภาเทศบาลในคราวต่อไป และคณะกรรมการ
หมู่บ้ านน าเงิ น ประชารั ฐ จั ดซื้ อถังน้ าดื่ม ขวดน้าดื่ม เพื่อรองรับเครื่องกรองน้า RO ซึ่ งได้รั บ
งบประมาณจากอบจ.ลาพูน
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ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล การมอบที่ดินให้เทศบาลต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และนามติที่ประชุมยื่นต่อสานักงานที่ดินเพื่อดาเนินการต่อไป ซึ่งจะดาเนินการในการประชุมสภาฯ
ครั้งถัดไป และทหารได้เข้าพื้นที่ขุดเจาะบ่อน้าตื้น 2 บ่อ แต่เป็นพื้นที่ชาวบ้าน ดังนั้นต้องนาเรื่องนี้เข้า
สภาเทศบาลเพื่อพิจารณาในคราวถัดไปเหมือนกันครับ

นางสุพรรณ:

เรี ย นท่ า นประธานสภา คณะกรรมการหมู่ บ้ า นและประชาชนเป็ น ห่ ว งคื อ เครื่ อ งกรองน้ า RO
รองประธานสภาฯ อบจ.ลาพูน อุดหนุนงบประมาณให้ในปี 2560 แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เครื่องกรองน้า ประชาชนจึงเป็น
ห่วงมาก เกรงจะไม่ได้รับ ขอทราบความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ปัญหาคือ ทางหมู่บ้านยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้เทศบาล อบจ.ลาพูน
ปลัดเทศบาล จึงไม่สามารถส่งมอบเครื่องกรองน้าให้หมู่บ้านได้ และรถพยาบาลฉุกเฉิน ติดปัญหาเรื่องการฟ้องร้อง
ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ทราบจะได้รับมอบเมื่อใดเหมือนกันครับ
นายกเทศมนตรี
ประธานสภา:

เชิญสท.อุทัย อุประโจง ครับ

สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถนนไอติม 222
ชารุด ขอเทศบาลดาเนินการแก้ไข ,กระจกโค้ง ภายในหมู่บ้านพร่ามัว ขอให้เปลี่ยนชุดใหม่ , แนะนา
ให้ติดกล้องวงจรปิด บริเวณสี่แยกทางหลวงชนบท พบกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมดื่มสุรายาเสพติด ,พบกิ่งไม้
แห้งยื่นเข้ามาในถนนสายบ้านถ้าหนองหนาม หน้าบ้านสท.อุทัย เกรงเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

ประธานสภา:

เรื่องกระจกโค้งและตัดกิ่งไม้ มอบให้สานักปลัดดาเนินการ

นายเจริญ:
รก.หัวหน้าสานักปลัด

เรียนท่านประธานสภา เรื่องกระจกโค้ง งานป้องกันฯ ออกสารวจและดาเนินการในปีงบประมาณ
2562 สาหรับเรื่องการตัดกิ่งไม้จะประสานรถกระเช้าเพื่อดาเนินการต่อไปครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.สนิท สุริยะธง ครับ

สท.สนิท:

เรีนนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ติดตามการ
ก่อสร้างรางระบายน้าบ้านรั้ว-ทุ่ง ทาได้ประมาณ 60 % ไม่พบปัญหาใดๆ ครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ เมืองลือ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการที่ผ่าน
เทศบั ญญัติฯ ในการประชุมครั้งต่อไปขอเสนอให้ กองช่าง กองวิช าการฯ นาเสนอผู้ บริห ารเพื่อ
พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัด
บ้านแป้น งบประมาณ 221,000 บาท คณะกรรมการหมู่บ้านแจ้งว่า หากดาเนินการตามโครงการ
จะเกิดปัญหา น้าเน่าเสียจากตลาดไหลลงมาเกิดมลพิษ ให้กับประชาชน และขอนาไปก่อสร้างถนน
แอสฟัลติกส์คอนกรีต แบบ OVERLAY ซอยโบสถ์คริสต์ งบประมาณ 80,000 บาท และทาถนน
ซอยแม่มอญถึงสามแยกข้างบ้านรองฯ สุนทร ทาต่อจากโครงการเดิมที่ยังไม่สิ้นสุด หากงบประมาณ
ยั งเหลื อ ให้ น าไปทาถนนแบบ OVERLAY จากปากซอยป้อ มยามถึ งสะพานป่าช้า ให้ อยู่ใ นวงเงิ น
งบประมาณตามเทศบัญญัติ และโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ขออนุญาตให้พื้นที่สาธารณะและ
ที่ราชพัสดุ ได้ดาเนินการถึงไหน อย่างไรแล้ว
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หากจะเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ต้องพูดคุยกันระหว่าง หมู่บ้าน ผู้บริหาร กองช่าง กองวิชาการฯ และ
นาเข้าสภาเทศบาลในครั้งต่อไป ส่วนการใช้สถานที่เชิญกองช่าง ครับ

นายพิเชษฐ:

เรียนท่านประธานสภา โครงการของบ้านหนองเต่า สานักปลัดได้ทาหนังสือทวงถามแล้ว ส่วน
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ โครงการของบ้ า นเส้ ง และบ้ า นแป้ น บ้ า นบ่ อโจง บ้ า นหนองเต่ า ส านั ก งานที่ ดิ น รั บ ทราบและ
คณะอนุกรรมการฯ จะนาเข้าที่ประชุมพร้อมกันครับ
ประธานสภา:

เชิญรองประธานสภาเทศบาล ครับ

นางสุพรรณ: เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอสอบถาม บ้านบูชามีความพร้อมมอบพื้นที่ให้เทศบาล สภาเทศบาลจะ
รองประธานสภา ประชุมอีกครั้งเมื่อใด สามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้หรือไม่
ประธานสภา:

หากหมู่บ้านและเทศบาลมีความพร้อม สามารถแจ้งเข้ามาและเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญได้
ส่วนสมัยประชุมสามัญ อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ ครับ เชิญผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ

นายรังสรรค์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขฯ จัดประชุมอบรมเกือบทุกวัน
เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส.เรื่องการพัฒนาระบบอาหารชุมชนและอาหารปลอดภัย
โดยกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับกองสวัสดิการฯ จัดอบรม 3 วัน วันที่ 26 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรม
รณรงค์อาหารปลอดภัย จาหน่ายผักปลอดสารพิษ ณ ตลาดสดวังตาล

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองคลัง ครับ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา กองคลังเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 30,372,505.03 บาท
เงินสะสมที่ใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 17,981,446 บาท รายรับมากกว่ารายจ่าย
5,072,043.53 บาท ปีงบประมาณ 2562 ตั้งประมาณการรายได้ไว้ที่ 64 ล้านบาท เงินรายได้
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 11,574,692 บาท นาเรียนที่ประชุมทราบค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์ เชื้อเย็น ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถนนบ้านหนองหนาม-บ้านแป้น รอยต่อจาก
ที่อ่านหนังสือพิมพ์บ้านหนองหนาม บริเวณท้ายซอยชารุดขอให้กองช่างสารวจเพื่อแก้ไขต่อไป

ประธานสภา:

ขอให้กองช่างตรวจสอบและแก้ไข ต่อไปเชิญสท.ศรีไล จายโจง ครับ

สท.ศรีไล:

เรี ย นท่านประธานสภา ตามที่ท่ านปลั ดเทศบาลแจ้ งเงิ นอุด หนุน เฉพาะกิ จ เหลื อ ประมาณ 1.7
ล้านบาท ดิฉันเสนอแนะให้สร้างสระว่ายน้า ไม่ทราบว่าจะเพียงพอหรือไม่ หากทาทางเชื่อมระหว่าง
ตึกเรี ยน อาจใช้งบประมาณไม่มากนัก อยากให้ เทศบาลเขียนโครงการเสนอไปที่ จังหวัดหลายๆ
โครงการ โดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆ เช่นสนามเด็กเล็ก หรือปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงการของหมู่บ้าน
ที่เกิดปัญหาน้าท่วม น้าขัง ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการกับสสส. ศึกษาดูงานที่จังหวัดพะเยา โครงการ
ธนาคารน้า ขุดหลุมไว้ให้น้าไหลลงในหลุม ควรนาผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นาชุ มชนไปดูงาน เพื่อนาความรู้
กลับมาพัฒนาภายในหมู่บ้าน เป็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
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ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล เรื่องธนาคารน้า มีหนังสือจากกรมส่งเสริมฯ ให้ของบประมาณเรื่อง
ธนาคารน้า โดยการขุดบ่อน้าให้น้าไหลจากที่สูงไปยังพื้นที่ต่าอยู่ใต้ดิน จึงได้มอบหมายให้นายวรวุฒิ
สอบถามประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการโครงการนี้หรือไม่ หากต้องการต้องอนุญาตให้ใช้พื้นที่ หากน้า
ไม่ซึมลงใต้ดินก็คงต้องขังอยู่อย่างนั้น เทศบาลต้องการพื้นที่เพื่อทาโครงการนี้ หากสมาชิกสภาท่านใด
พบเห็นพื้นที่ใดมีน้าท่วมขัง ขอแจ้งเทศบาลเพื่อทาเป็นจุดสาธิตโครงการครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรี ย นท่ า นประธานสภา ตามที่ ท่ า นปลั ด เทศบาลแจ้ ง เงิ น เหลื อ จ่ า ยจากการก่ อ สร้ า งอาคาร
เอนกประสงค์ บางส่วนควรนามาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในอนาคตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีการขยายพื้นที่
ควรซื้อดินมาถมที่ทิ้งไว้ก่อนครับ

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล การใช้เงินเหลือจ่าย ต้องใช้ให้ตรงตามแนวทางเดิมที่ได้รับมา
ปลัดเทศบาล จะนาไปทาอย่างอื่นไม่ได้ ต้องทาในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียน โรงเรียนครับ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ประธานสภา:

ผมได้ความรู้จากกรมทรัพยากรน้าบาดาล การเติมน้าใต้ดินถือเป็นเรื่องดีเพราะจะทาให้ระดับน้าใต้ดิน
สูงขึ้น การทาธนาคารน้าเป็นการเติมน้าใต้ดิน หากมีโอกาสควรทดลองทาครับ

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สาหรับธนาคารน้า หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีพื้นที่
ปลัดเทศบาล ต้องการทาโครงการธนาคารน้าขอให้แจ้งเทศบาลโดยด่วน เพื่อขอรับงบประมาณต่อไปครับ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สาหรับในวันนี้การประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนการงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้ผมขอปิด
ประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 13.45 น.
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางจันทร์แสง จิตอารี)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่.........................................................
(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ
(นางศรีไล จายโจง)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
(ลงชื่อ).......................................กรรมการ
(นายเทพนิมิต เจริญสุข)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
(ลงชื่อ).......................................กรรมการและเลขานุการ
(นายประดิษฐ์ เมืองลือ)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่.......................................................
(ลงชื่อ).......................................
(นายถนอม ญาณะโรจน์)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

