บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562
วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
..................................................
ผู้มาประชุม
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.นายถนอม
ญาณะโรจน์
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ถนอม ญาณะโรจน์
2.นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สุพรรณ เลิศพฤกษ์
3.นายณรงค์
เชื้อเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ณรงค์ เชื้อเย็น
4.นายเทพนิมิต เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เทพนิมิต เจริญสุข
5.นางศรีไล
เจริญวิวัฒน์วงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ศรีไล
เจริญวิวัฒน์วงศ์
6.นายอุทัย
อุประโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
อุทัย
อุประโจง
7.นายสนิท
สุริยะธง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สนิท
สุริยะธง
8.นายประดิษฐ์ เมืองลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ประดิษฐ์ เมืองลือ
9.นายสมศักดิ์ ห้าวหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สมศักดิ์ ห้าวหาญ
10.นายสันติ
ปินคา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สันติ
ปินคา
ผู้ไม่มาประชุม
ชื่อ – สกุล
1.นางจันทร์แสง จิตอารี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชื่อ - สกุล
1.นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
2.นายพรศักดิ์
แก้ววิจิตร
3.นางสุภาวัตร
ศิริบูรณ์
4.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
5.นายรังสรรค์
ขว้างแป้น
6.นายเจริญ
ชุ่มพระวงศ์
7.นายพิเชษฐ์
ไชยแป้น
8.นางณภัทรวรัญญ์ ศิรโรจน์สถิต
9.นางจาเนียร สุภาวงค์
10.นายธีรพันธ์ อินต๊ะปาน
11.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
12.นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว
13.นางอ่อนจันทร์ มาละโรจน์
14.นางสาวบุษบา หมื่นวิวฒ
ั น์
15.นางสาวชนัญญา คงสมัย
16.นายอนุชัย
ยะพะง่า
17.นางอัมพรรณ
ญาณะโรจน์
18.นายชาญศิลป์
มณีวรรณ
19.นางฝนทอง
ฟูวิโรจน์

ตาแหน่ง
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นิติกรฯ แทน ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

หมายเหตุ
ลากิจ
ลายมือชื่อ
ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
พรศักดิ์
แก้ววิจิตร
สุภาวัตร
ศิริบูรณ์
รัตน์ติยา
พงษ์วิทยานุกฤต
รังสรรค์
ขว้างแป้น
เจริญ
ชุ่มพระวงศ์
พิเชษฐ์
ไชยแป้น
ณภัทรวรัญญ์ ศิรโรจน์สถิต
จาเนียร
สุภาวงค์
ธีรพันธ์
อินต๊ะปาน
อมรรัตน์
อูปเวียง
พิมผกา
ต้นแก้ว
อ่อนจันทร์ มาละโรจน์
บุษบา
หมื่นวิวัฒน์
ชนัญญา
คงสมัย
อนุชัย
ยะพะง่า
อัมพรรณ
ญาณะโรจน์
ชาญศิลป์
มณีวรรณ
ฝนทอง
ฟูวโิ รจน์

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่ อ ถึง เวลา 09.00 น. ประธานสภาเทศบาล ให้ สั ญ ญาณเชิ ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลบ้ านแป้ นทุ ก คน
เข้ า ห้ อ งประชุ ม การประชุ ม สภาเทศบาลสมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 1 ประจาปี 2562 วั น ที่ 5 เมษายน 2562 จากนั้ น
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น และแจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาลว่าใน
วันนี้เลขานุการสภาเทศบาล ลากิจ เนื่องจากต้องพบแพทย์ตามนัด จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ได้
ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2546 ข้อ 19 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุสภาท้องถิ่ นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยนาความในข้อ 13 และข้อ
26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทาด้วยวิธียกมือ สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่ง การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน ดังนั้นขอให้
สมาชิ ก สภา เสนอชื่ อ ผู้ ที่ ส มควรท าหน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารสภาเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น เป็ น การชั่ ว คราว เชิ ญ เสนอครั บ
เชิญสท.ประดิษฐ์ เมืองลือ ครับ
สท.ประดิษฐ์

ผมนายประดิษฐ์ เมืองลือ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อนายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว ในวันนี้ครับ

ประธานสภา

ขอผู้รับ รอง 2 ท่านครับ ผู้รับรองคือ สท.สมศักดิ์ ห้า วหาญและสท.เทพนิมิต เจริญสุข จะมี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี เป็นอันว่า
นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้รับเลือกให้ ทาหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราวในครั้งนี้และขอเชิญปฏิบัติหน้าที่ครับ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา:

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ
การประชุ มในวัน นี้ เ ป็ น การประชุ ม สมั ย วิส ามัญ ครั้ งที่ 1 ประจ าปี 2562 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 5
เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด
4 วาระ สาหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ เรื่องแรกด้วยเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีความจาเป็นต้อง
เปิ ด ประชุ ม สภาเทศบาล เพื่ อ ขอรั บ ความเห็ น ชอบในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนในเรื่องของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบและเรื่องอื่นๆที่เป็นอานาจหน้าที่
ของสภา ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น แต่เนื่องจากอยู่นอกสมัย
ประชุมสามัญ นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น จึงได้ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนเปิด
ประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 1 ประจ าปี 2562 ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ล าพู น
มอบหมายให้นายอาเภอเมืองลาพูน พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
บ้านแป้ น สมัยวิส ามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 มีกาหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 - 15
เมษายน 2562 จึงเป็นที่มาของการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ครับ
เรื่องที่สอง แนะนาพนักงานเทศบาลท่านใหม่ นางจาเนียร สุภาวงค์ ตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย
บริ ห ารงานการคลั ง โอนย้ า ยมาจากเทศบาลต าบลวั ง ผาง มาด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ย
บริหารงานการคลัง กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านแป้น
เรื่องที่สาม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้มอบรางวั ลครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขให้กับ
ครอบครัวของผม ซึ่งต้องเข้ารับรางวัลในวันนี้ ณ กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากติดภารกิจ

-3ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ในครั้งนี้ จึงได้มอบหมายให้นางสุกัญญา มากะนัต นักสังคม
สงเคราะห์เข้ารับรางวัลแทนครับ
เรื่องที่สี่ หลังจากประชุม สภาเทศบาลในวันนี้เสร็จสิ้นลง เชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน บริเวณด้านหน้าห้องประชุมสภาเทศบาล ครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา:

ระเบี ย บวาระที่ 2เรื่ องรั บรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลบ้า นแป้ น สมั ย สามั ญ
สมั ย แรก ประจ าปี 2562 เมื่ อ วัน ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 จะมี ส มาชิก สภาท่ านใด หรื อ
ท่านผู้บริหาร จะแก้ไข ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม ผมจะถือว่าที่ประชุม
สภาแห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ครับ

มติที่ประชุม

ให้ ก ารรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ประจ าปี 2562
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562-

ระเบียบวาระที่ 3

3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบี ยบวาระที่ 3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ผมนายธี ร ะศั ก ดิ์
จั น ทร์ ภิ ร มย์ ปลั ด เทศบาล ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแป้ น ข อเสนอญั ต ติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจางบประมาณพ.ศ.
2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หลักการ เพื่อขอให้สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี 2562 จานวน 200,000 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนลด 1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล ท์ติกคอนกรีต (แบบOverlay) ซอยข้างวัดบ้านแป้น
บ้านแป้ น หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดล าพูน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว
98.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนแผนผังของเทศบาล งบประมาณ 74,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตาบลบ้าน
แป้ น อาเภอเมือง จั งหวัดลาพูน ขนาดปากรางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า
98.00 เมตร ลึ กไม่น้ อยกว่า 0.30-0.50 เมตร ตามแบบแปลนแผนผั งของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 221,000 บาท
โอนไปตั้งเป็ น รายการใหม่ 1.โครงการปรับปรุงผิ ว จราจรแบบเสริมผิ ว แอสฟัล ท์ติกคอนกรีต
(Overlay) ซอยข้างวัดบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 144.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย
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-4กว่ า 432 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณ
149,000 บาท
2.โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านแป้น
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
ชั้น 3 ยาวรวม 97.00 เมตร พร้อมบ่อพักสาเร็จรูป ขนาด 0.65 x 0.75 เมตร จานวน
9 บ่อพัก ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 136,000 บาท
เหตุผล เพื่อขอให้สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น พิจารณาให้ค วามเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 รายละเอียดดังนี้
1.เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้ดาเนินการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบล
บ้านแป้น เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนของชุมชนได้แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒ นาสี่ ปี
(พ.ศ.2561-2564) สาหรับโครงการที่เป็นปัญหา และความต้องการของชุมชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง
เวที ป ระชาคมระดั บ หมู่ บ้ า นของบ้ า นแป้ น หมู่ ที่ 6 ได้ เ สนอขอให้ เ ปลี่ ย นแปลงโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอยข้างวัดบ้านแป้น เปลี่ยนเป็น
โครงการวางท่อระบายน้า ซอยข้างวัดบ้านแป้น และโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยข้างวัดบ้านแป้น เปลี่ย นเป็น โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Overlay) ซอยข้างวัดบ้านแป้น รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบท้ายนี้
2.เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
ข้อระเบียบกฎหมาย 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
หมวด 4 การน าแผนพัฒ นาไปปฏิบัติ ข้อ 25 ให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ใช้แผนพัฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่ว งของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อพิจารณา เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

ตามที่ท่ านปลั ดเทศบาล ได้เสนอขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 2 โครงการ จะมี
สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ เชิญส.ท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอแสดงความ
ยินดีกับท่านประธานสภาที่ได้รับรางวัลครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข และขอสอบถามดังนี้ 1.โครงการ
ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้ง 2 โครงการอยู่ในแผนหรือไม่ ไม่ทราบว่าเอกสารปรับปรุงแผน
ได้แจกให้กับสมาชิกสภาเทศบาลแล้วหรือไม่ เนื่องจากเอกสารที่มีอยู่ไม่พบข้อมูลในส่วนนี้

-52.รางระบายน้าคอนกรีตข้างวัดบ้านแป้น มีการเปลี่ยนแปลงจากเทศบัญญัติที่ได้ตั้งไว้ จากเดิม
รางระบายน้ าเป็ น วางท่อ ไม่ท ราบว่าขุ ดใหม่ห รื อล าเหมื องมี แล้ ว และนาท่ อไปวาง หากเป็ น
ลาเหมืองได้ขออนุญาตการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แล้วหรือไม่
ประธานสภา:

เชิญท่านเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง ตอบครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ผมขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ ตอบครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
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นายธีรพันธ์:
นิติกร

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา คณะผู้ บ ริ ห าร ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ อ านวยการ
กองวิ ช าการฯ ประเด็ น ที่ ว่ า มี ใ นแผนหรื อ ไม่ เนื่ อ งจากเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบติ ด ราชการ
อยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อให้ข้อมูลในส่วนดังกล่าว ส่วนประเด็นที่ 2 การขุดลอกวางท่อ
ต้องดูข้อเท็จจริงประกอบวาเป็นอย่างไร หากเป็นลาเหมืองขนาดเล็กและอยู่ในพื้นที่เทศบาล
ตาบลบ้านแป้นเพียงแห่งเดียว เป็นอานาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่า ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มอบอานาจให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาตให้ดาเนินการครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา การทารางระบายน้า การวางท่อในลาเหมือง ต้องขออนุญาตการใช้ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์หรือไม่ อยากทราบรายละเอียดในส่วนนี้ค่ะ

ประธานสภา:
นายณัฐวิโรจน์:
ผอ.กองช่าง

เชิญผู้อานวยการกองช่าง ครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้ เข้าร่วมประชุมทุ กท่าน
โครงการนี้เป็นโครงการตามเทศบัญญัติซง่ึ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมแผน โดยทั้ง 2 โครงการ ดาเนิน
การในที่เดียวกัน คือซอยข้างวัดบ้านแป้น เดิมทารางระบายน้า แต่ผู้นาหมู่บ้านและประชาชน
ในพื้นที่เกรงจะเสียผิวจราจร และได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน จึงเปลี่ยนแปลงเป็นฝังท่อพร้อม
บ่อพัก เนื่องจากซอยข้างวัดเป็นพื้นที่ลุ่มต่า ประกอบกับมีการก่อสร้างบ้านในซอย ต้องระบายน้า
จากแนวถนนไปลงลาเหมืองสาธารณะท้ายซอย เพราะฉะนั้นการก่อสร้างท่อพร้อมบ่อพัก อยู่บน
ไหล่ทางไม่ได้อยู่ในลาเหมือง เพราะฉะนั้นในเมื่อผ่านขั้นตอนมาเรียบร้อยแล้ว ตามหลักการและ
เหตุผล จึงนาเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา โครงการนี้ผมได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากประชาชนในพื้นที่
ไม่ต้องการรางระบายน้า จึงได้ประชาคมหมู่บ้านขอเปลี่ยนแปลงโครงการครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ทราบ แต่ไม่ปรากฏในแผนฯ
เนื่องจากขนาดและงบประมาณเปลี่ยนไปจากโครงการเดิม หากทาให้ถูกต้องและปรากฏในแผน
คงจะไม่มีปัญหา แต่ดูแล้วไม่มีในแผนฯ ค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

-6สท.ประดิษฐ์:
ประธานสภา:

เรียนท่านประธานสภา โครงการเหล่านี้ผ่านแผนหมู่ บ้านและอยู่ในเทศบัญญัติฯ ปี 2562 แต่
เปลี่ยนแปลงจากรางระบายน้าเป็นวางท่อระบายน้า
เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ในกรณีนี้ลองพิจารณาดู โครงการแรก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(แบบOverlay) มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร แต่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เปลี่ยนเป็นมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร เป็นการตั้งข้อสังเกตของดิฉันค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ ครับ

สท.สันติ:

เรี ย นท่ า นประธานสภา ผมขอเสนอให้ 1.กองวิช าการฯ ชี้ แจงโครงการนี้ อ ยู่ใ นแผนหรื อ ไม่
2.กองช่างชี้แจง หากดาเนินการตามนี้ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ ได้ชี้แจงครับ

นายธีรพันธ์:
นิติกร

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ขณะนี้อยู่ระหว่างขอข้อมูลจากผู้อานวยการกองวิชาการ
และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เนื่องจากทั้งคู่ติดราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา จากเดิมเป็นรางระบายน้า แต่เปลี่ยนแปลงเป็นวางท่อระบายน้า ทาให้มี
พื้นผิวถนนเพิ่มมากขึ้น ปริมาณยางจึงเพิ่มมากขึ้น เปลี่ยนแปลงสถานที่ งบประมาณเท่าเดิมครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตเอ่ยนาม สท.ประดิษฐ์ ท่านควรดูให้ดี ท่านบอกว่างบประมาณ
เท่ า เดิ ม โครงการที่ 1 เดิ ม ใช้ ง บประมาณ 74,000 บาท โอนมาตั้ ง เป็ น รายการใหม่ ใ ช้
งบประมาณ 149,000 บาท ไม่เท่ากันนะคะ ที่ผ่านมากองวิชาการฯ ย้าเสมอ หากไม่อยู่ในแผน
ไม่สามารถดาเนินการได้ ปริมาณพื้นที่ต่างกัน โครงการแรกชื่อเหมือนเดิม แต่โครงการที่ 2 เดิม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เปลี่ยนเป็น โครงการวางท่อระบายน้า ในพื้นที่เดียวกัน ที่ท่านว่า
เหมือนกัน คือท่านเอาสองโครงการมารวมกัน ซึ่งจริงๆแล้ว 2 โครงการนี้ไม่เหมือนกัน ขอให้
ท่านประธานสภา พิจารณาค่ะ

ประธานสภา:

หากปริมาณงานเปลี่ยนไป เป็นอานาจของสภา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับ เชิญท่านปลัดครับ

นายธีระศักดิ:์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา เข้าแผนเรียบร้อยแล้ว ประกาศในแผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2562 ล่าช้าเนื่องจากต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจน หากคาดเคลื่อนจะเกิดปัญหา
เพราะฉะนั้น 2 โครงการนี้ปรากฏในแผนฯ เรียบร้อยครับ

ประธานสภา:
เชิญสท.ศรีไล ครับ

ก่อนที่จะนาโครงการเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ผ่านการประชาคมแผนหมู่บ้าน แผนของ
เทศบาลและแผนระดับตาบลของอบจ.ลาพูน ปรากฏในแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ทุกโครงการที่ให้สภาเทศบาลพิจารณา เอกสารทุกอย่างควรจะให้สมาชิก
สภาเทศบาล นาไปศึกษาล่วงหน้า ควรมีเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ จะพูดปากเปล่าไม่ได้ และ
ขอฝากนาเรียนท่านประธานสภาไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เอกสารทุกอย่างควรตรวจสอบให้ดี
อย่าให้เกิดข้อผิดพลาดเป็นที่ถกเถียงในที่ประชุมสภาค่ะ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

ประธานสภา:

มติที่ประชุม

-7ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขออนุญาตเอ่ยนาม สท.ณรงค์ ได้แจ้งเรื่องเอกสารต่างๆ ก่อนที่จะให้
ทางสภาเทศบาลพิจารณา ควรตรวจสอบให้ดี ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะสอบถามอีกหรื อไม่ค รับ ไม่ มีนะครั บ ผมขอสอบถามมติที่ป ระชุม สภาเทศบาล ว่ าท่านใด
เห็ น ควรอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ในหมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ 1.โครงการปรับปรุงผิ ว จราจรแบบเสริมผิ ว
แอสฟัล ท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยข้างวัดบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 144.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้าน
แป้น งบประมาณ 149,000 บาท
2.โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านแป้น
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
ชั้น 3 ยาวรวม 97.00 เมตร พร้อมบ่อพักสาเร็จรูป ขนาด 0.65 x 0.75 เมตร จานวน 9
บ่ อ พั ก ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณ 136,000 บาท
ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งเป็นรายการใหม่จานวน 10 เสียง
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้
1.โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรแบบเสริ ม ผิ ว แอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต (Overlay) ซอยข้ า ง
วัดบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ขนาดกว้า ง 3.00 เมตร
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 144.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 432
ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 149,000 บาท
2.โครงการวางท่ อ ระบายน้ าคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ซอยข้ า งวั ด บ้ า นแป้ น หมู่ ที่ 6 ต าบล
บ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 เมตร ชั้น 3 ยาวรวม 97.00 เมตร พร้อมบ่อพักสาเร็จรูป ขนาด 0.65 x 0.75
เมตร จ านวน 9 บ่อพัก ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้า นแป้น งบประมาณ
136,000 บาท
จานวน 10 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาล/นางสุพรรณ
เลิศ พฤกษ์ รองประธานสภาเทศบาล/ สท.เทพนิมิต เจริ ญสุข / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ /
สท.อุทัย อุประโจง/สท.สันติ ปินคา/สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ /สท.ศรีไล
เจริญวิวัฒน์วงศ์ /สท.สนิท สุริยะธง
*********** พักการประชุม 10 นาที *************
3.2 ญั ต ติ ข องนายกเทศมนตรี เรื่ อ ง ขออนุ มัติ โ อนเงิน งบประมาณรายจ่ า ยใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการฯ)

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญคณะผู้บริหารครับ

นายธีระศักดิ:์

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ผมนายธี ร ะศั ก ดิ์
จั น ทร์ ภิ ร มย์ ปลั ด เทศบาล ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแป้ น ขอเสนอญั ต ติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจางบประมาณพ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

-8หลักการและเหตุผล ด้วยกองสวัสดิการสังคม มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบริการประชาชน ดังนั้น จึงขอเสนอ
ญั ต ติ ต่ อ สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น เพื่ อ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ลงระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีใช้งานจานวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน (อายุการใช้งาน 11 ปี) ทาให้ไม่
รองรับระบบสารสนเทศฯ และการใช้งานระบบเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (
บ
กับการจัดซื้อใหม่
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง เนื่องจากเครื่องพิมพ์
ที่ใช้ปัจจุบันไม่สามารถ Scan ข้อมูล และถ่ายเอกสารได้ ทาให้บริการประชาชนได้ล่าช้า และไม่มี
ประสิทธิภาพ
3.เก้าอี้ทางานมีพนักพิง จานวน 1 ตัว และเก้าอี้ผู้บริหาร พนั กพิงสูง จานวน 1 ตัว เนื่องจาก
เก้าอี้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันชารุด
ข้อระเบียบกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด แผนงานสร้ างความเข้ม แข็ งของชุม ชน งบบุ คลากร หมวดเงิน เดื อน (ฝ่ า ยประจ า)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งงบประมาณไว้จานวน 1,394,820 บาท คงเหลือ 901,800
บาท ขอโอนลด จานวน 74,400 บาท คงเหลือเงินหลังโอน 827,400 บาท
โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่
1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรั บ งานประมวลผล แบบ 2 (จอแสดงภาพไม่ น้ อ ยกว่ า 19 นิ้ ว ) จ านวน 2 เครื่ องๆละ
30,000 บาท ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีน าคม 2562 ซึ่ง ปรากฏในแผนพั ฒ นาเทศบาล พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้ง ที่
1/2562
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ห รื อ ชนิ ด
านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาล พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เก้ า อี้ ท างาน
มีพนักพิง จานวน 1 ตัวๆละ 1,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงสูง

-9จานวน 1 ตัวๆละ 3,900 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลั ดเทศบาล ได้เสนอขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 3 โครงการ จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม
เชิญครับ เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันตั้งข้อสังเกต แบบขอ
เสนอญัต ติ ต่อ สภาฯ ของ 3 กองที่ ยื่นเสนอเข้า มา มีรูป แบบที่ไม่ เหมื อนกั น ยกตัว อย่า งของ
กองสวัสดิการฯ ไม่มคี าลงท้าย “ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อ
พิจารณา” และท่านปลัดเทศบาลได้เซ็นลงนาม ทั้งๆที่ลงนาม แต่ไม่ได้เป็นผู้เสนอ จริงๆแล้วไม่มี
ผู้เสนอถือว่าไม่ถูกต้อง ขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ธุรการของกองที่จะเสนอ ควร
ทาให้ถูกต้อง เป็นบรรทัดฐานเดียวกันค่ะ

ประธานสภา:

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอสอบถามมติที่ประชุม
สภาเทศบาล ว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่องๆละ 30,000 บาท ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิ วเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ห รื อ ชนิ ด
านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เก้ า อี้ ท างาน
มีพนักพิง จานวน 1 ตัวๆละ 1,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงสูง
จานวน 1 ตัวๆละ 3,900 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
ขอได้ โ ปรดยกมื อ ขึ้ น ครั บ มี ส มาชิ ก สภาเทศบาล อนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งเป็นรายการใหม่จานวน 10 เสียง

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งเป็นรายการใหม่
1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน
2 เครื่องๆละ 30,000 บาท ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ เพื่อจ่า ยเป็ น ค่า จัดซื้ อ
เครื่ อ งพิ ม พ์ ช นิ ด เลเซอร์ ห รื อ ชนิ ด
านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-103.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
ทางาน มีพนักพิง จานวน 1 ตัวๆละ 1,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) และเก้าอี้ผู้บริหาร
พนักพิงสูง จานวน 1 ตัวๆละ 3,900 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
จานวน 10 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาล/นางสุพรรณ
เลิ ศ พฤกษ์ รองประธานสภาเทศบาล/ สท.เทพนิ มิ ต เจริ ญ สุ ข สท.ประดิ ษ ฐ์ เมื อ งลื อ /
สท.อุทัย อุประโจง/สท.สันติ ปินคา / สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ /สท.ศรีไล
เจริญวิวัฒน์วงศ์ /สท.สนิท สุริยะธง
3.3 ญั ต ติ ข องนายกเทศมนตรี เรื่ อ ง ขออนุ มัติ โ อนเงิน งบประมาณรายจ่ า ยใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง)
ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3.3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญคณะผู้บริหารครับ

นายธีระศักดิ:์

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ผมนายธี ร ะศั ก ดิ์
จั น ทร์ ภิ ร มย์ ปลั ด เทศบาล ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแป้ น ขอเสนอญั ต ติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจางบประมาณพ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เรื่ อ งเดิ ม ตามที่ เ ทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น ได้ เ พิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
(พ.ศ.2561-2564) โดยมีรายการเพิ่มเติมในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารงานคลั ง
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
เหตุผลและความจาเป็น กองคลัง มีความประสงค์ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกองคลัง เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ มีปริมาณไม่เพียงพอกับบุคลากรและครุภัณฑ์บางประเภทชารุด เก่า ไม่เหมาะสม
กับการใช้งานให้เป็นปกติ รวมถึงใช้สาหรับการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลสาคัญของทางราชการ
ด้วย จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
หมวดเงิ น เดื อ น (ฝ่ า ยประจ า) ประเภทเงิ น เดื อ นพนั ก งาน งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน
1,235,132.26 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.โอนลด แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน รายการเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
จานวน 11,000 บาท
โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 1.แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการ ตู้เหล็ก 2 บานพับ จานวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน
11,000 บาท จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์
2.โอนลด แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน รายการเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
จานวน 6,700 บาท
โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 2.แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการ โต๊ะทางานเหล็ก 5 ฟุต ลิ้นชัก 2 ข้าง พร้อมกระจก จานวน
1 ชุด เป็นเงิน 6,700 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
3.โอนลด แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน รายการเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
จานวน 4,800 บาท

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

-11โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 3.แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการ โต๊ะทางานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก จานวน 1 ชุด เป็นเงิน
4,800 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
4.โอนลด แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน รายการเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
จานวน 3,900 บาท
โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 4.แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการเก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,900 บาท
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติ
สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น โอนงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าวข้างต้น
จึงนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลั ดเทศบาล ได้เสนอขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 4 โครงการ จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม
เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอสอบถามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้
โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งเป็น รายการใหม่ ดัง นี้
1.แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ ตู้เหล็ก 2 บานพับ จานวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท จัดซื้อตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์
2.แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ โต๊ะทางานเหล็ก 5 ฟุต ลิ้นชัก 2 ข้าง พร้อมกระจก จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,700 บาท
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
3.แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริ หารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ โต๊ะทางานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,800 บาท จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด
4.แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
รายการเก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,900 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ขอได้ โ ปรดยกมื อ ขึ้ น ครั บ มี ส มาชิ ก สภาเทศบาล อนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งเป็นรายการใหม่จานวน 10 เสียง

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งเป็นรายการใหม่
1.แผนงาน บริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
สานักงาน รายการ ตู้เหล็ก 2 บานพับ จานวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท
จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์
2.แผนงาน บริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
สานักงาน รายการ โต๊ะทางานเหล็ก 5 ฟุต ลิ้นชัก 2 ข้าง พร้อมกระจก จานวน 1 ชุด เป็น
เงิน 6,700 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
3.แผนงาน บริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
สานักงาน รายการ โต๊ะทางานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,800 บาท
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

-124.แผนงาน บริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
สานักงาน รายการเก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,900 บาท จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด
จานวน 10 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาล/นางสุพรรณ
เลิ ศ พฤกษ์ รองประธานสภาเทศบาล/สท.เทพนิ มิ ต เจริ ญ สุ ข สท.ประดิ ษ ฐ์ เมื อ งลื อ /
สท.อุทัย อุประโจง/สท.สันติ ปินคา / สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ /สท.ศรีไล
เจริญวิวัฒน์วงศ์ /สท.สนิท สุริยะธง
3.4 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล
ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3.4 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญนายกเทศมนตรีฯ
ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ผมนายธี ร ะศั ก ดิ์
จั น ทร์ ภิ ร มย์ ปลั ด เทศบาล ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแป้ น ขอเสนอญั ต ติ
ขออนุมัตจิ ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล
หลักการและเหตุผล ด้วยเทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้ดาเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตาม
โครงการจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาล (แผน 360 องศา) ระหว่ า งวั น ที่ 30 มกราคม – 12
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองและแก้ไขปัญ หาของชุมชน ซึ่งประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น ประสบปัญหาด้านต่าง รายละเอียดดังนี้
1.ถนนภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น ชารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ บางจุดคับแคบ รถสวน
ทางกันด้วยความลาบาก ไหล่ทางยุบตัว เวลาฝนตกน้าท่วมขัง ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
2.น้าท่ว มขังบริ เวณบ้ านเรือน ถนน เรือกสวนไร่นา ของประชาชน เนื่องจากบางพื้นที่ไม่มีที่
ระบายน้า บางพื้นที่ท่อระบายน้าเดิมมีขนาดเล็ก และบางพื้นที่ลาเหมืองตื้นเขินส่งผลทาให้เวลา
ฝนตกน้าไม่สามารถระบายได้ทันเกิดน้าท่วมขัง ประชาชนและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน
3.น้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากบ่อน้าบาดาลเพื่อ
การเกษตรเดิม มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานทาให้เกิดการชารุดเสียหายบ่อยครั้ง ส่งผลทาให้
น้ าไม่ เพีย งพอต่อ ความต้องการในภาคการเกษตร และน้ าเพื่อ การอุ ปโภค บริโ ภคไม่ ส ะอาด
มีลักษณะขุ่นและมีกลิ่นสนิมเหล็ก ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น
4.เสียงตามสายชารุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทาให้เกิดการชารุดเสียหาย
บ่อยครั้ง และบางพื้นที่บ้านของประชาชนอยู่ไกลจากจุดติดตั้ง ลาโพง จึงทาให้ประชาชนบางกลุ่ม
ไม่สามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารได้
5.กาแพงกันดินบริเวณฝายแบ่งน้าชารุดและทรุดตัว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นฝายแบ่งน้า ซึ่ง
เป็นจุดแบ่งแยกน้าออกเป็นหลายสาย ทาให้น้าไหลกัดเซาะกาแพงกันดินเดิม อาจส่งผลทาให้ถนน
ด้านข้างทรุดตัว เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมา อีกทั้งยังทาให้การผันน้าเพื่อใช้
ในภาคการเกษตรไหลไม่สะดวก กลุ่มเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนและลดความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบาลตาบลบ้านแป้นจึงต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนเป็นการเร่งด่วน จึงขอ
เสนอญัตติจ่ ายขาดเงิ น สะสมของเทศบาล จานวน 3,646,600 บาท เพื่อดาเนิ นโครงการ
จานวน 18 โครงการ ดังต่อไปนี้

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

-131.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยเทศบาลตาบล
บ้านแป้น 42 บ้านแป้น ม.6 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 212,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด แน่นรอบสนามกีฬาบ้านแป้น โครงการนี้ ผมขอถอนญัตตินี้
ออกไปก่อน เพื่อดาเนินการขอใช้พื้นที่ให้เรียบร้อยและจะนาเข้าสภาเทศบาลพิจารณาต่อไปครับ
3.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอยจันยาพร บ้านแป้น ม.6 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน
จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 41,200 บาท
4.โครงการก่อสร้างกาแพงดินข้างป้อมยามบ้านแป้น ผมขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อนเพื่อดาเนินการ
ขอใช้พื้นที่ให้เรียบร้อยและจะนาเข้าสภาเทศบาลพิจารณาในครั้งต่อไปครับ
5.โครงการปรับปรุงผิวจรจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยเจ๊จิต (ช่วงที่ 2)
บ้านบูชา ม.5 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 34,400 บาท
6.โครงการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้าดื่ม RO บ้านบูชา หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 244,000 บาท
7.โครงการปรั บปรุงผิว จรจรแบบเสริมผิ วแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยหลังโรงงาน
สืบสวรรค์ บ้านบูชา ม.5 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 124,600 บาท
8.โครงการขุดลอกลาเหมืองกลาง บ้านเส้ง ม.7 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 400,000 บาท
9.โครงการปรับปรุงบ่อเกษตร (บ่อปากกอง) บ้านม่วง ม.8 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 125,700 บาท
10.โครงการปรับปรุงบ่อเกษตร (บ่อต้นกว๋าว) บ้านม่วง ม.8 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 125,700 บาท
11.โครงการปรับปรุงผิวจรจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 1 (บ้านล้อง)
บ้านหนองเต่า ม.3 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 132,000 บาท
12.โครงการปรั บ ปรุ งผิ ว จรจรแบบเสริมผิ ว พาราแอสฟัล ท์ติ กคอนกรีต (Overlay) ซอย 11
บ้านบ่อโจง ม.1 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 146,000 บาท
13.โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จรจรแบบเสริ ม ผิ ว พาราแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต (Overlay) ซอย 3
บ้านบ่อโจง ม.1 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 254,000 บาท
14.โครงการก่อสร้ างพนังกันดินข้างบ้านนายอร่าม (ซอย 4) บ้านขว้าง ม.2 ต.หนองหนาม
อ.เมื อ งล าพู น จ.ล าพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณ
161,000 บาท
15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ซอย 1 (บ้านถ้า) บ้านหนองหนาม ม.3 ต.หนองหนาม
อ.เมื อ งล าพู น จ.ล าพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณ
401,000 บาท
16.โครงการติดตั้งเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านรั้ว -ทุ่ง ม.8 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 133,000 บาท
17.โครงการวางท่อระบายน้า ซอยหลังวัดบ้านรั้ว-ทุ่ง (เชื่อมของเดิม) ม.8 ต.หนองหนาม อ.เมือง
ลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 171,000 บาท

-1418.โครงการปรับปรุ งผิวจรจรแบบเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายประชา
รัฐพัฒโน ม.2 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 1,042,000 บาท
ข้อระเบียบกฎหมาย 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน
การเก็บ รั ก ษาเงิน และการตรวจเงิ นขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น พ.ศ.2547 และแก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว. 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
เรื่อง แนวทางในการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2830 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตาม
นโยบายของรัฐบาล
ข้อพิจารณา เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน จานวน 18 โครงการ ถอนไป 2 โครงการ เหลือ 16 โครงการ ก่อนที่จะ
ให้สมาชิกสภาเทศบาลสอบถามข้อสงสัย ผมขอเชิญผู้อานวยการกองคลัง แจ้งสถานะการเงินการ
คลัง ณ ปัจจุบัน เชิญครับ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
ขอแจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงิน ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 4 มีการแก้ไข
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1.ให้กระทาได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของอปท. ซึ่งเกี่ยวกับ
การด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของอปท.หรือกิจการที่
จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อ งเป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท.หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนด
2.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการอปท. แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
3.ให้ กั น เงิ น สะสมส ารองจ่า ยเป็น ค่ าใช้ จ่า ยด้า นบุค ลากรไม่ น้ อ ยกว่ าสามเดื อนและกั นไว้ อี ก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น
4.เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว อปท.ต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น ภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้ อปท.ใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะการเงินการคลังของอปท.และเสถียรภาพใน
ระยะยาว
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เงินสะสม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
บวก เงินสะสม/ปรับปรุงบัญชี

29,039,239.06 บาท
4,310.00 บาท
29,043,549.06 บาท

หัก เงินส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 8,671,909.10
ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องถิ่น
1,800.25
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชาระหนี้แล้ว
4,017,349.68
จ่ายขาดเงินสะสม
24,000.00 12,715,059.03 บาท
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
คงเหลือ
16,328,490.03 บาท
หัก เงินสะสมที่ อปท.สารองเงินสะสมไว้จ่ายกรณี
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
6,923,520.00
2. ค่าจ่ายประจาที่ต้องจ่ายให้ประชาชน(เบี้ยยังชีพ) 3,900,000.00
3. จ่ายกรณีสาธารณภัย สารองไว้ร้อยละสิบ
550,497.00 11,374,017.00 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปจ่ายได้(ณ 31 มีนาคม 2562)
4,954,473.03 บาท
ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามเรื่องจ่ายเงินสะสม การกันเงินไว้ 1 ปี นับปีงบประมาณหรือ
นับจากวันที่อนุมัติไปอีก 365 วัน หรือสิ้นปีงบประมาณ 2562

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองคลัง ครับ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 1 ปี นับจากที่ได้รับการอนุมัติค่ะ

ประธานสภา:

ตามที่ส มาชิกสภาเทศบาล ได้ตกลงกันไว้ว่าจะพิจารณาจ่ายขาดเงิน สะสมของเทศบาลทีล ะ
โครงการ ดังนั้นผมจะให้สอบถามข้อสงสัยที่ละโครงการ และอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมทีละ
โครงการ ดังนี้1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย
เทศบาลตาบลบ้านแป้น 42 บ้านแป้น ม.6 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 212,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
สอบถาม เชิญครับ เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามโครงการนี้อยู่ในแผนของเทศบาลหรือไม่

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ครับ

นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา โครงการนี้อยู่ในแผนเรียบร้อยแล้วครับ

ประธานสภา:

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามในโครงการที่ 1 อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ผมขอถามมติที่
ประชุมสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยเทศบาลตาบลบ้านแป้น 42 บ้านแป้น ม.6
ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
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จานวน 10 เสียง
ประธานสภา:

โครงการที่ 2 ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ แจ้งถอนออกไปครับ

ประธานสภา:

3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอยจันยาพร บ้านแป้น ม.6 ต.บ้านแป้น อ.เมือง
ลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 41,200 บาท
สมาชิกสภาเทศบาลท่ านใดจะสอบถาม เชิญ ครับ ไม่มีน ะครั บ ผมขอถามมติ ที่ประชุม สภา
เทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอย
จันยาพร บ้านแป้น กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ จ่ายขาดเงินสะสม จานวน
10 เสียง

ประธานสภา:

โครงการที่ 4 ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ แจ้งถอนออกไปครับ

ประธานสภา:

5.โครงการปรับปรุงผิวจรจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยเจ๊จิต (ช่วงที่ 2)
บ้านบูชา ม.5 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้าน
แป้น งบประมาณ 34,400 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ ไม่มี
นะครับ ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ผิ ว จรจรแบบเสริ มผิ ว แอสฟั ล ท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยเจ๊จิต (ช่ว งที่ 2) บ้านบูช า ม.5
ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม จานวน 10 เสียง

ประธานสภา:

6.โครงการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้าดื่ม RO บ้านบูชา หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 244,000 บาท
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้าดื่ม RO บ้านบูชา หมู่ที่
5 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติ ให้
จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 10 เสียง

ประธานสภา:

7.โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยหลังโรงงาน
สืบสวรรค์ บ้านบูชา ม.5 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 124,600 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ
เชิญสท.สมศักดิ์

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา โครงการนี้ประชาชนบ้านบูชา มีความจาเป็นเร่งด่วน ประชาชนต้องใช้
เส้นทางนี้เป็นหลัก ควรได้รับการปรับปรุงและเพิ่มไฟกิ่งครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ถนนบริเวณหลังโรงงานสืบสวรรค์ มีบ่อพักและตะแกรง หากปรั บปรุงผิว
ถนน ขอให้แจ้งผู้รับจ้างยกตะแกรงและฝาบ่อพัก ให้ได้ระดับเดียวกับถนน

ประธานสภา:

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอถามมติที่ประชุมสภา
ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Overlay) ซอยหลังโรงงานสืบสวรรค์ บ้านบูชา ม.5 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตาม
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มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 10 เสียง
ประธานสภา:

ขณะนี้เวลา 12.20 น. ผมขอพักการประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้ทุกท่านได้รับประทานอาหาร
กลางวัน และนัดหมายเวลาการประชุม สภาเทศบาลในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ขอให้ทุกท่าน
ตรงต่อเวลาครับ
******** พักรับประทานอาหารกลางวัน ********

เวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุมในช่วงบ่าย

ประธานสภา:

8.โครงการขุดลอกลาเหมืองกลาง บ้านเส้ง ม.7 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 400,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร โครงการที่ 8 โครงการขุดลอก
ลาเหมืองกลางบ้านเส้ง แต่ใน ใบปร.4, ปร.5 แจ้งงบประมาณรวมค่าแรง 7,928.64 บาท แต่
งบประมาณทั้ ง โครงการ 400,000 บาท เป็ น งบประมาณวางท่ อ คอนกรี ต พร้ อ มบ่ อ พั ก
ตั้งข้อสังเกตว่า ชื่อโครงการ ทาไม่ไม่ใช้ขุดลอกลาเหมืองพร้ อมวางท่อ ชื่อโครงการไม่ชัดเจน และ
การใช้ที่ดินสาธารณะ ได้ขออนุญาตแล้วหรือไม่ ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะ

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองช่าง ครับ

นายณัฐวิโรจน์:
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา กองช่างขอนาเรียนข้อมูลตามที่ได้ออกสารวจ โครงการนี้
ได้ผ่านการประชาคมของบ้านเส้ง ลาดับที่ 1 ชื่อโครงการขุดลอกลาเหมืองบ้านเส้ง ภาพรวมคือ
ขุดลอกล าเหมือง ความยาว 1,561 เมตร สภาพเดิมเป็ นดาดคอนกรีตที่ก่อสร้างมานานนับ
10 ปี ใช้งบประมาณมิยาซาว่า จากการสารวจ นอกจากขุดลอกลาเหมืองแล้วยังต้องมีการวางท่อ
เพื่อทาทางเข้าบ้าน ท่อเดิมชารุดเสียหาย จึงต้องวางท่อพร้อมบ่อพั กเชื่อมต่อบ้านย่อยๆ ภายใน
ซอย จึงได้ประสานกับผู้นาหมู่บ้าน ต้องมีสถานที่รับน้าจากบ้านที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ เป็นดาด
คอนกรีตยกสูง จึงต้องวางท่อพร้อมบ่อพักเพื่อให้น้าไหลลงให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ในส่ วนที่
ท่านตั้งข้อสังเกตว่า ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะฯ แล้วหรือไม่ ในเมื่อสภาพพื้นที่เดิมเป็นดาด
คอนกรีตและต้องการปรับปรุงให้น้าไหลได้สะดวกขึ้น ประโยชน์ใช้สอยดีขึ้น เกิดการระบายน้า
จึงตีความได้สองทางหากเป็นการบริการประชาชน ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น สามารถทาได้ แต่หาก
ท่านสมาชิกสภาไม่สบายใจ ต้องการให้ขออนุญาตก็สามารถทาได้ครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ ครับ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา ขอแจ้งความจาเป็นของประชาชนในหมู่บ้าน โครงการนี้ผ่านประชาคม
หมู่บ้านมาเป็นอันดับ 1 ลาเหมืองอยู่สูงกว่าพื้นที่หมู่บ้านที่ก่อสร้างใหม่ ซอยสามหลัง หากไม่รีบ
ดาเนินการ ในฤดูฝนจะเกิดน้าท่วมขัง ขอให้ท่านสมาชิกสภาเล็งเห็นความสาคัญของประชาชน
พิจารณาโครงการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:
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หากขุดลอกลาเหมืองไม่จาเป็นต้องขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะฯ แต่ในปร.4,ปร.5 มีการวางท่อ
เพราะฉะนั้นหากมีการวางท่อในลาเหมือง ก็ต้องขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะฯ ซึ่งในแผนมีการขุด
ลอกลาเหมือง ควรทาเฉพาะขุดลอกให้แล้วเสร็จ เมื่อ ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะเรียบร้อยแล้ว
จึงจะสามารถวางท่อได้ต่อไป ขอให้ เจ้าหน้าที่งบประมาณตรวจสอบอีกครั้งค่ะ การวางท่อใน
ลาเหมือง ยังไงก็ต้องขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะฯ ค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ ครับ

สท.สันติ:

เรี ย นท่ านประธานสภา การวางท่อพร้อ มบ่ อพัก เนื่อ งจากมี ซอยภายในหมู่บ้ านจ านวนมาก
ขออนุญาตเอ่ยนาม ตามที่ท่านสท.ศรีไล แจ้งให้ขุดลอกลาเหมืองให้เรียบร้อย แล้ววางท่อทีหลัง
ผมคิดว่าเราควรจะทาพร้อมกัน เนื่องจากความจาเป็นเร่งด่วนของประชาชนที่ต้องการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ขอบคุณครับ

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ในแผนของหมู่บ้าน ปี 2562 การทาประชาคมของหมู่บ้านเห็นควรให้
ขุ ด ลอกล าเหมื อ ง แต่ เ จ้ า หน้ า ที่ ก องช่ า งลงพื้ น ที่ ส ารวจพบว่ า ต้ อ งมี ก ารวางท่ อ เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง
รายละเอียดต่างๆอยู่ในเอกสาร หากสิ่งใดที่ทาแล้วเกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้
มากที่สุด เราก็ควรทา และโครงการนี้มีในแผนของเทศบาลครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภา:

เชิญ สท.เทพนิมิต ครับ

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา ผมมีข้อสงสัยโครงการนี้เป็นโครงการขุด ลอกลาเหมือง แล้วไปเข้าข่าย
การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะฯ ได้อย่างไร หากเป็นลาเหมืองต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่า และ
กรมเจ้าท่า ได้มอบหมายให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ดูแล ไม่ทราบว่าผิดตรงไหนครับ

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ผมขอมอบหมายให้นิติกร เป็นผู้ชี้แจงครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

นายธีรพันธ์:
นิติกร

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ในมุมมองทางกฎหมายของผม การดาเนินการดังกล่าว
มี ลั ก ษณะเป็ น การด าเนิ น การที่ ล่ ว งล้ าล าแม่ น้ า ซึ่ ง ก่ อ นด าเนิ น การต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
กรมเจ้าท่า โดยหากเป็นกรณีการขุดลอกลาน้าเหมืองขนาดเล็กที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบล
บ้ า นแป้ น เพี ย งแห่ ง เดี ย วนั้ น กรมเจ้ า ท่ า ได้ ม อบอ านาจให้ น ายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแป้ น
เป็นผู้พิจารณาและอนุ ญาตให้ ดาเนินการ ซึ่งการมอบอานาจดังกล่าวกรมเจ้าท่าอาศัยอานาจ
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ าไทย พ .ศ. ๒๔๕๖,
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พ.ศ. ๒๔๕๖ และคาสั่งกรมขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีที่ ๑๘๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่ ง ตามหลั ก การทางกฎหมายถื อ ว่ า เป็ น กฎหมายเฉพาะที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ กรณี
การดาเนินการใดๆ ที่เป็นการล่วงล้าลาแม่น้า และมีศักดิ์ทางกฎหมายเหนือกว่าระเบียบ

-19กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา โครงการขุดลอกและวางท่อ ในเมื่อเป็นความต้องการของประชาชนและ
ผ่านการประชาคมหมู่บ้านมาเป็นอันดับ 1 ผมเห็นถึงความสาคัญของประชาชนและเห็นด้วยครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ชื่ อโครงการเป็นขุดลอกลาเหมือง แต่เอกสารด้านในไม่ได้เป็นขุดลอก
แต่เป็นการวางท่อ ท่านควรไปดูพรบ.การใช้ที่ดินสาธารณะ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านอื่นทราบ
หรือไม่ การวางท่อในที่สาธารณะซึ่งเป็นทางน้า เพราะที่ผ่านมาพูดถึงบ่อยมาก สมาชิกสภาหลาย
ท่านจะพูดถึงความสาคัญของการประชาคมลาดับที่ 1 เหมือนบ้านหนองเต่า น้าไม่มีจะกิน แต่ติด
ที่การขออนุ ญ าตใช้ ที่ดิ นสาธารณะ สมาชิก สภาไม่ ยกมือ ให้ ผ่ า น 7 ท่า น ในการประชุม สภา
เทศบาล จ่ายเงินสะสมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เนื่องจากผิดระเบียบ ขออนุญาตนาเรียน
ให้ที่ประชุมทราบ ขออนุญาตเอ่ยนาม สท.เทพนิมิต กล่าวว่า ผมไม่อนุมัติ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก
ผิดระเบียบ ผู้ว่าราชการฯ ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ สมาชิกสภาที่ไม่อนุมัติ
มี สท.เทพนิ มิ ต , สท.สนิ ท , สท. อุ ทั ย , สท.สมศั ก ดิ์ และหลายๆท่ า นที่ เ ห็ น ด้ ว ย แต่ ด้ ว ย
ผิดระเบียบการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะ การขุดลอกไม่ต้องขออนุญาต แต่การวางท่อ พร้อม
บ่อพักต้องขออนุญาต หมู่บ้านไหนก็มีความเดือดร้อนเหมือนกัน บ้านหนองเต่าก็เดือดร้อนตั้งแต่
ปีที่ผ่านมา ขอนาเรียนที่ประชุมทราบค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ ครับ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตเอ่ยนาม สท.ศรีไล ระเบียบการใช้ที่ดินสาธารณะ โครงการ
ของบ้านหนองเต่า สภาเทศบาลไม่อนุมัติเนื่องจากคนละประเด็น โครงการขุดลอกลาเหมืองเป็น
อานาจของกรมเจ้าท่า ทาเพื่อให้น้าไหลได้สะดวก ไม่ได้ทาเพื่อกีดขวางทางน้า การขุดลอกปกติ
ไม่ยั่งยืน ดินอาจทรุดและตื้นเขินเหมือนเดิม จึงต้องมีการวางท่อเพิ่มเติม เพื่อให้น้าไหลได้สะดวก
ไม่ขวางทางน้าไหล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับ

ประธานสภา:

ผมจับประเด็นคือ สท.ศรีไล ข้องใจเรื่องโครงการขุดลอกลาเหมือง แต่เอกสารด้านในเป็นการ
วางท่อพร้อมบ่อพัก เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา คาสั่งกรมเจ้าท่า ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 124 ตอนที่ 4 ง
ลงวันที่ 11 มกราคม 2550 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งล่วงล้าลาน้า เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปตามข้อ 1 ของคาสั่งกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีที่ 178/2548 ลงวันที่ 25
เมษายน 2548 เรื่อง มอบอานาจ “เจ้าท่า” ตามพรบ.การเดินเรือในน่านน้าไทย ให้อปท.ในการ
พิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล้าลาแม่น้า ตามมาตรา 117 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่
63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพรบ.การเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ.2546 เฉพาะสิ่งปลูก
สร้าง 4 รายการ คือ 1.โรงสูบน้า 2.การวางท่อ สายเคเบิ้ล สายปักเสาไฟฟ้า 3.กระชังเลี้ยงสัตว์
น้า 4.เขื่อนกันน้าเซาะ หมายความว่ากรมเจ้า ท่าได้มอบอานาจท้องถิ่น สามารถพิจารณาอนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง ตามที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ จึงนาเรียนที่ประชุมทราบ เพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ
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เชิญสท.ศรีไล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

สท.ศรีไล:

เรี ย นท่านประธานสภา ขอแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ การประชุมแผนที่ผ่านมา วันที่ 4 มีนาคม
2562 ท่านปลัดศุภชัย แจ้งว่าการวางท่อในลาเหมืองในที่สาธารณะ ต้องได้รับการอนุญาตถึงจะ
ดาเนินการได้

นางสุพรรณ:

เชิญสท.สันติ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา การดาเนินการทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในเมื่อท่านปลัด แจ้ง
ระเบียบให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว อยู่ที่สภาเทศบาลจะพิจารณาอนุมัติครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ประเด็นอยู่ที่การวางท่อในลาเหมืองต้องขออนุญาตจากอาเภอ ดังมีกรณี
ตัวอย่างของบ้านแป้น ลุงเมืองคา ต้องขออนุญาตจากอาเภอ ผมเข้าใจตรงนี้ตามที่สท.ศรีไลพูด
หากมีการฟ้องร้อง ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ ครับ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง กรมเจ้าท่า
ได้มอบอานาจท้องถิ่นสามารถพิจารณาอนุญาตสิ่งปลูกสร้างในลาเหมือง ให้ท้องถิ่นดูแลและทาให้
ดีขึ้น ที่ดินสาธารณะและที่ลาเหมือง เป็นคนละส่วนกันครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา การลงมติอยู่ที่อานาจของสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละท่าน แต่ดิฉั นมีข้อ
สงสัยในเมื่อโครงการขุดลอกลาเหมืองมีการวางท่อเพิ่ม เติม ควรจะนาไปใส่ ในชื่อโครงการให้
ครบถ้วน ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยค่ะ

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองช่าง ครับ

นายณัฐวิโรจน์:
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ชื่อโครงการ คือ ขุดลอก
ลาเหมือง และจากการประชาคมหมู่บ้าน ผู้นาหมู่บ้านแจ้งว่า หากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบว่ามีสิ่งใด
ที่ต้องทาเพิ่มเติมสามารถใส่ลงไปได้ แต่ภาพรวมคือการขุดลอกลาเหมือง 1,561 เมตร ส่วนการ
วางท่อเป็นส่วนย่อย 100 กว่าเมตร ซึ่งพื้นที่เดิมเป็นดาดคอนกรีตที่มีสภาพทรุดโทรมเนื่องจาก
สร้างมาเป็นระยะเวลานาน มีวัชพืชปกคลุม จึงมีการปรับปรุงใหม่ให้สมกับประโยชน์ใช้สอยใน
ปัจ จุบั น เพื่อรองรับ การระบายน้าให้ส ะดวกยิ่งขึ้น ได้มาตรฐานมั่นคงมากขึ้น จึงต้องขุดลอก
ลาเหมือง และวางท่อพร้อมบ่อพักครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรีย นท่านประธานสภา ชื่อโครงการขุดลอกล าเหมืองสามารถเปลี่ ยนเป็น โครงการขุดลอก
ลาเหมืองพร้อมวางท่อและดาดลาเหมือง จะได้หรือไม่ครับ
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การเปลี่ยนชื่อโครงการ หากสมาชิกสภาทุกท่านเห็นด้วย คงจะไม่มีปัญหา เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ เนื่องจากไม่มีในแผน เพราะในแผนมีแค่ขุดลอก
ไม่มีการวางท่อค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ ครับ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา การเปลี่ยนชื่อหากสามารถทาได้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
ขอให้ท่านสมาชิกสภา พิจารณาคานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน
เชิญสท.ศรีไล ครับ

ประธานสภา:
สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตอบในส่วนรายละเอียด ปร.4 , ปร.5 และสมาชิกสภา
ทุกท่าน เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนทุกคนค่ะ

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองช่าง ครับ

นายณัฐวิโรจน์:
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ใบประมาณราคา ปร.4 คือ รายละเอียดปริมาณงาน
พร้อมราคา งานวางท่อ งานบ่อพัก มีรายละเอี ยดชัดเจน ถูกต้องตามเนื้องาน รวมถึง ใบประมาณ
การเบื้องต้น ขอชี้แจงให้ทราบคร่าวๆ เท่านี้ครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.เทพนิมิต ครับ

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา ในเอกสารก็มีรายละเอียดชี้แจงชัดเจนแล้ว ขุดลอกลาเหมืองพร้อมวางท่อ
และขอสอบถามโครงการนี้ห ากสภาเทศบาลอนุมั ติแ ล้ ว จะผิ ดหรือ ถูก ต้อ งตามระเบี ยบ ขอ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครับ

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ผมขอมอบหมายให้นิติกร เป็นผู้ตอบครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

นายธีรพันธ์:
นิติกร

เรียนท่านประธานสภา หน้าที่ในการตอบคาถามชี้แจงเรื่องระเบียบในกิจการของสภา เป็นหน้าที่
ของเลขานุ ก ารสภา ดั ง นั้ น ผมขอชี้ แ จงในหลั ก การเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ กั บ สมาชิ ก สภาทุ ก ท่ า น
ประเด็น แรก การเปลี่ ยนชื่อโครงการและรายละเอียดข้างในไม่ตรงกัน ต้องดูว่าเนื้องานหลั ก
เป็นงานขุดลอกหรืองานวางท่อ และต้องเชื่อมโยงกับแผนที่ผ่านประชาคมหมู่บ้าน ส่วนประเด็นที่
สอง เรื่องการขออนุญาต หากเป็นการขุดลอกในแม่น้าขนาดเล็ก และมีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านแป้นเพียงแห่งเดียว การพิจารณาและอนุญาตดาเนินการสิ่งล่วงล้าลาแม่น้าเป็นอานาจ
ของนายกเทศมนตรี ส่วนระเบียบมหาดไทยเกี่ยวกับการใช้ที่ดินสาธารณะ น่าจะเป็นระเบียบที่ใช้
ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายฉบับอื่นบังคับใช้ ในกรณีนี้ หากลาเหมืองดังกล่าวเป็นลาเหมืองขนาดเล็ก
และมีพื้นที่อยู่เพียงแต่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น ย่อมต้องบังคับตามพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖, กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และค าสั่ ง กรมขนส่ ง ทางน้ าและ
พาณิชยนาวีที่ ๑๘๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายนพ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับ
อยู่
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ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่ า นใดเห็ น ควรอนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมโครงการขุ ด ลอกล าเหมื อ งกลาง บ้ า นเส้ ง ม.7
ต.บ้ า นแป้ น อ.เมื อ งล าพู น จ.ล าพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น
งบประมาณ 400,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
จานวน 8 เสียง งดออกเสียง 2 ท่าน คือ นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา และสท.ศรีไล
เจริญวิวัฒน์วงศ์ ครับ
9.โครงการปรับปรุงบ่อเกษตร (บ่อปากกอง) บ้านม่วง ม.8 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 125,700 บาท แจ้งที่มาที่ไป
ของบ่ อเกษตรปากกอง บ้านม่ว งต้นผึ้ง กรมทรัพยากรน้าบาดาล มาเจาะบ่อน้าเมื่อปี 2537
ปัจจุบันชารุดไม่มีน้าใช้เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด 125 ไร่ เป็นที่นา 112 ไร่ ที่สวน 13 ไร่
สมาชิกผู้ใช้น้าทั้งหมด 65 ราย สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ
ถ้าไม่มีผมขอสอบถามมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุง
บ่อเกษตร (บ่อปากกอง) บ้านม่วง ม.8 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 125,700 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิก
สภาฯ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 10 เสียง

ประธานสภา:

10.โครงการปรับปรุงบ่อเกษตร (บ่อต้นกว๋าว) บ้านม่วง ม.8 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 125,700 บาท แจ้งที่มาที่ไป
กรมทรัพยากรน้าบาดาลและกรมพัฒนาที่ดิน เจาะบ่อน้าบาดาลพร้อมซับเมิสร์ 15 แรง ปัจจุบัน
ชารุดไม่สามารถใช้งานได้ มีสมาชิกผู้ใช้น้าทั้งหมด 47 ราย พื้นที่ทานา 65 ไร่ ทาสวน 44 ไร่
มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรือไม่ เชิญ สท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามโครงการบ่อเกษตรของบ้านม่วง 2 โครงการ และชารุดทั้ง
2 บ่อ ขอทราบการเก็บค่าน้าบริหารจัดการอย่างไร ทาไมช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จึงต้องมาพึ่งพา
เทศบาลครับ

ประธานสภา:

การใช้น้ายังไม่ได้ทาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่ง บ่อเกษตรปากกอง ใช้งานมานานกว่า 30 ปี ส่วนบ่อ
ต้น กว๋ าว ใช้ง านมาทั้ งหมด 21 ปี ในพื้ นที่ บ้า นม่ ว งมีบ่ อ เกษตรทั้ งหมด 5 บ่อ ช ารุ ด 2 บ่ อ
เชิญสท.สุพรรณ ครับ

นางสุพรรณ:
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา สอบถามผู้ใช้น้าบ่อเกษตร ภายในหมู่บ้านไม่มีการเรียกเก็บค่าทานุบารุง
หรือค่าใช้น้า ใช่หรือไม่คะ

ประธานสภา:

กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้า ได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลมาโดยตลอด เงินที่เก็บได้นาไปชาระค่ า
ไฟฟ้า แต่ที่ชารุดในครั้งนี้มีค่าซ่อมแซม 100,000 กว่าบาท จึงไม่มีความสามารถในการซ่อมแซม
เชิญสท.สุพรรณ ครับ

นางสุพรรณ:
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา ในอนาคตควรมีระเบียบในการบริหารจัดการเรื่องนี้ค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ
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เรี ย นท่านประธานสภา โครงการปรับปรุงบ่อเกษตรในแผนฯ แจ้งว่า จัดซื้อเครื่องสู บน้าเพื่อ
การเกษตร ไม่ ท ราบว่ า หมู่ บ้ า นต้ อ งการซื้ อ ซั บ เมิ ส ร์ ห รื อ ปรั บ ปรุ ง บ่ อ เกษตร ขอเจ้ า หน้ า ที่ ที่
เกี่ยวข้องช่วยขยายความในส่วนนี้ค่ะ

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองช่าง ครับ

นายณัฐวิโรจน์:
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เหตุผลที่ใช้คาว่าปรับปรุง
เนื่องจากลงพื้นที่สารวจพบว่าต้องใช้อุปกรณ์หลายรายการในการประกอบเนื่องจากเป็นเครื่อง
สู บ น้ าขนาดใหญ่ 10 แรงม้า ประเด็นส าคัญ คือ ปรับปรุง จัดซื้อ พร้อมติด ตั้ง เพื่อ ให้ ส มกั บ
ประโยชน์ใช้สอยครับ

ประธานสภา:

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอสอบถามมติที่ประชุม
ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงบ่อเกษตร (บ่อต้นกว๋าว) บ้านม่วง
ม.8 ต.บ้ านแป้ น อ.เมืองลาพูน จ.ล าพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
งบประมาณ 125,700 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
จานวน 10 เสียง
11.โครงการปรับปรุงผิวจรจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 1 (บ้านล้อง)
บ้านหนองเต่า ม.3 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 132,000 บาท จะมีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม เชิญครับ ไม่มีนะครับ
ถ้าไม่ท่านใดสอบถาม ผมขอถามมติที่ประชุมท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ปรับปรุงผิวจรจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ซอย 1 (บ้านล้อง) บ้านหนองเต่า
ม.3 ต.บ้ านแป้ น อ.เมืองลาพูน จ.ล าพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
งบประมาณ 132,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
จานวน 10 เสียง

ประธานสภา:

ประธานสภา:

12.โครงการปรั บ ปรุ งผิ ว จรจรแบบเสริมผิ ว พาราแอสฟัล ท์ติก คอนกรี ต (Overlay) ซอย 11
บ้านบ่อโจง ม.1 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 146,000 บาท จะมีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม เชิญครับ ไม่มีนะครับ
ถ้าไม่ท่านใดสอบถาม ผมขอถามมติที่ประชุมท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ปรับปรุงผิวจรจรแบบเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 11บ้านบ่อโจง ม.1
ต.หนองหนาม อ.เมื องล าพูน จ.ล าพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ านแป้ น
งบประมาณ 146,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
จานวน 10 เสียง

ประธานสภา:

13.โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จรจรแบบเสริ ม ผิ ว พาราแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต (Overlay) ซอย 3
บ้านบ่อโจง ม.1 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 254,000 บาท จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา การปรับปรุงผิ วจราจร มีทั้งผิ วยางพาราและผิวแอสฟัลติกส์ คอนกรีต
ใช่หรือไม่คะ

ประธานสภา:

เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งพื้นที่บ้านบ่อโจง ใช้ผิวยางพารา เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ
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ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา จริงๆแล้วรัฐบาลต้องการให้ใช้ยางพาราในการก่อสร้างถนน หมู่บ้านละ
1 กิโลเมตร แต่เนื่องจากมีราคาสูง เทศบาลจึงใช้ยางพาราก่อสร้างก่อสร้างถนนบางสายเท่านั้น

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอให้เทศบาลพิ จารณาใช้ผิวยางพาราก่อสร้างถนนสายหลัก เพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาในการใช้งานให้ยาวนานเพิ่มมากขึ้นค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.อุทัย ครับ

สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตเอ่ยนาม สท.ศรีไล ซอย 3 บ้านบ่อโจง ถนนเส้นนี้เป็นถนนสาย
หลักของหมู่บ้านอยู่แล้ว ประชาชนได้รับประโยชน์โดยแท้จริงครับ

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่
ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงผิวจรจรแบบ
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ซอย 3 บ้านบ่อโจง ม.1 ต.หนองหนาม อ.เมือง
ลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 254,000 บาท
กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 10 เสียง

ประธานสภา:

14.โครงการก่อสร้ างพนังกันดินข้างบ้านนายอร่าม (ซอย 4) บ้านขว้าง ม.2 ต.หนองหนาม
อ.เมื อ งล าพู น จ.ล าพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณ
161,000 บาท จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรี ย นท่ า นประธานสภา โครงการก่ อ สร้ า งพนั ง กั น ดิ น ของบ้ า นขว้ า ง มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขอฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยครับ

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้า ไม่มีผมขอสอบถามมติ
ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างพนัง
กันดินข้างบ้านนายอร่าม (ซอย 4) บ้านขว้าง ม.2 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตาม
แบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 161,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ
มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 10.เสียง

ประธานสภา:

15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล. ซอย 1 (บ้านถ้า) บ้านหนองหนาม ม.3 ต.หนองหนาม
อ.เมื อ งล าพู น จ.ล าพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณ
401,000 บาท จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญสท.เทพนิมิต ครับ

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอย 1 บ้านถ้าหนองหนาม มีความจาเป็น
เร่งด่วน ต้องรีบทาก่อนถึงฤดูฝน ขอฝากท่านสมาชิกสภา ช่วยพิจารณาด้วยครับ

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมสภา
ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล. ซอย 1 (บ้านถ้า)
บ้านหนองหนาม ม.3 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
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ขาดเงินสะสม จานวน 10 เสียง
ประธานสภา:

16.โครงการติดตั้งเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านรั้ว -ทุ่ง ม.8 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 133,000 บาท จะมีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญสท.สนิท ครับ

สท.สนิท:

เรียนท่านประธานสภา ความจาเป็นบ้านรั้ว-ทุ่ง คือ ระบบเสียงตามสายของหมู่บ้านใช้งานมานาน
ปัจจุบันเสื่อมสภาพ ชารุด หมู่บ้านต้องใช้เสียงตามสายของวัดในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชน

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ถ้าจาไม่ผิดในปี 60-61 เทศบาลได้ติดตั้งระบบเสียงตามสายครบทั้ง 9
หมู่บ้าน ไม่ทราบว่าทาไมไม่ครอบคลุมถึงบ้านรั้ว-ทุ่ง

ประธานสภา:

ในญัตตินี้พูดถึงระบบเสียงตามสายของหมู่บ้านรั้ว -ทุ่ง ไม่ได้ห มายถึงระบบเสียงตามสายของ
เทศบาล จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติ
ที่ประชุมสภา ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งเสียงตามสายหมู่บ้ าน
บ้านรั้ว-ทุ่ง ม.8 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 133,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม จานวน 10 เสียง

ประธานสภา:

17.โครงการวางท่อระบายน้า ซอยหลังวัดบ้านรั้ว-ทุ่ง (เชื่อมของเดิม) ม.8 ต.หนองหนาม อ.เมือง
ลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 171,000 บาท
จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญสท.สนิท ครับ

สท.สนิท:

เรียนท่านประธานสภา ความจาเป็นบ้านรั้ว -ทุ่ง คือ บริเวณนั้นเป็นแหล่งพักน้าขัง ไหล่ถนนทรุ ด
หมู่บ้านต้องการให้วางท่อระบายน้าเชื่อมต่อของเดิมครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรี ยนท่านประธานสภา เป็นการขุดท่อเหมือนการวางท่อระบายน้า ไม่ได้ว างท่อในลาเหมือง
ใช่หรือไม่คะ หากทาในลาเหมืองต้องขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ และในกรณีข อง
บ้านเส้ง ดิฉันจะทาหนังสือขอหารือไปยังอาเภอเมืองลาพูน ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบค่ะ

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมสภา
ท่านใดเห็น ควรอนุมัติให้ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้า ซอยหลั ง วัดบ้านรั้ว -ทุ่ง
(เชื่อมของเดิม) ม.8 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 171,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้จ่าย
ขาดเงินสะสม จานวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน คือ สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์

-26ประธานสภา:

18.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายประชา
รัฐพัฒโน ม.2 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 1,042,000 บาท จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่
เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา โครงการนี้ประชาชนร้องทุกข์เข้ามา เนื่องจากถนนช่วงหน้าเทศบาลตาบล
บ้านแป้นคับแคบ รถสวนกันลาบาก หลายคันตกขอบถนน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ควร
แก้ไขอย่างเร่งด่วนครับ

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมสภา
ท่านใดเห็ นควรอนุ มัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบเสริมผิ วแอสฟัล ท์
ติกคอนกรีต(Overlay) ถนนสายประชารัฐพัฒโน ม.2 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตาม
แบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 1,042,000 บาท กรุณายกมือขึ้น
ครับ มีสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 10 เสียง

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จานวน 16 โครงการดังนี้
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยเทศบาล
ต าบลบ้า นแป้น 42 บ้า นแป้น ม.6 ต.บ้า นแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลต าบลบ้า นแป้น งบประมาณ 212,000 บาท จานวน 10 เสีย ง
ประกอบด้ ว ย นายถน อม ญาณะโ รจน์ ป ระธาน สภ า /น างสุ พ รรณ เลิ ศ พฤกษ์
รองประธานสภา/สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/สท.เทพนิมิต เจริญสุข/
สท.สมศั ก ดิ์ ห้ า วหาญ/ สท.ณรงค์ เชื้ อ เย็ น /สท.อุ ทั ย อุ ป ระโจง /สท.สนิ ท สุ ริ ย ะธง/
สท.สันติ ปินคา
2.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอยจันยาพร บ้านแป้น ม.6 ต.บ้านแป้น อ.เมือง
ลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 41,200
บาท จานวน 10 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา /นางสุพรรณ
เลิ ศ พฤกษ์ รองประธานสภา/สท.ศรี ไ ล เจริ ญ วิ วั ฒ น์ ว งศ์ / สท.ประดิ ษ ฐ์ เมื อ งลื อ /
สท.เทพนิมิต เจริญสุข/สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /สท.อุทัย อุประโจง /
สท.สนิท สุริยะธง สท.สันติ ปินคา
3.โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จรจรแบบเสริ ม ผิ ว แอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต (Overlay) ซอยเจ๊ จิ ต
(ช่วงที่ 2) บ้านบูชา ม.5 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณ 34,400 บาท จ านวน 10 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/นางสุ พ รรณ เลิ ศ พฤกษ์ รองประธาน/สท.ศรี ไ ล
เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ /สท.เทพนิมิต เจริญสุข /สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/
สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /สท.อุทัย อุประโจง /สท.สนิท สุริยะธง สท.สันติ ปินคา
4.โครงการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้าดื่ม RO บ้านบูชา หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 244,000
บาทจ านวน 10 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/นางสุพรรณ
เลิศพฤกษ์ รองประธาน/สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/สท.เทพนิมิต
เจริญสุข/สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /สท.อุทัย อุประโจง /สท.สนิท สุริยะธง
สท.สันติ ปินคา

-275.โครงการปรับปรุงผิวจรจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต (Overlay) ซอยหลังโรงงาน
สืบสวรรค์ บ้านบูชา ม.5 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลต าบลบ้า นแป้ น งบประมาณ 124,600 บาท จ านวน 10 เสียง ประกอบด้ว ย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/นางสุ พ รรณ เลิ ศ พฤกษ์ รองประธาน/สท.ศรี ไ ล
เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ /สท.เทพนิมิต เจริญสุข /สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/
สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /สท.อุทัย อุประโจง /สท.สนิท สุริยะธง สท.สันติ ปินคา
6.โครงการขุดลอกลาเหมืองกลาง บ้านเส้ง ม.7 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 400,000 บาท จานวน 8 เสียง
ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/ สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/สท.เทพนิมิต
เจริญสุข/สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /สท.อุทัย อุประโจง /สท.สนิท สุริยะธง
สท.สันติ ปินคา งดออกเสียง 2 ท่าน คือ นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา/สท.ศรีไล
เจริญวิวัฒน์วงศ์
7.โครงการปรั บ ปรุ งบ่ อ เกษตร (บ่อ ปากกอง) บ้ า นม่ วง ม.8 ต.บ้ า นแป้ น อ.เมื องล าพู น
จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 125,700 บาท
จ านวน 10 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/นางสุ พ รรณ
เลิศพฤกษ์ รองประธาน/สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/สท.เทพนิมิต
เจริญสุข/สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /สท.อุทัย อุประโจง /สท.สนิท สุริยะธง
สท.สันติ ปินคา
8.โครงการปรั บ ปรุ ง บ่ อเกษตร (บ่ อ ต้น กว๋า ว) บ้ า นม่ ว ง ม.8 ต.บ้ า นแป้ น อ.เมื อ งล าพู น
จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 125,700 บาท
จ านวน 10 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/นางสุ พ รรณ
เลิศพฤกษ์ รองประธาน/สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/สท.เทพนิมิต
เจริญสุข/สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /สท.อุทัย อุประโจง /สท.สนิท สุริยะธง
สท.สันติ ปินคา
9.โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จรจรแบบเสริ ม ผิ ว แอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต (Overlay) ซอย 1
(บ้านล้อง) บ้านหนองเต่า ม.3 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 132,000 บาทจานวน 10 เสียง ประกอบด้วย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/นางสุ พ รรณ เลิ ศ พฤกษ์ รองประธาน/สท.ศรี ไ ล
เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ /สท.เทพนิมิต เจริญสุข /สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/
สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /สท.อุทัย อุประโจง /สท.สนิท สุริยะธง สท.สันติ ปินคา
10.โครงการปรับปรุงผิวจรจรแบบเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 11
บ้านบ่อโจง ม.1 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณ 146,000 บาทจ านวน 10 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/นางสุ พ รรณ เลิ ศ พฤกษ์ รองประธาน/สท.ศรี ไ ล
เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ /สท.เทพนิมิต เจริญสุข /สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/
สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /สท.อุทัย อุประโจง /สท.สนิท สุริยะธง สท.สันติ ปินคา
11.โครงการปรับปรุงผิวจรจรแบบเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 3
บ้านบ่อโจง ม.1 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณ 254,000 บาทจ านวน 10 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/นางสุ พ รรณ เลิ ศ พฤกษ์ รองประธาน/สท.ศรี ไ ล
เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ /สท.เทพนิมิต เจริญสุข /สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/
สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /สท.อุทัย อุประโจง /สท.สนิท สุริยะธง สท.สันติ ปินคา

-2812.โครงการก่อสร้างพนังกันดินข้างบ้านนายอร่าม (ซอย 4) บ้านขว้าง ม.2 ต.หนองหนาม
อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้า นแป้น งบประมาณ
161,000 บาท จานวน 10 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/
นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธาน/สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ /
สท.เทพนิมิต เจริญสุข/สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /สท.อุทัย อุประโจง /
สท.สนิท สุริยะธง สท.สันติ ปินคา
13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล. ซอย 1 (บ้านถ้า) บ้านหนองหนาม ม.3 ต.หนอง
หนาม อ.เมื อ งล าพู น จ.ล าพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น
งบประมาณ 401,000 บาท จ านวน 10 เสีย ง ประกอบด้ วย นายถนอม ญาณะโรจน์
ประธานสภา/นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธาน/สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.ประดิษฐ์
เมืองลือ /สท.เทพนิมิ ต เจริ ญสุ ข /สท.สมศักดิ์ ห้า วหาญ/ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /สท.อุทั ย
อุประโจง /สท.สนิท สุริยะธง สท.สันติ ปินคา
14.โครงการติ ด ตั้ ง เสี ยงตามสายหมู่ บ้า น บ้า นรั้ ว -ทุ่ ง ม.8 ต.หนองหนาม อ.เมือ งล าพู น
จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 133,000 บาท
จ านวน 10 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/นางสุ พ รรณ
เลิ ศ พฤกษ์ รองประธาน /สท.ศรี ไ ล จายโจง/ สท.ประดิ ษ ฐ์ เมื อ งลื อ /สท.เทพนิ มิ ต /
สท.สันติ ปินคา
15.โครงการวางท่อระบายน้า ซอยหลังวัดบ้านรั้ ว-ทุ่ง (เชื่อมของเดิม) ม.8 ต.หนองหนาม
อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้า นแป้น งบประมาณ
171,000 บาทจ านวน 9 เสี ย ง ประกอบด้ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/
นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธาน /สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/สท.เทพนิมิต / สท.สันติ ปินคา
งดออกเสียง 1 ท่าน คือ สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์
16.โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จรจรแบบเสริ ม ผิ ว แอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต (Overlay) ถนนสาย
ประชารัฐ พัฒโน ม.2 ต.หนองหนาม อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 1,042,000 บาท
จ านวน 10 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/นางสุ พ รรณ
เลิ ศ พฤกษ์ รองประธานสภา/สท.เทพนิ มิ ต เจริ ญ สุ ข สท.ประดิ ษ ฐ์ เมื อ งลื อ /สท.อุ ทั ย
อุ ป ระโจง/สท.สั น ติ ปิ น ค า / สท.ณรงค์ เชื้ อ เย็ น / สท.สมศั ก ดิ์ ห้ า วหาญ /สท.ศรี ไ ล
เจริญวิวัฒน์วงศ์ /สท.สนิท สุริยะธง
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ผมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่มีปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน สามารถแจ้งเข้ามาได้ และเชิญรองประธานสภาทาหน้าที่ชั่วคราว
แทนผม เนื่องจากมีอาการตะคริว เชิญรองประธานสภา ได้ทาหน้าที่ครับ

นางสุพรรณ:

ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ จะมีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม เชิญ สท.สมศักดิ์ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถาม
โครงการผันน้าด้วยเครื่องสูบน้าพลังงานไฟฟ้า 2 แห่ง คือ บ่อขยะเทศบาลและบ่อบ้านม่วง ขอ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครับ

-29นางสุพรรณ:

เชิญผู้อานวยการกองช่าง ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

นายณัฐวิโรจน์:
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.
2555 โดยกรมชลประทานจังหวัดลาพูน ให้เทศบาลดาเนินการสารวจบ่อพักน้า สาหรับเก็บน้า
ที่สูบจากแม่น้ากวงด้วยพลังงานไฟฟ้า ต้องมีบ่ อพักเป็นระยะๆ เพื่อกักเก็บน้าและพักการสูบน้า
เป็นระยะๆ ไม่ได้สูบน้าตลอดเวลา และปล่อยน้าจากบ่อพักลงสู่พื้นที่การเกษตร เพราะฉะนั้น
บ่อพักน้านี้ต้องวางอยู่บนพื้นที่สูงพอสมควร โดยใช้พื้นที่บ้านแป้น บ้านม่วง มองไว้ 2 จุด คือ
1.บ้านม่วงปลายทางใกล้บ้านแป้น 2.บ่อขยะของเทศบาล ขนาดบ่อพัก 500 คิว หรือ 15
2.5-3
อยู่ระหว่างการออกแบบของกรมชลประทาน หากมีความคืบหน้าในการ
ก่อสร้างจะแจ้งในคราวต่อไปครับ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.ณรงค์ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

สท.ณรงค์:

เรี ย นท่ า นประธานสภา คณะผู้ บ ริ ห าร ขอให้ ก องช่ า งตรวจสอบถนนสายบ้ า นหนองหนามบ้านแป้น สายใหม่ ก่อสร้างไม่นาน ปัจจุบันชารุดถนนแตกแยกตัวออกจากกัน และอีกหนึ่งเรื่อง
คือ พบผักตบชวาในลาน้ากวงเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาล มีปริมาณหนาแน่น ขอเทศบาลดูแล
จัดเก็บครับ

นางสุพรรณ:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

นางสุพรรณ:

เรียนท่านประธานสภา ถนนสายบ้านหนองหนาม – บ้านแป้น มอบหมายกองช่างสารวจและแจ้ง
ผู้รับจ้างทราบเพื่อดาเนินการแก้ไข สาหรับปัญหาผักตบชวาในลาน้ากวง งานป้องกันฯ ได้ดาเนิน
การกาจั ดและจัดเก็บ อยู่เป็นระยะๆ แต่ผั กตบชวาไหลมาจากที่อื่นเรื่อยๆ ผมจึงมีแนวคิดทา
เครื่องสับผักตบชวา ให้ย่อยสลายในน้าโดยติดใบมีดหรือใบพัดไว้กับเรือ ซึ่งอยู่ระหว่างออกแบบ
เพื่อทดลองใช้ครับ

ประธานสภาชั่วคราว

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะคะ การประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 ในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สาหรับวันนี้ดิฉันขอขอบคุณ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอปิดประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่

-๓๐-

(ลงชื่อ)..................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร)
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่.........................................................
(ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ
(นางศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
(ลงชื่อ).......................................กรรมการ
(นายเทพนิมิต เจริญสุข)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
(ลงชื่อ).......................................กรรมการและเลขานุการ
(นายประดิษฐ์ เมืองลือ)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่.......................................................
(ลงชื่อ).......................................
(นายถนอม ญาณะโรจน์)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

