บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 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.นายพิชัย
ชัยวงศ์
5.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
6.นายรังสรรค์ ขว้างแป้น
7.นายพิเชษฐ์
ไชยแป้น
8.นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป
9.นางณภัทรวรัญญ์ ศิรโรจน์สถิต
10.นางนันทกา
เครือซุง
11.นางสาวอรนุช
กันทะธง
12.นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว
13.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
14.นางสุวารีย์
ใยดี
15.นางสาวชนัญญา คงสมัย
16.นางสาวบุษบา หมื่นวิวัฒน์
17.นางฝนทอง
ฟูวิโรจน์
18.นางอ่อนจันทร์ มาละโรจน์
19.นายชาญศิลป์
มณีวรรณ
20.นางอัมพรรณ
ญาณะโรจน์

ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

ลายมือชื่อ
ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
พรศักดิ์
แก้ววิจิตร
สุภาวัตร ศิริบูรณ์
พิชัย
ชัยวงศ์
รัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
รังสรรค์
ขว้างแป้น
พิเชษฐ์
ไชยแป้น
สอางค์ศรี
พิมพ์อูป
ณภัทรวรัญญ์ ศิรโรจน์สถิต
นันทกา
เครือซุง
อรนุช
กันทะธง
พิมผกา
ต้นแก้ว
อมรรัตน์
อูปเวียง
สุวารีย์
ใยดี
ชนัญญา
คงสมัย
บุษบา
หมื่นวิวัฒน์
ฝนทอง
ฟูวิโรจน์
อ่อนจันทร์ มาละโรจน์
ชาญศิลป์
มณีวรรณ
อัมพรรณ
ญาณะโรจน์

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นทุกคน
เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย ที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เข้าร่วม
การประชุมสภาเทศบาล ทั้งหมด 11 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และประธานสภาเทศบาลได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี
2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา:

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลบ้านแป้น มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ สาหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแรก การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ยังอยู่ในสมัยประชุม สมัยที่ 1 ประจาปี
2561 ประกอบกับคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติฯ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาตามอานาจหน้าที่
จึงเป็นที่มาของการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ และท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลบ้ า นแป้ น มี เ รื่ อ งแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ เกี่ ย วกั บ การประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ์:

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภาผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ผมนายธี ร ะศั ก ดิ์ จั น ทร์ ภิ ร มย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัด เทศบาล ปฏิบั ติห น้า ที่น ายกเทศมนตรี ตาบลบ้ านแป้ น แจ้ งประกาศใช้แ ผนพัฒ นาท้องถิ่ นสี่ ปี
นายกเทศมนตรีฯ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่
2 พ.ศ.2559 หมวด 4 ข้อ 21 และข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิน่ อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3.ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ างแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นสี่ ปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรือ เปลี่ ย นแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ดังนั้น กระผมจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้สภาเทศบาลรับทราบต่อไปครับ
ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ได้แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่ งนี้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

-3สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถาม
นอกประเด็นแต่อยู่ในแผนพัฒนาฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้ส่งโครงการของชุนชนที่จาเป็น แต่
โครงการนี้นี้ไม่ได้อยู่ในแผนของชุ มชน หากชุมชนต้องปรับปรุงแผน ต้องยื่นเสนอแผนต่อเทศบาล
หรือไม่ อย่างไรคะ

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา แผนของชุมชนบางอย่างไม่ต้องผ่านเทศบาล เนื่องจาก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ หมู่บ้านหรือชุมชน สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้จากหลายภาคส่วน เช่น จังหวัดหรือ
นายกเทศมนตรี
อบจ.ลาพูน แต่ถ้าหากงบประมาณส่วนนั้นเป็นของเทศบาลต้องแจ้งเทศบาลทุกครั้งครับ
ประธานสภา:

หมู่บ้ า นหรื อชุม ชน ต้องทาแผนไว้ แต่ จะขอรับ งบประมาณสนับสนุ นจากหน่ ว ยงานใด แล้ ว แต่
ดุลยพินิจของคนในชุมชน จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า
สภาเทศบาลรั บ ทราบการประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติ ม
เปลี่ ย นแปลง ครั้ งที่ 1/2561 และขอเชิญสมาชิก สภาเทศบาลทุ กท่ าน ร่ว มงานฌาปนกิ จศพ
พ่อลู น ปั ญส่ งเสริ ม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และหลั งเสร็จสิ้ นการประชุมสภาเทศบาล
เชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ด้านหน้าห้องประชุมสภาเทศาล ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา:

ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้ น
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตามเอกสารที่ ได้แจกให้
ทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาท่านใด หรือท่านผู้บริหารจะแก้ไข ขอเชิญ ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดแก้ไข เป็นอันว่าที่ ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเพิกถอนมติสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ประธานสภา: ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 3 ข้ อ 3.1 เรื่ อ งขออนุ มั ติ เ พิ ก ถอนมติ ส ภาเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น
เชิญคณะผู้บริหาร
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเพิกถอนมติสภา
เทศบาลตาบลบ้านแป้น
หลักการและเหตุผล ตามที่สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เทศบาลตาบล
บ้านแป้น จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างถนนพารา
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จ.ล าพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณ 200,000 บาท
เมื่อสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น
เนื่องจากแบบแปลนที่จะใช้ในการดาเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) จึงทาให้การจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นไปโดย
มิชอบ ดังนั้น จึงขออนุมัติเพิกถอนมติสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เรื่อง ขออนุมิติจ่ายขาดเงินสะสม
ของเทศบาล (โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านบ่อโจง-บ้านขว้าง ร้านไอ
ติม 222) หมู่ที่ 1 ต.หนองหนาม อ.เมือ ง จ.ล าพูน ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 200,000 บาท
ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบ
ในการจั ดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อพิจารณา เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อ
พิจารณาต่อไป ครับ
ประธานสภา: ตามทีค่ ณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ขออนุมัติเพิกถอนมติสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น จะมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ สท.อุทัย ครับ
สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตตินี้ถอน
ออกไปก่อนและนาเข้าสภาเพื่อพิจารณาใหม่ใช่ไหมครับ ผมขอฝากญัตตินี้ไว้ด้วย เพราะเป็นปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ที่สมควรได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นครับ

ประธานสภา: เชิญปลัดเทศบาลครับ
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เหตุผลที่ต้องเพิกถอนญัตตินี้ เนื่องจากในแผนพัฒนา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาล โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ ยาว 4 เมตร แต่ในเมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายกเทศมนตรีฯ สภาอนุ มัติการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ ยาว 5 เมตร จึงไม่เป็น ไปตามแผน และเป็น โครงการ
เร่งด่วนที่จาเป็นต้องขอสภาเทศบาลอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาล แต่เทศบาลได้ปรับปรุงแผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 จึงนาญัตตินี้มาจ่าย
ขาดเงินสะสมได้อีกครั้ง เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามข้อระเบียบกฎหมายครับ
ประธานสภา: เชิญสท.ศรีไล ครับ
สท.ศรีไล:

เรีย นท่านประธานสภา กรณีนี้เทศบาลส่ งเรื่อง ส่งเอกสารต่างๆ ไปที่จังหวัดแล้ว เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ แต่ในวันนี้เทศบาลขอเพิกถอนมติการจ่ายขาดเงินสะสม ไม่ทราบว่าเทศบาล
ต้องส่งเอกสารไปเพิ่มเติมที่จังหวัดหรือไม่ และในทางกฎหมายจะขัดแย้งกันหรือไม่คะ

ประธานสภา: เชิญปลัดเทศบาลครับ

-5นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ไม่ขัดแย้ง เนื่องจากเทศบาลแก้ไขงบประมาณในส่วน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาล จานวน 200,000 บาท แต่เอกสารที่นาไปเสนอที่ทาเนียบรัฐบาล เป็นงบประมาณ
นายกเทศมนตรีฯ สนับสนุน จานวน 750,000 บาท ส่ วนการดาเนิน งานเทศบาลดาเนิน งานในส่ วนของเทศบาล
รัฐบาลทาในส่วนของรัฐบาล ไม่ได้นาเงินงบประมาณมารวมกัน และขอขอบคุณทางสมาชิกสภา
เทศบาลที่อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 หากสภาเทศบาลไม่ อนุมัติ
เทศบาลไม่มีเอกสารยื่นต่อรัฐบาล เทศบาลคงจะไม่ได้รับเงินสนับสนุน จานวน 750,000 บาท
ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้เพิกถอนมติ สภาเทศบาล การจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้าง
ถนนพารา แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบ่อโจง-บ้านขว้าง (ร้านไอติม 222) งบประมาณ 200,000 บาท
กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเห็นควรอนุมัติเพิกถอนมติสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น จานวน 11 เสียง

มติที่ประชุม

เห็นควรอนุมัตเิ พิกถอนมติสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น การจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบ่อโจง-บ้านขว้าง (ร้านไอติม 222) งบประมาณ 200,000 บาท
จานวน 11 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา /นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์
รองประธานสภา /นางจั น ทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา/สท.ณรงค์ เชื้อเย็น / สท.เทพนิมิ ต
เจริ ญสุ ข /สท.ประดิษฐ์ เมืองลื อ /สท.สั นติ ปินคา/สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/สท.ศรีไล จายโจง/
สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง
3.2 ญัตติ เรื่องพิจารณาแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการขุดลอกลาเหมืองสายบ้านเส้ง-บ้านหนองเต่า
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการขุดลอกลาเหมือง
สายบ้านเส้ง-บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ เรื่อง
นายกเทศมนตรีฯ
พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง โครงการขุดลอกลาเหมืองสายบ้านเส้ง -บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7
และหมู่ที่ 3
หลักการและเหตุผล ตามที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ไป
ตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการขุดลอกลาเหมือง สายบ้านเส้ง –บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3
ตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 253,000 บาท นั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่จะดาเนินการขุดลอก
เป็นดาดลาเหมืองตลอดสาย ส่งผลให้ไม่สามารถขุดดินได้ตามที่ออกแบบไว้ จึงทาให้ปริมาณงานที่จะ
ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวลดลง กอปรกับประชาชนบ้านเส้งที่อยู่ข้างลาเหมื องแป้น ได้รับ
ความเดือดร้ อน เนื่องจากล าเหมืองตื้นเขิน สาเหตุเกิดจากการพังทลายของหน้าดินทั้งสองข้าง
ลาเหมืองและการทับถมของวัชพืช จึงทาให้เกิดน้าท่วมขัง ส่งผลทาให้น้าเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็นเสี่ยงต่อ
การเกิดเชื้อโรค อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดังนั้ น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและเพื่ อ ให้ ป ริ มาณงานสอดคล้ องกับ งบประมาณ จึง ขอพิจ ารณาแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลง
คาชี้แจง จากเดิม โครงการขุดลอกลาเหมืองสายบ้านเส้ง-บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 ตาบล
บ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ขนาดปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ยาวรวม 1,350 เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 253,000
บาท เปลี่ยนเป็น โครงการขุดลอกลาเหมืองสายบ้านเส้ง-บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 ตาบล
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ก้น ล าเมือง กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึ กโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 1,350 เมตร และขุดลอก
ลาเหมืองช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ก้นลาเหมืองกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย
1.00 เมตร ยาว 1,106 เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ
253,000 บาท
ข้อระเบียบกฎหมาย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ต้องรับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 31
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทา
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และปฏิ บัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อ
พิจารณาต่อไป
ประธานสภา: ตามทีค่ ณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการขุดลอกลาเหมือง สายบ้านเส้งบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ เชิญครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่าน ใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงโครงการขุดลอกลาเหมือง สายบ้านเส้ง - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 กรุณายกมือขึ้นครับ
มีสมาชิกสภาเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง คาชี้แจงโครงการ ขุดลอกลาเหมือง สายบ้านเส้ง - บ้านหนองเต่า
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแป้น จานวน 11 เสียง
มติที่ประชุม

เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการขุดลอกลาเหมือง สายบ้านเส้ง - บ้านหนองเต่า
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 จ านวน 11 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา /
นางสุ พ รรณ เลิ ศพฤกษ์ รองประธานสภา /นางจั น ทร์ แ สง จิ ต อารี เลขานุ ก ารสภา/สท.ณรงค์
เชื้อเย็น / สท.เทพนิมิต เจริญสุข/สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/สท.สันติ ปินคา/สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/
สท.ศรีไล จายโจง/สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง
3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.3 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เชิญคณะผู้บริหาร
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
นายกเทศมนตรีฯ หลักการและเหตุผล เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรภายในเขต
เทศบาลตาบลบ้านแป้นเป็นจานวนมาก ว่าได้รับความเดือดร้อนด้านต่างๆ รายละเอียด ดังนี้
1.ถนนชารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ และบางจุดคับแคบรถสวนทางกันด้วยความลาบาก ส่งผลให้
ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
2.น้ าท่ว มขังบริ เวณบ้ านเรื อน ถนน เรือกสวนไร่นาของประชาชน เนื่องจากท่อระบายน้าเดิมมี
ขนาดเล็ก ส่งผลทาให้เวลาฝนตกน้าไม่สามารถระบายได้ทัน เกิดน้าท่วมขัง ประชาชนและเกษตรกร
ได้รับความเดือดร้อน

-73.น้าเพื่ออุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจากแท็งก์น้าเดิมมีอายุการ
ใช้งานมาเป็ นเวลานาน ทาให้ เกิดการชารุดเสี ยหายบ่อยครั้ง ส่งผลทาให้น้าไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในชีวิตประจาวันของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและลดความเสียหายอันเกิด
แก่ชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตาบลบ้านแป้นจึงต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
ของประชาชนเป็ น การเร่ งด่ว น ข้าพเจ้า นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลั ดเทศบาล ปฏิบัติห น้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จานวน
4,290,300 บาท เพื่อดาเนินโครงการ จานวน 17 โครงการ ดังต่อไปนี้
1.โครงการก่ อ สร้ า งถนนพาราแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ถนนสายบ้ า นบ่ อ โจง-บ้ า นขว้ า ง
(ไอติม 222) หมู่ที่ 1 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 200,000 บาท
2.โครงการก่ อ สร้ า งก าแพงกั น ดิ น บริ เ วณหน้ า ไอติ ม 222 บ้ า นบ่ อ โจง หมู่ ที่ 1
ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ
279,000 บาท
3.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า บริเวณสวนนายสุวรรณ จายโจง
หมู่ที่ 3 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้าบาดาล งบประมาณ
595,000 บาท
4.โครงการก่ อ สร้ า งแท็ ง ก์ น้ าประปาแบบแชมเปญ บ้ า นบู ช า บริ เ วณสวนนายสุ ทิ น
คาวังพฤกษ์ หมู่ที่ 5 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
งบประมาณ 414,000 บาท
5.โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยข้างโบสถ์คริสต์บ้านแป้น หมู่ที่ 6
ต.บ้ านแป้ น อ.เมือง จ.ล าพูน ตามแบบแปลนแผนผั งของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ
485,000 บาท
6.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) ซอย 20 (ช่วงที่ 2) บ้าน
เส้ ง หมู่ที่ 7 ต.บ้ านแป้ น อ.เมือง จ.ล าพูน ตามแบบแปลนแผนผั งของเทศบาลต าบลบ้ านแป้ น
งบประมาณ 130,000 บาท
7.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) ซอย 26/1 บ้านเส้ง หมู่ที่
7 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ
60,000 บาท
8.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต (แบบ Overlay) ซอยสามหลัง บ้านเส้ง หมู่ที่
7 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ
166,000 บาท
9.โครงการก่อสร้างถนน คศล. ซอย 20/1 (ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 15,300 บาท
10.โครงการวางท่ อ ระบายน้ า คสล.(มอก.ชั้ น 3) ล าเหมื อ งข้ า งบ้ า นนายส าราญ
นันทะปาลียอง บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 410,000 บาท
11.โครงการก่ อ สร้ า งถนนพาราแอสฟั ล ท์ ซอยหน้ า วั ด บ่ อ โจง บ้ า นบ่ อ โจง หมู่ ที่ 1
ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ
385,000 บาท

-812.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านร่องอุย-บ้านขว้าง (ช่วงที่ 3 ) บ้านขว้าง หมู่ที่ 2
ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ
418,000 บาท
13.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณหน้าบ้านนายจรูญ เชื้อเย็น บ้านหนอง
หนาม หมู่ ที่ 3 ต.หนองหนาม อ.เมื อ ง จ.ล าพู น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
งบประมาณ 199,000 บาท
14.โครงการเทลาน คสล.บริเวณหน้าวัดหนองหนาม บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ต.หนอง
หนาม อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 134,000
บาท
15.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ 1 บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ 8 ต.หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 155,000 บาท
16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุประโจง บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ 8 ต.หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 169,000 บาท
17.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ 8 ต.หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 76,000 บาท
ข้อระเบียบกฎหมาย 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่ จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
เรื่อง แนวทางในการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808/ว 2830 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินโครงการหรือ กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายของ
รัฐบาล
ข้อพิจารณา เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น และปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณา
ต่อไป
ประธานสภา: ตามทีค่ ณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จานวน 17 โครงการ
เป็น เงินทั้งสิ้น 4,290,300 บาท ก่อนที่จะมีการลงมติ เชิญกองคลั งชี้แจงสถานะทางการเงิน
การคลัง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล รับทราบ เชิญครับ
นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจง
สถานะทางการเงินการคลัง การตรวจสอบยอดเงินสะสม ในก ารขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของอปท.
ณ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ดั ง นี้ เงิ น สะสม ณ วั น ที่ 31 มกราคม 2561 จ านวน
27,627,123.08 บาท บวก เงินสะสมวันที่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 4,310 บาท
รวมเป็นเงินสะสม ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 27,631,433.08 บาท

-9หัก เงินส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จานวน 8,671,909.10 บาท
ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่
จานวน
325.85 บาท
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชาระหนี้แล้ว
จานวน 2,638,461.24 บาท
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน 11,310,696.19 บาท
หัก เงินสะสมที่อปท.สารองเงินสะสมไว้จ่ายกรณี
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
จานวน 6,923,520 บาท
2.รายจ่ายประจาที่ต้องจ่ายให้ประชาชน
จานวน 3,900,000 บาท
3.จ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสารองไว้ประมาณร้อยละ10 จานวน 549,721.69 บาท
คงเหลือที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 4,947,495.20 บาท
ประธานสภา: ตามทีก่ องคลังได้แจ้งสถานะทางการเงินการคลัง ให้สภาเทศบาลรับทราบ จะมีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ เชิญครับเชิญสท.ศรีไล
สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า บริเวณ
สวนนายสุวรรณ จายโจง หมู่ที่ 3 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล งบประมาณ 595,000 บาท ขอเปลี่ยนชื่อจากนายสุวรรณ จายโจง เป็นนายสราวุธ
จายโจง เนื่ องจากในโฉนดที่ดินเป็นชื่อ ของนายสราวุธ จายโจง ซึ่ งเป็น ลู กชายของนายสุ ว รรณ
จายโจง ได้หรือไม่

ประธานสภา: เชิญเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ ครับ
นางสาวอรนุช: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หาก
นักวิเคราะห์นโยบายฯ เปลี่ยนแปลงชื่อบุคคล สถานที่ ถือว่าไม่ตรงตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้ประชาคมไว้ ต้องมีการประชาคม
หมู่บ้านใหม่ ให้ครบทุกกระบวนการ จึงจะสามารถนาเข้าสภาพิจารณาอีกครั้งค่ะ
นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

ส่วนนี้เป็นการจ่ายขาดเงินสะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องคานึงถึงความจาเป็น เร่งด่วน ความ
เดื อ ดร้ อ นของประชาชน หากต้ อ งประชาคมใหม่ ค วรค านึ ง ถึ ง ห้ ว งระยะเวลาว่ า จะด าเนิ น การ
ทันหรือไม่

ประธานสภา: เชิญสท.ศรีไล ครับ
สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ระบบประปาบ้านหนองเต่า ประชาชนได้รับผลกระทบ มีความ
เดือดร้อน เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง น้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ปัจจุบันหมู่บ้านใช้น้าประปาจาก
แท็งก์น้าของโรงเรียนตาบลบ้านแป้น แต่ปัจจุบันโรงเรียนรับเด็กนักเรียนมาเรียนรวมที่เดียวกัน เด็ก
นักเรีย นเพิ่มมากขึ้น ปริ มาณการใช้น้าก็เพิ่มมากขึ้น ทาให้น้าไม่เพียงพอ หมู่บ้านจึงต้องมีระบบ
ประปาของหมู่บ้าน จึงเป็นที่มาของความเร่งด่วนและความต้องการของประชาชน นาเรียนที่ประชุม
รับทราบค่ะ

ประธานสภา: เชิญสท.เทพนิมิต ครับ
สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ทุกโครงการล้วนแล้วแต่มีความสาคัญ จาเป็นเร่งด่วน เป็นปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน หากสามารถแก้ไขชื่อบุคคลได้ โดยไม่ผิดระเบียบ สมาชิกสภาก็ยินดี
ยกมือให้ทุกโครงการครับ

-10ประธานสภา:

เจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ แจ้งแล้ ว ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อบุคคลในตอนนี้ได้ เนื่องจากผิ ด
ระเบียบ ชื่อบุ คคลในแผนพัฒ นาฯ กับในญัตติไม่ตรงกัน ไม่สามารถทาได้ เพราะถือว่าไม่ทาตาม
แผนพัฒนาฯ ครับ

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ตามทีค่ ณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จานวน 17 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,290,300 บาท
และขอสอบถามท่านสมาชิกสภาเทศบาล ว่าเห็นควรลงมติทีละโครงการ หรือลงมติทั้งหมด 17
โครงการ เชิญครับ เชิญสท.ศรีไล
สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอเสนอให้ลงมติทีละโครงการค่ะ

ประธานสภา: ตามที่ท่านสท.ศรีไล เสนอให้ลงมติทีละโครงการ ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรให้ลงมติ
ทีละโครงการ กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นควรให้ลงมติทีละโครงการ จานวน
6 เสียงนะครับ เกินกึ่งหนึ่ง เป็นอันว่าสมาชิกสภาเห็นควรให้ลงมติทีละโครงนะครับ
***************** พักการประชุม 15 นาที **********************
ประธานสภา: ก่อนจะลงมติ สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญสท.ศรีไล ครับ
สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามโครงการที่ 1 , 5 , 11 เป็นโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
แต่ราคาต่อหน่วยของงานผิวจราจรแอสฟัลท์ ทาไมไม่เท่ากันทั้ง 3 โครงการ ความน่าจะเป็น ราคา
ต่อหน่วยควรจะเท่ากัน โครงการที่ 1 ราคา 372.33 บาท โครงการที่ 5 ราคา 344.43 บาท
โครงการที่ 11 ราคา 352.99 บาท อยากทราบความชัดเจนทาไมราคาในการใช้พาราแอสฟัลท์
ต่อหน่วยไม่เท่ากัน

ประธานสภา: เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ครับ
นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เนื่องจากสัดส่วนการใช้ยางพาราไม่เท่ากัน ใช้ Prime Coat และ Take Coat และใช้โปรแกรม
คานวณของกรมทางหลวงชนบท และบางโครงการมีการเสริมหินคลุก ทาให้ราคาไม่เท่ากันครับ

ประธานสภา: เหมือนถนนข้างโรงอบลาไย เพิ่มหินคลุก ราคาจึงไม่เท่ากัน เชิญสท.ศรีไล ครับ
สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ข้อสงสัยไม่เกี่ยวกับเสริมหินคลุก แต่สอบถามในเรื่องราคาต่อหน่วยที่ไม่
เท่ากัน ท่านจะไม่ชี้แจงเหรอคะว่าท่านประมาณการ วันที่ไม่ตรงกัน แต่คุณบอกว่างานผิวจราจร
5 เซนติ เ มตร ดิ ฉั น สงสั ย ตั ว ที่ 2 ราคาถึ ง ไม่ เ ท่ า กั น เพราะเจ้ า หน้ า ที่ ใ ช้ ง บประมาณเป็ น ตั ว ตั้ ง
ความจริงควรจะเป็นราคาต่อหน่วยที่เท่ากัน และอีกหนึ่งกรณีตามนโยบายรัฐบาล ในการใช้ยางพารา
แอสฟัลท์ ตารางเมตรละ 400 - 500 บาท ราคาเท่าๆกับเทคอนกรี ต การใช้งานคอนกรีตดีกว่า
ยางพาราแอสฟัลท์ เทศบาลไม่รักษาผลประโยชน์ ใช้เงินไม่คุ้มค่า ขอฝากช่วยพิจารณา และขอชื่นชม
บ้านเส้งที่ทาถนนคอนกรีต บ้านบ่อโจง ควรทาถนนคอนกรีตเพราะมีรถใหญ่วิ่งผ่านเป็นประจา

ประธานสภา: เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ครับ

-11นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ผมขอให้ทุกท่านเปิดเอกสาร โครงการก่อสร้างถนน
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยข้างโบสถ์คริสต์ และโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟั ลท์คอนกรีต
ร้านไอติม 222 หน้า1/2 ราคาต่อหน่วย ข้อ 2.1 งาน Tack Coat ราคาต่อหน่วยสองโครงการ
เท่ากันที่ 13.27 แต่ราคา 344.43 กับ 372.33 ไม่เท่ากัน เนื่องจากคานวณคนละวัน ประกอบ
กับใช้โปรแกรมคานวณของกรมทางหลวงชนบท ราคายางแอสฟัลท์ผันแปรตามราคาน้ามันโลก ครับ

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอสอบถามมติที่ประชุมสภา
ท่านสมาชิกสภา โครงการที่ 1 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอสอบถามท่านใด
เห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
ถนนสายบ้านบ่อโจง-บ้านขว้าง ร้านไอติม 222 หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 200,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม จานวน 11 เสียง
โครงการที่ 2 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน บริเวณ
หน้าไอติม 222 บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 279,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 11 เสียง
โครงการที่ 3 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านหนองเต่า บริเวณสวนนายสุวรรณ จายโจง หมู่ที่ 3 ต.บ้านแปน อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบ
แปลนของกรมทรัพยากรน้าบาดาล งบประมาณ 595,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ ไม่มีนะครับ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล
ยกมือ 11 ท่ าน เป็ น อัน ว่ าโครงการที่ 3 สภาเทศบาลไม่อ นุ มัติ ให้ จ่า ยขาดเงิน สะสมเนื่อ งจาก
ชื่อโครงการไม่ตรงตามแผนพัฒนาฯ นะครับ
โครงการที่ 4 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญสท.ศรีไล
สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา รายละเอียดตามเอกสารมีหนังสือขออนุญาต และยกที่ดินให้สาหรับเจาะ
บ่อบาดาล แต่เทศบาลก่อสร้างแท็งก์น้า เจ้าของพื้นที่ต้องนาเอกสารมาเพิ่มเติมหรือไม่คะ

ประธานสภา: เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ครับ
นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ

เรี ย นท่ านประธานสภาเทศบาล โครงการที่ 4 เป็นการก่อ สร้า งแท็ง ก์น้าประปาแบบแชมเปญ
เจ้าของพื้นที่ทาหนังสือรับรองยินยอมให้ขุดเจาะบ่อบาดาล รายละเอียดมีสาเนาโฉนด แผนผังและ
เจ้าของพื้นที่จะยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ ที่ดินจะเป็นโฉนดของเทศบาล แต่เทศบาลต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ประธานสภา: เชิญสท.ศรีไล ครับ
สท.ศรีไล:

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล ขอสอบถามเจ้ า หน้ า ที่ ได้ ป ระสานงานกั บ เจ้ า ของพื้ น ที่ เ ป็ น ที่
เรียบร้อยแล้วและเจ้าของพื้นที่พร้อมจะยกพื้นที่ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ใช่ไหมคะ

นายพิเชษฐ์:

เรี ย นท่ านประธานสภาเทศบาล ได้ ประสานเจ้า ของพื้น ที่ มีเ อกสารครบถ้ ว น พร้ อมพยานและ
อดีตท่านรองนายกฯ สุรพงษ์ เป็นผู้รับมอบ ครับ

-12สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขอให้เทศบาลดาเนินการในส่วนของเอกสารให้เรียบร้อย เนื่องจาก
อดีตที่ผ่านมา เทศบาลทาถนนผ่านที่ดินของประชาชนโดยไม่มีการยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ ทาให้
เทศบาลมีคดีความและวันนี้จะได้ทราบผลการพิจารณาจากศาลปกครอง ขอนาเรียนที่ประชุมค่ะ

ประธานสภา

ในส่วนนี้หากสภาอนุมัติ ขอให้กองช่างรีบดาเนินการในส่วนของเอกสารให้เรียบร้อยจะได้ไม่มีปัญหา
ตามมาทีหลัง สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่าย
ขาดเงินสะสม โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างแท็งก์น้าประปาแบบ แชมเปญ บ้านบูช า บริเวณ
สวนนายสุทิน คาวังพฤกษ์ หมู่ที่ 5 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล งบประมาณ 414,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม จานวน 11 เสียง
โครงการที่ 5 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัล ท์
คอนกรีต บริเวณซอยโบสถ์คริสต์ บ้านแป้น หมู่ที่ 6 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 485,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภา
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 11 เสียง
โครงการที่ 6 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่า นใดเห็ น ควรอนุ มั ติใ ห้ จ่ า ยขาดเงิน สะสม โครงการที่ 6 โครงการก่ อสร้า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรีต แบบ Overlay ซอย 20 ช่วงที่ 2 บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน ตาม
แบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 130,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ
มีสมาชิกสภาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 11 เสียง
โครงการที่ 7 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่า นใดเห็ น ควรอนุ มั ติใ ห้ จ่ า ยขาดเงิน สะสม โครงการที่ 7 โครงการก่ อสร้า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรีต แบบ Overlay ซอย 26/1 บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 60,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิก
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 11 เสียง
โครงการที่ 8 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่า นใดเห็ น ควรอนุ มั ติใ ห้ จ่ า ยขาดเงิน สะสม โครงการที่ 8 โครงการก่ อสร้า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรีต แบบ Overlay ซอยสามหลัง บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบ
แปลนแผนผั ง ของเทศบาลตาบลบ้า นแป้ น งบประมาณ 166,000 บาท กรุ ณายกมื อขึ้ นครั บ
มีสมาชิกสภาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 11 เสียง
โครงการที่ 9 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 20/1
หมู่ ที่ 7 ต.บ้ า นแป้ น อ.เมื อ ง จ.ล าพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น
งบประมาณ 15,300 บาท กรุ ณายกมือขึ้นครั บ มีส มาชิกอนุมั ติให้ จ่ายขาดเงิ นสะสม จานวน
11 เสียง
โครงการที่ 10 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน สะสม โครงการที่ 10 โครงการวางท่อระบายน้า คสล. มอก.
ชั้น 3 ล าเหมือ งข้างบ้ านนายส าราญ นันทะปาลี ยอง บ้านม่ว ง หมู่ที่ 8 ต.บ้ านแป้น อ.เมือ ง
จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 410,000 บาท กรุณา
ยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 11 เสียง

-13โครงการที่ 11 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ 11 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต ซอยหน้าวัดบ่อโจง บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 385,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิก
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 11 เสียง
โครงการที่ 12 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่ า นใดเห็ น ควรอนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม โครงการที่ 12 โครงการก่ อ สร้ า งถนนคสล.
สายบ้านร่องอุย - บ้านขว้าง ช่วงที่ 3 บ้านขว้าง หมู่ที่ 2 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบ
แปลนแผนผั ง ของเทศบาลตาบลบ้า นแป้ น งบประมาณ 418,000 บาท กรุ ณายกมื อขึ้ นครั บ
มีสมาชิกอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 11 เสียง
โครงการที่ 13 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
บริเวณหน้าบ้านนายจรูญ เชื้อเย็น บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท งบประมาณ 199,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิก
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 11 เสียง
โครงการที่ 14 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ 14 โครงการเทลาน คสล. บริเวณหน้าวัด
หนองหนาม บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 134,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกอนุมัติให้จ่าย
ขาดเงินสะสม จานวน 11 เสียง
โครงการที่ 15 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยร่วมใจ 1
บ้านรั้ว -ทุ่ง หมู่ที่ 8 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 155,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
จานวน 11 เสียง
โครงการที่ 16 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ 16 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยอุประโจง
บ้านรั้ ว -ทุ่ง หมู่ที่ 8 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ล าพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น งบประมาณ 169,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
จานวน 11 เสียง
โครงการที่ 17 ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
-ท่ า นใดเห็ น ควรอนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม โครงการที่ 17 โครงการก่ อ สร้ า งถนนคสล.
ซอย 5 บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ 8 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 76,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม จานวน 11 เสียง

-14มติที่ประชุม

เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล โครงการที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17 จานวน 11 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา / นางสุพรรณ
เลิ ศ พฤกษ์ รองประธานสภา /นางจั น ทร์ แ สง จิ ต อารี เลขานุ ก ารสภา/สท.ณรงค์ เชื้ อ เย็ น /
สท.เทพนิมิต เจริญสุข/สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/ สท.สันติ ปินคา/สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/สท.ศรีไล
จายโจง/ สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง
และไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ 3 เนื่องจากไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ
3.4 ญัตติ เรื่อง ขอรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านบ่อโจง

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.4 เรื่องขอรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านบ่อโจง
เชิญคณะผู้บริหาร
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขอรับมอบโครงการพัฒนา
นายกเทศมนตรีฯ
แหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านบ่อโจง
หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยสถานีพัฒนาที่ดินลาพูน ได้แจ้งส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบท่อ
ส่งน้า
1 ำ ล
อาเภอ
เมืองลาพูน จังหวัดลาพูน รหัสโครงการ ลพ.0459 เลขที่ 01659 ย. งบประมาณ 2,248,000
บาท ซึ่งได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและขอส่งมอบการบารุงรักษา การซ่อมแซมและ
ดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพื้นที่สูงสุด
ข้อระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อพิจารณา เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น และปฏิบัติการระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นพิจารณาการรับมอบโครงการก่อสร้าง
ระบบท่อส่งน้า
ตั้งอยู่บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ตาบลหนองหนาม
อ าเภอเมื อ งล าพู น จั ง หวั ด ล าพู น รหั ส โครงการ ลพ.0459 เลชที่ 01659 ย. งบประมาณ
2,248,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา: ตามทีค่ ณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ขออนุมัติขอรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านบ่อโจง
จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ เชิญครับไม่มีนะครับ ตามที่คณะผู้บริหารได้
เสนอญัตติขอรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านบ่อโจง ผมขอสอบถามมติที่ประชุมว่า
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านบ่อโจง โครงการ
ก่อสร้างระบบท่อส่งน้า HDPE 4 นิ้ว ความยาว 2,096 เมตร งบประมาณ 2,248,000 บาท
กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก
บ้านบ่อโจง โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้า HDPE 4 นิ้ว ความยาว 2,096 เมตร งบประมาณ
2,248,000 บาท จานวน 11 เสียงครับ
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เห็นควรรับมอบโคนงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กบ้านบ่อโจง โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้า
HDPE 4 นิ้ว ความยาว 2,096 เมตร งบประมาณ 2,248,000 บาท จานวน 11 เสียง
ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา /นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา /
นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา/สท.ณรงค์ เชื้อเย็น / สท.เทพนิมิต เจริญสุข/สท.ประดิษฐ์
เมืองลือ/สท.สันติ ปินคา/สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/สท.ศรีไล จายโจง/สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท
สุริยะธง
3.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง)

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.5 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เชิญคณะผู้บริหาร
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
นายกเทศมนตรีฯ
รายจ่ายประจาปี 2561 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) โดยได้มีรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จานวน 5 ตู้ นั้น
เหตุผลความจาเป็น กองคลัง มีความประสงค์จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารงาน
คลัง ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ รายการโอนลด แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการ เงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน
39,500 บาท รายการโอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
รายการตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 5 ตู้ๆละ 7,900 บาท เป็นเงิน 39,500 บาท จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติ
สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น โอนงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าวข้างต้น
ประธานสภา: ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน 5 ตู้ เป็นเงิน 39,500 บาท จะมีสมาชิกสภา
ท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน
5 ตู้ เป็นเงิน 39,500 บาท ผมขอสอบถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน
5 ตู้ เป็นเงิน 39,500 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 11 เสียงครับ
มติที่ประชุม

เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อ
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารฯ จานวน 11 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา /
นางสุ พรรณ เลิ ศพฤกษ์ รองประธานสภา / นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา/สท.ณรงค์
เชื้อเย็น / สท.เทพนิมิต เจริญสุข/สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/สท.สันติ ปินคา/สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/
สท.ศรีไล จายโจง/สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง

-163.6 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)
ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.6 เรื่องขอรับความเห็นชอบ จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล เชิญคณะผู้บริหาร
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ จ่ายเงิน
นายกเทศมนตรีฯ หมวดเงินอุดหนุนตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
หลั กการและเหตุผ ล ตามที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้ รับหนั งสื อที่ ลพ.0023.4/ว 16349
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการตามหนังสือสั่งการดังกล่าวในเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2561 เทศบาลตาบลบ้านแป้นจึงไม่สามารถดาเนิน
โครงการตามหนั ง สื อสั่ ง การได้ ดัง นั้นจึง มีความจาเป็ นต้องขอรับ ความเห็ นชอบ จ่ ายเงิ นหมวด
เงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ดังนี้
ขอโอนลด ส านั ก ปลั ด หมวดงบบุ ค ลการ ประเภทเงิ น เดื อ น(ฝ่ า ยการเมื อ ง) เงิ น เดื อ นนายก/
รองนายก ตั้งไว้ 725,760 บาท
โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ กองสาธารณสุขฯ หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนกิ จการที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ 1.เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุ ข 180,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น สนั บ สนุ น ให้ ค ณะกรรมการหมู่ บ้ า น จ านวน
9 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท
ข้อระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
มาตรา 67 ทวิ กาหนดไว้ ว่า การจ่ ายเงิน ตามมาตรา 67 (8) และการจ่า ยเงิ นเพื่อ การลงทุ น
เทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
ข้อพิจารณา เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อ
พิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

ตามที่ คณะผู้ บ ริ ห ารได้ เสนอญัตติ ขอรับความเห็ นชอบ จ่ายเงิ นหมวดเงินอุ ดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล สาหรับการดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
เงิน 180,000 บาท จะมีสมาชิกสภา ท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ตามที่
คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และขอจ่ า ยเงินหมวดเงิน อุดหนุนฯ ผมขอสอบถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล สาหรับ
การดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 180,000 บาท กรุณายกมือขึ้น
ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จานวน 11 เสียงครับ

-17มติที่ประชุม

เห็นชอบให้จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล จานวน
11 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา /นางสุ พ รรณ เลิ ศ พฤกษ์
รองประธานสภา/ นางจั น ทร์แ สง จิ ตอารี เลขานุก ารสภา/สท.ณรงค์ เชื้อ เย็ น / สท.เทพนิมิ ต
เจริญสุ ข/สท.ประดิษฐ์ เมืองลื อ/สท.สั นติ ปินคา/สท.สมศักดิ์ ห้ าวหาญ/สท.ศรีไล จายโจง/
สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง
3.7 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล (สานักปลัด)

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.7 เรื่องขอรับความเห็นชอบ จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล เชิญคณะผู้บริหาร
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ จ่ายเงิน
นายกเทศมนตรีฯ หมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
หลักการและเหตุผล ตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
อาเภอเมืองลาพูน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ที่เทศบาลตาบลเวียงยอง ในการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่ วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอเมืองลาพูน
และการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน แต่เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ไม่ได้ตั้งงบประมาณสาหรับดาเนินการดังกล่าว ดังนั้นจึงขอเสนอนต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ข้ อ ระเบี ย บกฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 13 )
พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาล
จะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
ข้อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอรับความเห็นชอบ จ่ายเงินหมวดเงิน
อุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
โอนลด 1.แผนงานบริ หารงานทั่ วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน หมวดเงิ นเดือน(ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี จานวน
12 เดือน ตั้งไว้ 725,760 บาท ขอโอนลด จานวน 17,000 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 17,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุม
สภาโปรดพิจารณา
ประธานสภา: ตามทีค่ ณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน จะมีสมาชิกสภา ท่านใดสอบถาม
หรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญสท.ศรีไล

-18สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา การขอรับความเห็นชอบ จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลื อ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โอนจากเงินเดือนนายกฯและรองนายกฯ เหมือนกับการขอ
จ่ า ยเงิ น หมวดเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อด าเนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้ า นสาธารณสุ ข
180,000 บาท แต่มียอดเงินโอนลดเหมือนกัน คือ 725,760 บาท ทาไมไม่ใส่ยอดคงเหลือ หาก
ตัดโอนของกองสาธารณสุขฯ ออกไปแล้ว 180,000 บาท น่าจะมียอดคงเหลือให้โอนได้ 545,760
บาท แต่ทั้งสองรายการกลับใส่ยอดเงินโอนลดเหมือนกันคือ 725,760 บาท ขอทราบรายละเอียด
ในส่ ว นนี้ เนื่ องจากทุ กครั้ งการโอนลด เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ ทราบโอนลดจากงบประมาณส่ ว นใด
โอนแล้วเหลือเท่าไหร่ โอนไปเพิ่มในส่วนใดบ้างค่ะ

ประธานสภา: เชิญเจ้าหน้าที่สานักปลัดครับ
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนาเรียนชี้แจง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนที่ยอดเงินโอนลดเหมือนกัน เนื่องจากญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน
นายกเทศมนตรีฯ
ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ของกองสาธารณสุขฯและสานักปลัด โอนลดมา
จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลกร หมวดเงินเดือน ฝ่ายการเมือง เงินเดือนนายก/รองนายก
ตั้งไว้ 725,760 บาท และต้องใส่จานวนเงินเท่ากันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าจะได้รับการอนุมัติ
จากสภาเทศบาลหรือไม่ จึงจาเป็นต้องใส่จานวนเงินในรายการโอนลดเท่ากันครับ
ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ
ขอรับความเห็นชอบ จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
ผมขอสอบถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน
ตามมาตรา 67 ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ นอุ ดหนุ นตามโครงการจั ดตั้ ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
เป็นเงิน 17,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบให้จ่ายเงินหมวดเงิน
อุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล จานวน 11 เสียง ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน เป็นเงิน 17,000 บาท จานวน 11 เสียง ประกอบด้วย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา /นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา / นางจันทร์แสง
จิตอารี เลขานุการสภา/สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /สท.เทพนิมิต เจริญสุข/สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/สท.สันติ
ปินคา/สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/สท.ศรีไล จายโจง/สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา:

เรื่องอื่นๆ

สาหรับวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ผมขอปรึกษาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เกี่ยวกับเรื่อง
งบประมาณ เนื่องจากหมู่บ้านในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีขนาดหมู่บ้านและ
ขนาดประชากรไม่เท่ากัน หากจะนางบประมาณมาเฉลี่ยให้เท่ากันคงไม่เหมาะสม ยกตัวอย่าง

-19บ้านบูชา พื้นที่เกือบเต็ม ไม่มีพื้นพัฒนา ควรจะเห็นใจ บ้านแป้น บ้านขว้าง ที่มีขนาดพื้ นที่ใหญ่
จ านวนประชากรมาก เสนอแนะให้ ก ระจายงบประมาณตามขนาดพื้ นที่ และจานวนประชากร
เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ
สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา เรื่องงบประมาณที่ผ่านมา เราเอาจานวนเงินเป็นตัวตั้ง น่าจะเอาจานวน
ประชากร และขนาดพื้นที่เป็นที่ตัวตั้ง การเสียภาษีของประชากรในพื้นที่ก็ไม่เท่ากัน ในความเป็นจริง
งบประมาณคิดเป็นรายหัวตามจานวนประชากร แต่เรานางบประมาณมาหารกันเอง เราคิดเหมือน
อบต. สมาชิกสภาทุกท่านคิดแต่ว่า นาเงินงบประมาณมาให้ เฉพาะหมู่บ้านของตนเอง ไม่คิดถึง
ภาพรวม ทั้งๆที่ในความเป็นจริงประชากรในหมู่บ้านแต่ละเขต เลือกพวกเราเข้ามาทาหน้าที่ เราควร
จะคิดถึงส่ วนรวม สภาพพื้นที่แต่แห่งไม่เท่ากัน บ้านแป้นเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่จริงๆ หากเทียบกับ
บ้านบูชา ขอฝากไว้ด้วยครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.สุพรรณ ครับ

นางสุพรรณ:

เรียนท่านประธานสภา บ้านบูชา ประชากรน้อย พื้นที่หมู่บ้านไม่มาก แต่มีการชาระภาษีเป็นอันดับ
รองประธานสภา ที่ 1 ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้นค่ะ
ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

นางศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันเห็นด้วยกับแนวความคิดนี้เราควรปรับปรุง การบริหารงบประมาณด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากแต่ละหมู่บ้าน ขนาดพื้นที่และจานวนประชากรไม่เท่ากัน

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา เรากาลังพูดถึงพื้นที่ และจานวนประชากร ไม่ได้พูดถึงการเสียภาษีครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา จากการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตามโครงการไทยนิ ยม ยั่งยืน ได้รับทราบ
ปัญหาของบ้านแป้น บ้านหนองเต่า ทางเข้าซอยทุกซอยมีปัญหา เนื่องจากมีระดับต่ากว่าถนน เกิด
อุบัติเหตุหลายราย ขอให้เทศบาลรีบดาเนินการแก้ไขครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.เทพนิมิต ครับ

สท.เทพนิมิต:

เรี ย นท่านประธานสภา ผมเห็ นด้ว ยกับการแบ่งสั ดส่ ว นงบประมาณตามขนาดพื้นที่และจานวน
ประชากร แต่ก็เป็นห่วงเราเห็นด้วยในวันนี้ แต่ในวันหน้าคนอื่นที่เข้ามาจะเห็นด้วยกับเราหรือไม่
พูดเผื่อไว้ และขอฝากท่านสมาชิกสภา การเสนอโครงการต่างๆ ขอให้ดูรายละเอียดให้รอบคอบ
มีความละเอี ย ด ไม่ต้องเร่ งรีบ เช่น โครงการของบ้านหนองเต่า ต้องเสี ยเวลาไปเป็นเดือนครั บ
ผิ ด พลาดเพราะชื่ อ บุ ค คลเพี ย งนิ ด เดี ย ว หากท่ า นมี ค วามละเอี ย ดกว่ า นี้ ในวั น นี้ โ ครงการของ
บ้านหนองเต่าต้องได้รับการอนุมัติ ขอฝากไว้ด้วยครับ

ประธานสภา:

สท.เทพนิมิต เป็นห่วงว่า สมัยถัดไปพวกเราจะได้เข้ามาทาหน้าที่หรือไม่ ผมคิดว่าเกินกว่าครึ่งต้องได้
เข้ามาทาหน้าที่เหมือนเดิมแน่นอน เชิญสท.สนิท ครับ

-20สท.สนิท:

เรียนท่านประธานสภา ก่อนที่จะมีการประชุมสภาเทศบาล ขอให้กองช่าง ฝ่ายไฟฟ้า ตรวจสอบ
อุปกรณ์ทุกอย่าง ไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเช่นวันนี้ที่มีปัญหาเรื่องเครื่องเสียง ครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.จันทร์แสง ครับ

นางจันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา ขอให้เทศบาลขยายสะพานบ้านร่องอุย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และ
เลขานุการสภาฯ ในวันนี้หมู่บ้านได้ทาหนังสือร้องทุกข์ แจ้งมาที่เทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ประธานสภา:

เรื่องสะพานบ้านร่องอุย ขอให้หมู่บ้านบรรจุเรื่องในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรืออาจจะทาเป็นท่อลอด
เหลี่ยมเหมือนบ้านหนองหนาม เชิญผอ.กองช่าง ครับ

นายพิชัย:
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองช่างรับไว้
พิจารณาเรื่องสะพานบ้านร่ องอุย ส าหรับเครื่องเสียงในห้องประชุ มสภา กองช่างดูแลทุกครั้งแต่
คืนที่ผ่านมาเกิดฟ้าผ่า ทาให้เครื่องเสียงมีปัญหา ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามเรื่องกีฬาพิทักษ์ ครุ จตุรมิตรฯ ทุกครั้งไม่มีหนังสือตอบรับ แต่
ทาไมครั้งนี้ถึงมี และเครื่องแต่งกายทาไมไม่มีให้ ขอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้สภารับทราบครับ

ประธานสภา:

เชิญ รองสุภาวัตรฯ

นางสุภาวัตร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องกีฬาพิทักษ์ ครุ จตุรมิตรฯ ต้องมีหนังสือตอบ
รองปลัดเทศบาล รับการเข้าร่ วมงาน เนื่ องจากระเบียบเรื่องการจัดงานกีฬาฉบับใหม่ มีความเข้มงวดมาก การส่ ง
นักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น เบิกได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาที่มีทะเบียนบ้าน
อยู่ในเขตเทศบาลเท่านั้น เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ สาหรับเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ สมาชิกสภาเทศบาล กานัน /ผู้ใหญ่บ้าน ให้ใส่เสื้อ
ฟุตบอลสีแดง ส่ วนพนักงานเทศบาลใส่ เสื้อกีฬาสีแดงของปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนในส่วนนี้ค่ะ
ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านต้องส่งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมงาน
กีฬาพิทักษ์ ครุ จตุรมิตรฯ มาที่เทศบาลใช่ไหมครับ

นางสุภาวัตร: เรียนท่านประธานสภา ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านส่งหนังสือตอบรับ เพื่อใช้ในการ
รองปลัดเทศบาล เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารของนักกีฬาค่ะ และแจ้งสามีคุณนิภาธร มั่งคั่ง อดีตลูกจ้างประจาของ
เทศบาลเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ช่วงบ่ายหลังจากเสร็จสิ้นการ
ประชุมสภา เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานพวงหรีด ณ วัดมหาวัน อ.เมือง จ.ลาพูน
ประธานสภา:
นายธีระศักดิ:์

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ขอแจ้งความคืบหน้ากรณีถนนบ้านรั้ว-ทุ่ง ตัดผ่านบ้าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นางลัดดา ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น ให้รื้อถอนถนนเส้นดังกล่าวให้
นายกเทศมนตรีฯ
แล้วเสร็จภายใน 90 วัน รายละเอียดและกระบวนการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ครับ

-21สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ในกรณีนี้เทศบาลควรจะแจ้งประชาชนบ้านรั้ว -ทุ่ง ให้รับทราบเนื่องจาก
ประชาชนใช้เส้นทางนี้สัญจรเป็นประจา ครับ

ประธานสภา:

ขอให้เทศบาลประชาสัมพันธ์ ชี้แจง รายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบครับ

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สาหรับการประชุมสภาเทศบาล
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี 2561 ในวั น นี้ ก็ ผ่ า นพ้ น ไปได้ ด้ ว ยดี ผมขอขอบคุ ณ
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้อานวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับ
วันนี้ผมขอปิดประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.20 น.
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางจันทร์แสง จิตอารี)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่.........................................................
(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ
(นางศรีไล จายโจง)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
(ลงชื่อ).......................................กรรมการ
(นายเทพนิมิต เจริญสุข)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
(ลงชื่อ).......................................กรรมการและเลขานุการ
(นายประดิษฐ์ เมืองลือ)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที.่ ......................................................
(ลงชื่อ).......................................
(นายถนอม ญาณะโรจน์)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

