บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 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.นายอุทัย
อุประโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
อุทัย
อุประโจง
7.นางศรีไล
จายโจง
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีไล จายโจง
8.นายสนิท
สุริยะธง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สนิท
สุริยะธง
9.นายประดิษฐ์ เมืองลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ประดิษฐ์ เมืองลือ
10.นายสมศักดิ์ ห้าวหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สมศักดิ์ ห้าวหาญ
11.นายสันติ
ปินคา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สันติ
ปินคา
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชื่อ - สกุล
1.นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
2.นายพรศักดิ์
แก้ววิจิตร
3.นางสุภาวัตร
ศิริบูรณ์
4.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
5.นายเจริญ
ชุ่มพระวงศ์
6.นายไกรยศ
คามูล
7.นางสาวกัญชริญา อครเดชกัณฑ์
8.นายพิเชษฐ์
ไชยแป้น
9.นางณภัทรวรัญญ์ ศิรโรจน์สถิต
10.นางนันทกา เครือซุง
11.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
12.นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว
14.นางสาวบุษบา หมื่นวิวฒ
ั น์
15.นางสาวชนัญญา คงสมัย
16.นายอนุชัย
ยะพะง่า
17.นางอัมพรรณ
ญาณะโรจน์
18.นายฝนทอง
ฟูวิโรจน์
19.นางอ่อนจันทร์ มาละโรจน์

ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ผู้อานวยการกองคลัง
รก.หัวหน้าสานักปลัด
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

ลายมือชื่อ
ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
พรศักดิ์
แก้ววิจิตร
สุภาวัตร
ศิริบูรณ์
รัตน์ติยา
พงษ์วิทยานุกฤต
เจริญ
ชุ่มพระวงศ์
ไกรยศ
คามูล
กัญชริญา
อครเดชกัณฑ์
พิเชษฐ์
ไชยแป้น
ณภัทรวรัญญ์ ศิรโรจน์สถิต
นันทกา
เครือซุง
อมรรัตน์
อูปเวียง
พิมผกา
ต้นแก้ว
บุษบา
หมื่นวิวัฒน์
ชนัญญา
คงสมัย
อนุชัย
ยะพะง่า
อัมพรรณ
ญาณะโรจน์
ฝนทอง
ฟูวโิ รจน์
อ่อนจันทร์
มาละโรจน์

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นทุกคน
เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2561 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้า นแป้น เข้าร่ว มการประชุมสภา
เทศบาล 11 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา:

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ
การประชุมในวันนี้เป็นการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 21
กัน ยายน 2561 ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้ น มีระเบี ยบวาระการประชุ ม
ทั้งหมด 4 วาระ สาหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ เรื่องแรกด้วยเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีความ
จาเป็นต้องเปิดประชุมสภาเทศบาล เพื่อขอรับความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ การกันเงิน
งบประมาณและญัตติอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสามัญ นายกเทศมนตรี
ตาบลบ้านแป้น จึงได้ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน เปิดประชุมสภาเทศบาล สมั ยวิสามัญ
สมั ย ที่ 2 ประจ าปี 2561 ผู้ ว่ าราชการจัง หวัด ล าพูน มอบหมายให้ น ายอาเภอเมื องล าพู น
พิจ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรเรี ยกประชุ มสภาเทศบาลต าบลบ้า นแป้ น สมั ยวิ ส ามั ญ สมั ยที่ 2
ประจาปี 2561 มีกาหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 30 กันยายน 2561 จึงเป็น
ที่มาของการประชุมสภาเทศบาล ในวันนี้ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา:

ระเบี ย บวาระที่ 2เรื่ องรั บรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลบ้า นแป้ น สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 จะมีสมาชิกสภาท่านใด หรือ
ท่านผู้บริหาร จะแก้ไข ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม ผมจะถือว่าที่ประชุม
สภาแห่ ง นี้ ให้ ก ารรั บ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ครับ

มติที่ประชุม

ให้ การรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามัญ สมัย ที่ 3 ครั้ งที่ 2 ประจ าปี
2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สานักปลัด)

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2561 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 ประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หลักการและเหตุผล ด้วยสานักปลัด มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะทางาน ขนาด 5 ฟุต ชนิดเหล็ก
พร้อมกระจก 1 ตัว และเก้าอี้สาหรับผู้บริหารมีพนักพิงสูง 1 ตัว เพื่อให้กับพนักงานเทศบาล

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

-3ตาแหน่งรองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 2 รายการ
ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เสนอต่อสภา
เทศบาลตาบลบ้านแป้น ตามรายละเอียดดังนี้
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ วัสดุย านพาหนะและขนส่ง
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ย านพาหนะและขนส่ ง เป็ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละอะไหล่ ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชารุดหรือหมดสภาพไป ตั้งงบประมาณไว้จานวน
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โอนลดครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
จานวน 8,000 บาท คงเหลือ 30,160 บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ขอโอนลด
ครั้งนี้ จานวน 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอน 19,660 บาท
(หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
โอนไปตั้งเป็ น รายการใหม่ แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารทั่ว ไป งบลงทุ น หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน ขนาด 5 ฟุต ชนิดเหล็ก
พร้อมกระจก จานวน 1 ตัวๆ ละ 6,700 (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคาตามท้องตลาด และ
จัดซื้อเก้าอี้สาหรับผู้บริหารมีพนักพิงสูง 1 ตัว ๆละ 3,800 บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ราคาตามท้องตลาด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) จึงเรียนมา
เพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางานและเก้าอี้สาหรับผู้บริหาร จานวนเงิน 10,500 บาท
จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ไม่มีนะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะทางานขนาด 5 ฟุต ชนิดเหล็กพร้อมกระจก จานวน 1 ตัวๆละ 6,700 บาท และเก้าอี้
สาหรับผู้บริหารมีพนักพิงสูง 1 ตัวๆละ 3,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท ขอได้
โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 11 เสียง

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน เพื่อจ่ ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานขนาด 5 ฟุต ชนิดเหล็กพร้อมกระจก จานวน
1 ตัวๆละ 6,700 บาท และเก้าอี้สาหรับผู้บริหารมีพนักพิงสูง 1 ตัวๆละ 3,800 บาท รวม
เป็ น เงิน ทั้ง สิ้น 10,500 บาท จ านวน 11 เสีย ง ประกอบด้ วย นายถนอม ญาณะโรจน์
ประธานสภาเทศบาล/นางสุพรรณ เลิศ พฤกษ์ รองประธานสภาเทศบาล/นางจัน ทร์ แสง
จิตอารี เลขานุการสภาเทศบาล/ สท.เทพนิมิต เจริญสุข / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/

-4สท.อุทัย อุประโจง/สท.สันติ ปินคา / สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ศรีไล
จายโจง / สท.สนิท สุริยะธง
3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)
ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี 2561 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 ขอเสนอ ญั ต ติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หลักการ เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี 2561 จานวน 749,000 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนลด 1.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
(แบบOverlay) ซอยข้า งร้านข้าวซอย บ้านบู ช า หมู่ที่ 5 ตาบลบ้ านแป้ น อาเภอเมืองล าพู น
จั ง หวั ด ล าพู น ตั้ ง ไว้ 196,000 บาท คงเหลื อ 105,949.70 บาท ขอโอนลดไปจ านวน
100,000 บาท คงเหลือหลังโอน จานวน 5,949.70 บาท
2.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
(แบบOverlay) ซอยเทศบาลตาบลบ้านแป้น 24 บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน ตั้งไว้ 359,000 บาท คงเหลือ 198,000 บาท ขอโอนลดไปจานวน 198,000
บาท คงเหลือหลังโอน 0.- บาท
3.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
(แบบOverlay) ซอยเทศบาลตาบลบ้านแป้น 14 บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน ตั้งไว้ 162,000 บาท คงเหลือ 82,000 บาท ขอโอนลดไปจานวน 82,000
บาท คงเหลือหลังโอน 0.- บาท
4.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
(แบบOverlay) ซอยเทศบาลตาบลบ้านแป้น 22 (ช่วงที่ 2) บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านแป้น
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ตั้งไว้ 123,000 บาท คงเหลือ 60,000 บาท ขอโอนลดไปจานวน
60,000 บาท คงเหลือหลังโอน 0.- บาท
5.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล.โรงหนังสือพิมพ์-บริเวณ
หน้าวัดหนองหนาม บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ตาบลหนองหนาม อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
ตั้งไว้ 630,000 บาท คงเหลือ 124,000 บาท ขอโอนลดไปจานวน 124,000 บาท คงเหลือ
หลังโอน 0.- บาท
6.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล.ซอย 6 บ้านรั้ว-ทุ่ง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

-5หมู่ที่ 8 ตาบลหนองหนาม อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ตั้งไว้ 333,000 บาท คงเหลื อ
57,000 บาท ขอโอนลดไปจานวน 57,000 บาท คงเหลือหลังโอน 0.- บาท
7.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(แบบOverlay) ถนนประชารัฐพัฒ โน หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหนาม อาเภอเมืองลาพูน จังหวัด
ลาพูน ตั้งไว้ 248,000 บาท คงเหลือ 128,000 บาท ขอโอนลดไปจานวน 128,000 บาท
คงเหลือหลังโอน 0.- บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1.แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้ าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองเต่า บริเวณซอยหน้าโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแป้น
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน งบประมาณ 595,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 1 หน้า 10
2.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อ
เติม หรื อดัด แปลงอาคารบ้ านพัก เพื่ อจ่า ยเป็นค่ าปรับปรุง ต่อเติม ห้ องน้าศูนย์ พัฒ นาเด็ก เล็ ก
เทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณ
154,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2/2561
ข้อ 16 หน้า 15
เหตุผล เพื่อขอให้สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี 2561 รายละเอียดดังนี้
1.เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากราษฎรบ้านหนองเต่า ว่าได้รับ
ความเดือดร้ อน เรื่ อง น้ าใช้ ในการอุปโภคบริโ ภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เนื่องจากประชาชนบ้านหนองเต่าต้องใช้แท็งก์น้าร่วมกับทางโรงเรียนตาบลบ้านแป้น ประกอบกับ
แท็งก์น้าดังกล่าว มีอายุ การใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงทาให้ระบบการทางานบกพร่อง ชารุด
เสียหายบ่อยครั้ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
2.เทศบาลตาบลบ้านแป้นได้ดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแป้นขึ้นเมื่อวันที่
6 มิถุนายน 2557 มีนักเรียนเข้ามาศึกษา จานวน 91 คน แต่ปัจจุบันยังไม่มีอาคารเรียนเป็น
ของตนเอง จึงได้อาศัยร่วมอาคารเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น ซึ่งปัจจุบัน
นักเรียนที่ประสงค์จะเข้ามาศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้น ประกอบกับจานวนเด็กเล็กก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลให้จานวนห้องน้าที่มีไม่เพียงพอ
ต่อจานวนเด็กนักเรียน จึงจาเป็นต้องปรับปรุง ต่อเติมห้องน้าเพิ่ม เพื่อรองรับจานวนเด็กนักเรียน
ที่เพิ่มขึ้น
ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึงปัจจุบัน หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เพื่อพิจารณาต่อไป

-6ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาบ้านหนองเต่าและค่าปรับปรุงต่อเติม
ห้ อ งน้ าศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น รวมเป็ น เงิ น จ านวน 749,000 บาท
เนื่ อ งจากมี 2 โครงการ ดัง นั้น ผมจะขอแจ้ งให้ ท่า นสมาชิ กทราบว่า การขอมติที่ ประชุม สภา
เทศบาล จะท าที ล ะโครงการนะครั บ จะมี ส มาชิ ก สภาท่ า นใดจะสอบถาม เชิ ญ ครั บ
เชิญส.ท.ประดิษฐ์ เมืองลือ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การกันเงินงบประมาณ ควรจะ
ทาทีละโครงการ ไม่ควรนามารวมกัน เนื่องจากบางโครงการอาจจะมีปัญหา เช่น โครงการของ
บ้านหนองเต่า ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เซ็นอนุมัติแล้วหรือไม่ หากสภาอนุมัติจะมีปัญหาตามมา
หรือไม่ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี้อยู่ใน
ญัตติการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ยังไม่ได้กันเงินงบประมาณ และโครงการ
บ้านหนองเต่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็นอนุมัติยินยอมให้ก่อสร้างในที่สาธารณะหรือไม่ จริงๆแล้ว
รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ทาเข้ามาในที่ประชุมคงจะได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแล้วที่จะนาเข้าที่
ประชุมสภาเทศบาล ขอนาเรียนให้ท่านประธานสภาเทศบาล ทราบค่ะ

ประธานสภา:

ขณะนี้ อยู่ ในระเบี ย บวาระการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ยังไม่ได้กันเงิน
งบประมาณ และผมได้แจ้งตั้งแต่แรกแล้วว่า ในญัตตินี้ผมจะขอมติที่ประชุมทีละโครงการ ดังนั้น
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามแล้ว ผมจะสอบถามมติที่ประชุมสภาว่า สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า บริเวณ
ซอยหน้ า โรงเรี ย นบ้ า นแป้ น งบประมาณ 595,000 บาท ขอได้ โ ปรดยกมื อ ขึ้ น ครั บ
ขอเลขานุการสภาช่ วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 4 เสียง ประกอบด้วย นางจันท์แสง จิตอารี
เลขานุการสภาเทศบาล /สท.ศรีไล จายโจง/สท.สุพรรณ เลิศพฤกษ์/สท.สันติ ปินคา
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่อนุมัติใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 ไปตั้งจ่าย
เป็ น รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า
บริ เวณซอยหน้ าโรงเรี ย นบ้านแป้น งบประมาณ 595,000 บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
ขอเลขานุการสภาช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561 ไปตั้ งจ่ า ยเป็ นรายการใหม่ จ านวน 7 เสี ยง ประกอบด้ว ย นายถนอม
ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาล/สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/สท.เทพนิมิต เจริญสุข/สท.สมศักดิ์
ห้าวหาญ/สท.อุทัย อุประโจง/สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/สท.สนิท สุริยะธง

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอพูดถึง
โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านหนองเต่า ขอทราบเหตุผลว่าทาไมสมาชิกสภา ถึงไม่อนุมัติ
ขอตัวแทนสภา 1 ท่าน เป็นท่านประธานสภา เพื่อนาเหตุผลที่ไม่เห็ นด้วยไปแจ้งให้กับประชาชน
ทราบ เนื่องจากการอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นขั้นตอนต่อไปที่จะดาเนินการในเรื่องการ

-7จัดซื้อจัดจ้างหรือการส่งพื้นให้ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการ โครงการต่างๆที่ผ่านมาและนาเข้าที่ประชุม
สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ มีหลายโครงการที่ติดขัด แต่สภาก็ยกมือให้ผ่าน ไม่ทราบเหตุผลที่
สมาชิกสภาไม่อนุมัติให้ผ่านในวันนี้ค่ะ
ประธานสภา:

ผมขอสงวนค าชี้ แ จงในที่ ป ระชุ ม หากท่ า นสมาชิ ก สภาท่ า นใดต้ อ งการที่ จ ะชี้ แ จง เชิ ญ ครั บ
เชิญสท.เทพนิมิต ครับ

สท.เทพนิมิต:

า้ ร่วมประชุมทุกท่าน ผมไม่อนุมัติ
ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผิดระเบียบ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่สาธารณะ หาก
สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ ตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้ว สมาชิกสภาทุกคนเห็นความสาคัญถึงความ
เดือดร้อนของประชาชน แต่การดาเนินการใดๆ ควรทาให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วนากลับเข้ามาที่
ประชุมสภาอีกครั้งครับ

ประธานสภา:

เชิญเลขานุการสภา ครับ

นางจันทร์แสง:
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันยกมือเห็นชอบ เนื่องจากเห็นว่าเป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ขอสอบถามเรื่องสถานที่ก่อสร้าง แจ้งว่าซอยหน้าโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จะมี
ปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่ เพราะทุกครั้งจะแจ้งสถานที่ชัดเจน เช่น บ้านนายสุ วรรณ ขอ
สอบถามว่าจะผิดระเบียบหรือไม่ เพื่อนาไปแก้ไขในครั้งต่อไปค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.สนิท

สท.สนิท:

เรียนท่านประธานสภา ผมเห็นด้วยกับสท.เทพนิมิต ครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.อุทัย

สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภา หากผิดระเบียบใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ เราควรทาให้ถูกต้องตามระเบียบ
และเจ้าหน้าที่ควรจะชี้แจงให้ทราบว่าสามารถทาได้ ถูกหรือผิดระเบียบอย่างไรครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันเห็นด้วยกับสท.อุทัย เจ้าหน้าที่ควรชี้แจงให้ทราบ และขอขอบคุณ
สท.จันทร์แสง ที่แจ้งเรื่องสถานที่ก่อสร้าง ซอยหน้าโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จริงๆแล้วไม่ใช่
ตรงนั้น มีสถานที่ชัดเจนและมอบให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ เจ้าหน้าที่ควรถ่ายโฉนดที่ดินให้
สมาชิกสภาทุกท่านทราบ แต่ติดขัดที่การขออนุมัติใช้พื้นที่สาธารณะ ค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.สมศักดิ์

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ที่ผมไม่อนุมัติให้โครงการนี้ผ่านเนื่องจาก ท่ านสท.ศรีไล ได้ชี้แจงเรื่อง
ความจาเป็นต้องใช้น้าประปาของบ้านหนองเต่า ใช้ร่วมกับโรงเรียน เนื่องจากสถานที่ไม่พร้อม
ไฟฟ้าไม่พร้อม เกรงจะมีปัญหาเหมือนบ้านแป้นครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล
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เรียนท่านประธานสภา ขอแจ้งในที่ประชุมแห่งนี้ทราบ ไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ในแบบสามารถ
ขยายเขตไฟฟ้าใช้งานได้ทันที เราเป็นตัวแทนของประชาชน การยกมือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ควรจะมีเหตุผลเพื่อจะได้แจ้งให้ประชาชนทราบได้ว่าทาไมโครงการนี้ถึงไม่ผ่าน มีรายชื่อสมาชิก
สภาที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ชี้แจงให้ประชาชนทราบค่ะ

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา การทากิจการในที่สาธารณะประโยชน์ที่ผ่านมาเราทาผิด
ปลัดเทบาล ปฏิบัติหน้าที่ ที่ดินของเอกชน ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ที่ราชพัสดุ ต้องขอใช้จากกรมธนารักษ์
นายกเทศมนตรีฯ
ทีข่ องวัดต้องขออนุญาตใช้จากสานักพระพุทธศาสนา ที่สาธารณะประโยชน์ต้องขออนุมัติใช้จาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันนี้หากสภาอนุมัติให้ดาเนินโครงการก่อสร้างได้ ผมจะต้องมีหมายเหตุว่า
การจัดซื้อจั ดจ้างจะทาได้ห ลังจากที่ผู้ ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ ใช้พื้นที่ส าธารณะประโ ยชน์
ขอชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบครับ
ประธานสภา:

เชิญสท.เทพนิมิต ครับ

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา ผมมีข้อสงสัย หากในวันนี้สภาเทศบาลอนุมัติให้ดาเนินโครงการก่อสร้าง
จะผิดระเบียบหรือไม่ อย่างไรครับ

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกโครงการก่อนที่จะดาเนินการใดๆ จะต้องจัดการ
ปลัดเทบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาทุกอย่างให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตั้งแต่ต้นครับ
นายกเทศมนตรีฯ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ขอชี้แจงเพิ่มเติม สตง.เข้าตรวจงานก่อสร้างและแจ้งว่าการดาเนินการ
ก่อสร้างต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดิน งบประมาณ ฯลฯ ถึงจะดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0310.1/ว0003 ลงวันที่ 3 มกราคม
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ ซึ่งหนังสือฉบับนี้พูดถึง ขั้นตอนและวิธีการใช้ที่ หลวง ที่สาธารณะ แนวทางการปฏิบัติ
อ้างถึงระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษา คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะ
สมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองที่ใช้ร่วมกัน พ.ศ .2553 ซึ่งระเบียบตัวนี้ระบุไว้ในหมวดที่ 3
การใช้ประโยชน์ข้อ 7 นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีอานาจใช้หรือยินยอมให้
บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนด ขอนาเรียนเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบค่ะ

ประธานสภา:

ต่อไปผมจะสอบถามมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุ มัติให้โอนเงินประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ต่อเติมห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 154,000 บาท ขอได้
โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น จานวน 11 เสียง
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1.ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า บริเวณ
ซอยหน้าโรงเรียนบ้านแป้น งบประมาณ 595,000 บาท (ไม่อนุมัติ 7 เสียง ประกอบด้วย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาล /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
อนุมัติ 4 เสียง ประกอบด้วย นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา/นางจันทร์แสง จิตอารี
เลขานุการสภา /สท.ศรีไล จายโจง /สท.สันติ ปินคา )
2.อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ และแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 154,000 บาท จานวน 11 เสียง ประกอบด้วย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาล/นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา/นาง
จันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภาเทศบาล/ สท.เทพนิมิต เจริญสุข/สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/
สท.อุทัย อุประโจง/สท.สันติ ปินคา / สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ศรีไล
จายโจง / สท.สนิท สุริยะธง
3.3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้า
ขนาดเล็ก บ้านรั้ว-ทุ่ง

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3.3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบโครงการ
พัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านรั้ว-ทุ่งเชิญคณะผู้บริหารครับ

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
ขอรับความเห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านรั้ว-ทุ่ง
หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยสถานีพัฒนาที่ดินลาพูน ได้แจ้งส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบท่อ
ส่งน้า ความยาว 730 เมตร ตั้งอยู่บ้านรั้ว -ทุ่ง ตาบลหนองหนาม อาเภอเมืองลาพูน จังหวัด
ลาพูน รหัสโครงการ ลพ.0661 แบบเลขที่ 03061 ย. งบประมาณ 393,000 (สามแสน
เก้า หมื่ น สามพั น บาทถ้ว น) ซึ่ง ได้ ดาเนิน การก่ อสร้ างเสร็จเรีย บร้ อยแล้ ว และขอส่ งมอบการ
บารุงรักษา การซ่อมแซมและดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขต
พื้นที่สูงสุด
ข้อระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อพิจ ารณา เพื่อเป็ น ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้นและปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้เทศบาลตาบลบ้านแป้นพิจารณาการรับมอบโครงการ
ก่อสร้ างระบบท่อส่ งน้ า ความยาว 730 เมตร ตั้งอยู่บ้านรั้ว -ทุ่ง หมู่ที่ 8 ตาบลหนองหนาม
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน รหัสโครงการ ลพ.0661 แบบเลขที่ 03061 น. งบประมาณ
393,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

-10ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ได้เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้า
ขนาดเล็ก บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ 8 จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ไม่มีนะครับ ผมจะขอถามมติ
ที่ป ระชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็ น ชอบให้ รับมอบโครงการพัฒ นาแหล่ งน้าขนาดเล็ ก
บ้านรั้ว -ทุ่ง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 393,000 บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภา
เทศบาลเห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ 8 จานวน 11 เสียง

มติที่ประชุม

เห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านรั้ว -ทุ่ง หมู่ที่ 8 ตาบลหนองหนาม
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน งบประมาณ 393,000 บาท จานวน 11 เสียง ประกอบด้วย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาล/นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา
เทศบาล/นางจั น ทร์ แ สง จิ ต อารี เลขานุ ก ารสภาเทศบาล/ 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.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ศรีไล จายโจง / สท.สนิท สุริยะธง
3.4 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบโครงการพั ฒนาแหล่งน้า
ขนาดเล็ก บ้านขว้าง

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3.4 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านขว้าง 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
ขอรับความเห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านขว้าง
หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยสถานีพัฒนาที่ดินลาพูน ได้แจ้งส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบท่อ
ส่งน้ า ความยาว 794 เมตร ตั้งอยู่บ้านขว้าง หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหนาม อาเภอเมืองล าพูน
จังหวัดลาพูน รหั ส โครงการ ลพ.0561 แบบเลขที่ 02961 ย. งบประมาณ 464,000
(สี่แสนหกหมื่นสี่ พันบาทถ้วน) ซึ่งได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งมอบการ
บารุงรักษา การซ่อมแซมและดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขต
พื้นที่สูงสุด
ข้อระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อพิจ ารณา เพื่อเป็ น ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้นและปฏิบัติตาม
ระเบีย บกฎหมายที่เกี่ย วข้อง จึงขอให้ เทศบาลตาบลบ้านแป้นพิจารณาการรับมอบโครงการ
ก่อสร้างระบบท่อส่งน้า ความยาว 794 เมตร ตั้งอยู่บ้านขว้าง หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหนาม อาเภอ
เมื อ งล าพู น จั ง หวั ด ล าพู น รหั ส โครงการ ลพ.0561 แบบเลขที่ 02961 น. งบประมาณ
464,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ได้เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้า
ขนาดเล็ก บ้านขว้าง หมู่ที่ 2 จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอ
ถามมติที่ประชุม สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบให้รับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กของ
บ้านขว้าง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 464,000 บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภา
เทศบาลเห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านขว้าง หมู่ที่ 2 จานวน 11 เสียง

-11มติที่ประชุม

เห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านขว้าง หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหนาม
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน งบประมาณ 464,000 บาท จานวน 11 เสียง ประกอบด้วย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาล/นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา
เทศบาล/นางจั น ทร์ แ สง จิ ต อารี เลขานุ ก ารสภาเทศบาล/ 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.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ศรีไล จายโจง / สท.สนิท สุริยะธง
3.5 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2561 ของโรงเรียนตาบลบ้านแป้น (เพิ่มเติม)

ประธานสภา:

นายธีระศักดิ:์

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3.5 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบรับจ่ายเงิน
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2561 ของโรงเรียนตาบลบ้านแป้น ขอเชิญ
คณะผู้บริหารครับ

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
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขอรับ
นายกเทศมนตรีฯ
ความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2561 ของโรงเรียน
ตาบลบ้านแป้น
หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย มาตรา 50(7) ส่ งเสริมการพัฒ นา เด็ก สตรี เยาวชน ผู้ สู งอายุและผู้ พิการ และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16(9) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตาบลบ้านแป้นได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
(ประถมศึกษา) โดยได้รับจัดสรร รายละ 200 วันๆละ 20 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลตาบลบ้านแป้นและสถานศึกษาสังกัดอื่นภายในเขตเทศบาลตาบล
บ้านแป้น เพื่อให้ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ ทั้งนี้ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึ กษา หมวดเงิ นอุดหนุน อาหารกลางวันนัก เรียนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้ น
จ านวนเงิ น 812,000 บาท แยกออกเป็ น 1.โรงเรี ย นบ้ า นหนองหนาม 104,000 บาท
2.โรงเรียนวัดบ่อโจง 100,000 บาท 3.โรงเรียนตาบลบ้านแป้น 608,000 บาท ตามบันทึก
ข้อความกองการศึกษา ที่ ลพ 50506/099 ลงวั น ที่ 9 มิถุ นายน 2561 เรื่ อง ขออนุมั ติ
เปลี่ย นแปลงคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 โดยมีงบประมาณ
คงเหลือ 24,000 บาท นั้น เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้รับแจ้งจากโรงเรียนตาบลบ้านแป้น ตาม
หนังสือที่ ศธ 04134.032/78 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอรับเงินโครงการอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 (เพิ่มเติม) เนื่องจากให้เหตุผลว่า ในวันเปิด
ภาคเรียนที่ 1/2561 มีจานวนนักเรียนจริง จานวน 163 คน แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
146 คน ทาให้ได้รับการจัดสรรค่าอาหารกลางวันไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จานวน
17 คนๆละ 20 บาท รวมเป็นงบประมาณ 34,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนตาบลบ้านแป้น
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บ้านแป้น ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2561 ของ
โรงเรียนตาบลบ้านแป้น (เพิ่มเติม) เป็นจานวนเงิน 10,000 บาท เพื่อให้นักเรียนตาบลบ้านแป้น
ได้รับประทานอาหารครบถ้วนทุกคนตามหลักโภชนาการ
ข้อระเบี ยบกฎหมาย 1.หนังสื อจังหวัดล าพูน ด่ว นที่สุ ด ที่ ลพ 0023.ว7343 ลงวันที่ 10
พฤษภาคม 2561 เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมทดรองจ่ า ยไปพลางก่ อ น
ข้อ 2. ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม(นม) 2.4 กรณีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเงินค่าอาหารกลางวันไม่เพียงพอ เนื่องจากมีจานวนเด็กรายใหม่เพิ่มขึ้น
ทาให้มีรายจ่ายจริงมากกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้สถานศึกษา จัดทาโครงการขอรับ
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
โอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่ อสนับสนุนให้ส ถานศึกษา เป็นเงิน
ค่าอาหารกลางวันในส่วนที่เพิ่มขึ้นได้ 2.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) และการจ่ายเงินเพื่อการ
ลงทุน เทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติ
ข้อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรด
นาเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อขอความเห็ นชอบจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2561 ของโรงเรียนตาบลบ้านแป้น (เพิ่มเติม) เป็นจานวนเงิน
10,000 บาท เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

ตามที่ท่ านปลั ด เทศบาล ได้เ สนอญั ตติข อรั บความเห็ นชอบจ่ ายเงิน อุด หนุน โครงการอาหาร
กลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2561 ของโรงเรียนตาบลบ้านแป้น จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม
เชิญครับ เชิญส.ท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรี ย นท่ า นประธานสภา คณะผู้ บริ ห ารและผู้ เ ข้า ร่ว มประชุม ทุก ท่าน เด็กนั กเรียนยัง ไม่ไ ด้รั บ
ค่าอาหารกลางวัน 17 คน รวมเป็นเงิน 34,000 บาท แต่ในเอกสารขอให้สภาเทศบาลพิจารณา
จ่ายเงินอุดหนุน 10,000 บาท ไม่ทราบว่าในกรณีโรงเรียนวัดบ่อโจงและโรงเรียนบ้านหนอง
หนาม ยุบรวมมาเรียนที่โรงเรียนตาบลบ้านแป้น ไม่ทราบว่าใช้ชื่อในนามโรงเรียนตาบลบ้านแป้น
ใช่หรือไม่ อย่างไร

ประธานสภา:

เชิญรองปลัด สุภาวัตร ชี้แจงครับ

นางสุภาวัตร:
รองปลัดเทศบาล

เชิญท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล โรงเรียนวัดบ่อโจงและโรงเรียนบ้านหนองหนาม
ยุบมาเรียนรวมที่โรงเรียนตาบลบ้านแป้น เนื่องจากเด็กนักเรียนมีน้อย สพฐ.ไม่สนับสนุนบุคลากร
ทางการสอน แต่การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษาค่ะ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ขอชี้แจงเพิ่มเติม งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี 2561
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนแล้ว แต่โรงเรียนวัดบ่อโจงและโรงเรียนบ้านหนอง
นายกเทศมนตรีฯ
หนาม ยุ บ ไปเรี ย นรวมกั บ โรงเรี ย นต าบลบ้ า นแป้ น แต่ นั ก เรี ย น และผู้ อ านวยการโรงเรี ย น
ยังมีอยู่ เด็กนักเรียน 17 คน โผล่มาทีหลัง จึงไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน
งบประมาณ 24,000 บาท ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ
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เห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนครับ
นางสาวกัญชริญา:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ขอชี้แจงเพิ่มเติม เด็กนักเรียนไปเรียนรวมแต่สถานะ
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา ของสถานศึกษาก็ยังเป็นสถานศึกษาเหมือนเดิม ยึดโรงเรียนตาบลบ้านแป้นเป็นโรงเรียนแม่เหล็ก
ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เชิญท่านประธานสภา เด็กนักเรียน 17 คนที่โผล่ขึ้นมา จะเบิกจ่ายซ้าซ้อนหรือไม่คะ

นางสาวกัญชริญา:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา เบิกจ่ายไม่ซ้าซ้อน เนื่องจากเบิกจ่ายคนละโรงเรียนค่ะ

หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอถามมติที่ประชุม
สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น โครงการอาหารกลางวั น ภาคเรี ย นที่
1/2561 ของโรงเรี ย นต าบลบ้ า นแป้ น จ านวน 10,000 บาท ขอได้ โ ปรดยกมื อ ขึ้ น ครั บ
มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2561
ของโรงเรียนตาบลบ้านแป้น จานวน 11 เสียง

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ จ่ายเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2561 ของโรงเรียน
ตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 10,000 บาท จานวน 11 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม
ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาล/นางสุ พ รรณ เลิ ศ พฤกษ์ รองประธานสภาเทศบาล/
นางจั น ทร์ แสง จิ ต อารี เลขานุ ก ารสภาเทศบาล/ สท.เทพนิ มิ ต เจริ ญ สุ ข /สท.ประดิ ษ ฐ์
เมืองลือ/ สท.อุทัย อุประโจง/สท.สันติ ปินคา / สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/
สท.ศรีไล จายโจง / สท.สนิท สุริยะธง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ สืบเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น จะหมดวาระลงในวันที่ 30 กันยายน 2561
ทั่วประเทศ และทางกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น
จะดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ในวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยจานวน 2 ท่าน
ในชุดของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ต้องมาจากการคัดเลือกของสภาเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น คือเป็นตัวแทนของสภาเทศบาล ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 2 ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ชุดใหม่ ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี คือหมดวาระ
ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งจากเดิมสมาชิกสภาที่เป็นตัวแทน คือนายถนอม ญาณะโรจน์
และนายประดิษฐ์ เมืองลือ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือก
เชิญครับ เชิญ สท.เทพนิมิต

สท.เทพนิมิต

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทพนิมิต เจริญสุข ขอเสนอ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ครับ
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ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ มีสท.สนิท สุระธง และสท.จันทร์แสง จิตอารี เป็นผู้รับรองครับ ต่อไป
เชิญสมาชิกสภา เสนอผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นท่านที่ 2 เชิญครับ เชิญ สท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล ดิ ฉั น นางศรี ไ ล จายโจ ง ขอเสนอ สท.สั น ติ ปิ น ค า
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแป้นค่ะ

ประธานสภา:

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ มีสท.เทพนิมิต เจริญสุข และสท.ณรงค์ เชื้อเย็น เป็นผู้รับรองนะครับ
จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า
สท.ณรงค์ เชื้ อ เย็ น และสท.สั น ติ ปิ น ค า ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น คณะกรรมการกองทุ น
หลั กประกัน สุ ข ภาพระดั บท้ องถิ่น หรื อพื้ นที่ เทศบาลตาบลบ้า นแป้น สมาชิ กสภาท่า นใดจะ
สอบถามอีกหรือไม่ ในระเบียบวาระอื่นๆ เชิญครับ เชิญเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ ครับ

นายไกรยศ:
รก.ผอ.กองวิชาการฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.ลาพูน 1.โครงการซื้อถังกรองน้าบ้านบูชา อยู่ระหว่าง
การกันเงินงบประมาณ และหารือกับสตง.ในเรื่องการนาเงินออกมาใช้ 2.จัดซื้อรถ EMS กู้ชีพกู้ภัย
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนประชารัฐพัฒโน อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครับ

นางสุพรรณ:

ขอขอบคุณที่ติดตามผลการดาเนินงานให้ทราบ เพื่อนาไปแจ้งประชาชนต่ อไปค่ะ จะมีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญค่ะ เชิญสท.สมศักดิ์

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.สมศักดิ์:

เรี ยนท่านประธานสภา ผมขอสอบถามความคืบหน้าการก่อสร้างลานกีฬาบ้านแป้น และการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกยางพารา สายบ้านกานันตาบลบ้านแป้น ตรวจรับงานแล้วหรือไม่ ขอให้
ยกฝาบ่ อพักรางระบายน้าให้ สู งขึ้นกว่าเดิม และสะพานบ้านถ้าหนองหนาม ไม่มีราวสะพาน
เกรงจะเกิดอุบัติเหตุ ขอให้ทาราวสะพานทางทิศตะวันตกครับ

นางสุพรรณ:

เชิญเจ้าหน้าที่กองช่างค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายแบบและก่อสร้าง

เรียนท่านประธานสภา ลานกีฬาบ้านแป้น อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่สาธารณะ ส่วนถนนแอสฟัลท์
ยางพารา ผู้รับจ้างได้ดาเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย และการยกฝารางระบายน้าบ่อพัก จะหารือ
ร่วมกับผู้บริหารว่าจะใช้งบประมาณส่วนใดในการซ่อมแซมครับ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.ศรีไล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาหารือเรื่องการขุดลอกรางระบายน้า
บ้านหนองเต่าและบ้านเส้ง กองช่างได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่อย่างไร

นางสุพรรณ:

สมาชิกสภาทุกท่าน มีความคิดเห็นว่าจะดาเนินโครงการนี้อย่างไรคะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

-15นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายแบบและก่อสร้าง

เรียนท่านประธานสภา ขอชี้แจงเพิ่มเติม ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากสานักงานทางหลวงที่ 1
เชียงใหม่ ส่งเรื่องขอขุดลอกรางระบายน้าของเทศบาลตาบลบ้านแป้นไปยังกรมทางหลวงกรุงเทพ
เพื่อพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยครับ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.ศรีไล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา จริงๆแล้วโครงการนี้เป็นของหมู่ 3 และหมู่ 7 แต่เจ้าหน้าที่กองช่าง
ประมาณการผิ ด พลาดจากงบประมาณครั้ ง 250,000 บาท จึ ง ได้ ป ระมาณการใหม่ ใช้
งบประมาณ 50,000 กว่าบาท แต่สมาชิกสภาบางท่านแจ้งว่างบประมาณเหลือ อยากใช้ให้หมด
จึงให้แก้ไขแบบเพื่อจะได้ทาพร้อมกันทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งจริงๆแล้ วหากไม่รวมทั้ง 2 ฝั่ง คงจะขุดลอก
เสร็จเรียบร้อย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่หนังสือร้องทุกข์เข้ามาตั้งปี 2560-2561

นางสุพรรณ:

เชิญปลัดเทศบาล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา สาเหตุมาจากเสียดายงบประมาณ ฉะนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ และนาเข้าที่ประชุมสภาอีกครั้ง หากทาได้จะทาในส่วนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง หากทาไม่ได้ต้อง
นายกเทศมนตรีฯ
รอจนกว่ากรมทางหลวงจะอนุมัติให้ดาเนินการครับ
นางสุพรรณ:

เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายแบบและก่อสร้าง

เรียนท่านประธานสภา โครงการนี้มีการวางท่อและคอนกรีต ตัวเลขจึงสูง กองช่างประมาณการ
ไม่ผิด หากทาเฉพาะการขุดลอกงบประมาณจะไม่สูง 50,000 กว่าบาท ที่ปรับแก้ไขเนื่องจาก
ท่านสมาชิกสภาลงพื้นที่ มองเห็นปัญหาและประกอบกับเสียดายงบประมาณครับ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.คลัง

เรียนท่านประธานสภา ขอชี้แจงเพิ่มเติม โครงการนี้ได้กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน หากท่านสมาชิก
ประสงค์จะตัดทอน สามารถทาได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของโครงการเดิม ขุดลอกหมู่ 3 และหมู่ 7
แต่เนื่องจากลักษณะ คุณภาพมีการเปลี่ยนแปลง ต้องนาเข้าสภาเพื่อเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและ
ประมาณการต่อไปค่ะ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ผมอาจจะเป็ นสมาชิกสภาบางท่าน ที่ต้องการให้ระบายน้าเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน เราเป็นตัว แทนของประชาชนได้รับเรื่องร้องทุกข์ ในเมื่อเป็น
ลาเหมืองเส้นเดียวกัน จึงแนะนาให้ทาอีกฝั่งพร้อมกัน แต่การประชุมครั้งที่ผ่านมา ตกลงกันว่าจะ
เปลี่ยนแบบแปลนและนาเข้าที่ประชุมสภาอีกครั้ง จึงจะสามารถดาเนินการต่อไปได้ครับ

นางสุพรรณ:

เชิญปลัดเทศบาล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

-16นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา โครงการนี้กันเงินไว้แล้ว สามารถดาเนินการต่อได้ในปี 2562 หากมีการ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เปลี่ยนแปลงแบบก็สามารถนาเข้าสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง มอบกองช่างประสานสมาชิกสภา
นายกเทศมนตรีฯ
ในเขตพื้นที่ว่าต้องการขุดลอกตรงไหน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายแบบและก่อสร้าง

เรียนท่านประธานสภา เรื่องสถานที่หากเปลี่ยนแปลงสถานที่ใหม่ สามารถทาได้หรือไม่ ขอทราบ
คาตอบเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานต่อไปครับ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.คลัง

เรียนท่านประธานสภา หากเป็นแม่น้าสายเดียวกัน คลองสายเดียวกัน สามารถทาได้ แต่หากเป็น
คนละสายไม่สามารถทาได้ค่ะ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.สันติ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.สันติ:

เรี ย นท่านประธานสภา โครงการเริ่มแรกเป็นของ หมู่ 3 และหมู่ 7 บ้านเส้ ง บ้านหนองเต่า
สมาชิกสภาเห็นสมควรว่าเขตบ้านเส้งตั้งแต่หลังตลาดไปบรรจบที่นอกเขตบ้านเส้ง บ้านหนองเต่า
งบประมาณเหลือเสี ย ดาย จึงทาสายทิศตะวั นออกของบ้านเส้ งไปถึงบ้านหนองเต่า บังเอิญมี
ปัญหาทาการก่อสร้างในพื้นที่กรมทางหลวงเพื่อวางท่อประมาณ 10 เมตร กรมทางหลวงต้องการ
แบบแปลนท่อ จึงได้ส่งแบบแปลนไปเพิ่มเติมและกรมทางหลวงเชียงใหม่ ส่งเรื่องทั้งหมดไปยัง
กรุ งเทพฯและให้ เทศบาลไปติด ตามเรื่องทั้งหมดที่ก รุงเทพฯ ตอนนี้ ผ มไม่เข้า ใจว่ าทาไมต้ อ ง
แบ่งแยก มันเร่งด่วนมากหรืออย่างไร สท.ศรีไล ขออนุญาตเอ่ยนาม ทาไมไม่เห็นใจ หมู่ 7 ที่รอ
การอนุมัติจากกรมทางหลวง เทศบาลกันเงินแล้ว รออีกสักหน่อยไม่ได้หรือครับ หมู่ 7 ก็พยายาม
ติดตามเรื่อง ไม่ควรแก้ไขปัญหาเฉพาะ หมู่ 3 เป็นสมาชิกสภาควรดูแลทั้ง เขต 1 และเขต 2 ครับ

นางสุพรรณ:

ปัญหาที่เราถกเถียง เนื่องจากทุกท่านมีเจตนารมณ์ที่ดี เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
เชิญสท.ศรีไล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.ศรีไล:

เรี ย นท่ า นประธานสภา ขอชี้ แ จงตามที่ ส ท.สั น ติ พาดพิ ง จริ ง ๆแล้ ว ทุ ก คนเป็ น ตั ว แทนของ
ประชาชน ทาไมต้องบอกว่าเฉพาะหมู่ 3 หมู่ 7 ปัญหาความเดือนร้อนตรงนี้ทามาได้ปีกว่าแล้ว
ยังไม่ทราบว่าจะได้รับการอนุมัติเมื่อใด หากพื้นที่เรียบร้อย สามารถเขียนแบบแปลน นาเข้าสภา
พิจารณาอีกครั้ง ทาไมต้องรอ ทาไมท่านไม่คิดตรงกันข้าม ผอ.กองคลังได้ชี้แจงแล้ว ส่วนไหนที่
เรียบร้อยควรดาเนินการ ส่วนใดที่ยังไม่เรียบร้อยก็ไม่ควรทา ไม่ได้แบ่งแยก ถ้าดิฉันแบ่งแยกคงจะ
ทาไปหลายเรื่องแล้ว จริงๆที่ผ่านอะลุ่มอล่วย พื้นที่ใดทาได้ควรทา ทุกท่านคงทราบว่าการเมือง
เป็นเช่นไร หากถึงเวลาแล้ว เราไม่มีสิทธิในสภาแห่งนี้ โครงการนี้ก็คงไม่ได้ทา ทั้งๆที่โครงการนี้
น่ า จะท าเสร็ จ ใช้ ง านเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย แต่ ม าติ ด ขั ด ที่ ส มาชิ ก สภาแจ้ ง ว่ า เงิ น เหลื อ เสี ย ดาย
งบประมาณ หากตกไปเป็นเงินสะสมและเรามีเหตุผลความเดือดร้อนของประชาชน เจ้าหน้าที่
งบประมาณสามารถทาได้ เพียงแต่ต้องทาให้ถูกต้องตามระเบียบค่ะ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.สันติ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา ผมขอชี้แจงด้วยความเห็นใจ ไหนๆก็เป็นโครงการเดียวกัน งบประมาณ
พร้อม ปัญหาที่เกิดขึ้นก็พยายามแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากไม่แบ่งแยกทาไมไม่รอทาพร้อมกัน

-17เพราะเป็นเส้นเดียวกัน ท่านจะแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านท่านก่อนและของคนอื่นตกไป คงไม่
ถูกต้อง ในเมื่อทุกอย่ างพร้อมรอการอนุญาตจากกรมทางหลวง ขอให้ รอทาพร้อมกัน ผมขอ
ความเห็นใจ หากทางกรุงเทพฯ ต้องการให้ไปชี้แจงผมก็พร้อมจะไป หากประชาชนบ้านหนองเต่า
เร่งรีบดาเนินการในส่ วนใด ช่วยแจ้งให้มาพบผม ผมจะได้อธิบายให้เข้าใจว่าบ้านเส้ งมีปัญหา
ติดขัดในส่วนใด ขอบคุณครับ
นางสุพรรณ:

เชิญสท.ศรีไล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันไม่ได้แบ่งแยก หากมีการประชุมสภาเทศบาลอีกครั้ง เราจะนาเรื่องนี้
มาหารื อ จะได้ ทราบว่า ต่อจากนี้ไป 3 - 4 เดื อน หากท่านสท.สั นติ ได้ติดตามเรื่อง ผลเป็ น
ประการใดขอให้แจ้งทางสภาเทศบาลทราบ แต่หากพ้นระยะเวลา 3 - 4 เดือนไปแล้ว ยังไม่ได้รับ
คาตอบจากกรมทางหลวง ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน พื้นที่ที่สามารถทาได้และถูกต้อง
ตามระเบียบ ควรได้รับการแก้ไขก่อน ส่วนใดที่ไม่ถูกต้องก็ดาเนินการให้เรียบร้อยตามระเบียบ
ขอคาตอบอีกครั้งในการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจาปี 2562 ค่ะ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.สันติ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา ขอขอบคุณที่ให้เวลาในการดาเนินงาน 3 – 4 เดือนครับ

นางสุพรรณ:

เรื่องนี้เราได้พูดคุยกันมาพอสมควรแล้ว สมาชิกสภาทุกท่านเห็นด้วยที่จะให้เวลาอีกสักหน่อยและ
นามาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง เพราะเทศบาลกันเงินไว้แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเพื่อ
ดาเนินการต่อไปได้ ไม่ควรนามาเป็นปัญหาในที่ประชุมสภา เชิญสท.ประดิษฐ์ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬา 7 ล้านบาท ขอให้
ท่านปลัดเทศบาลพิจารณาสถานที่ดีๆ ต้องมีการประชาคมหรือไม่ และควรให้ผู้นาหมู่บ้านได้
แสดงความคิดเห็น ผู้นาชุดก่อน นายกฯ ชิงชัย ได้วางแผนผังไว้ การสร้างสนามกีฬา สร้างเสร็จ
อยู่ได้ 10-20 ปี บริเวณด้านข้างควรจะมีลู่วิ่งและสนามฟุตบอลจะอยู่ติดกาแพง เตะบอลติด
กาแพงอาจสร้างความเสียหาย เสนอแนะให้ ถมหนองน้า ทัศนียภาพออกมาจะดูดี โรงยิมอยู่
ด้านข้าง การจัดกิจกรรมจะดูดี หากถมหนองน้าจะได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นมา ลงทุนไม่เกิน 300,000
บาท อยากให้ ท่านปลัดยอมรับความคิดเห็นจากหลายๆฝ่าย ครับ

นางสุพรรณ:

เชิญปลัดเทศบาล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา โครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วน ต้องหาผู้รับจ้างภายในสิ้นปี ผมก็สอบถาม
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เราสามารถเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม หากถมหนองน้าใช้งบประมาณไม่เกิน
นายกเทศมนตรีฯ
30,000 บาท แต่ในความเป็นจริงแล้วเรายังไม่ทราบว่าจะใช้งบประมาณมากกว่านี้หรือไม่ ต้อง
ปรับแผนและดาเนินการในห้วงระยะเวลาที่กาหนด ผมเสนอจุดนี้เนื่องจากอยู่ใกล้โรงเรียน เมื่อมี
กิจกรรมต่างๆ สามารถดาเนินการได้ แต่หากสมาชิกสภาเห็นว่าไม่เหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ครับ

-18นางสุพรรณ:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ผมขอให้ท่านรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่าย หากสนามกีฬาสร้างเสร็จ
ต่อไปจะเป็นปอด เป็นสถานที่ออกกาลังกายของชาวบ้าน เราควรมีการวางแผนปรับทัศนียภาพ
ในเมื่อทุกคนเสนอความคิดเห็นเข้ามา เราควรนาความคิดเห็นที่ดี ที่สุดมาทา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ในอนาคต อย่ างเช่ น อาคารส านั กงานแห่ งนี้ ผมเคยคั ดค้ าน สร้ างอาคารสู งจัด กิจ กรรมยาก
ภูมิทัศน์เดิมดีมาก พื้นที่ใหญ่แต่สถานที่คับแคบ เอาแบบอย่างที่ไม่ดีมาทา กองการศึกษาและ
กองสวัสดิการฯ ต้องไปอยู่ตึกเก่า

ประธานสภา:

เชิญสท.สุพรรณ ครับ

นางสุพรรณ:
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา การทาสนามกีฬา ในความคิดของดิฉันไม่เห็นด้วยหากจะถมหนองน้า แต่
ควรปรับภูมิทัศน์ให้ดูดี เนื่องจากพื้นที่ด้านหลังศาลาประชาคมหากจะทาถนนเข้าไปสามารถทาได้
เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลไปยังสนามกีฬาค่ะ

ประธานสภา:

ขอให้ท่านปลัดเทศบาลช่วยดูแล สิ่งใดที่เห็นสมควร เชิญผอ.กองคลัง ครับ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ขอชี้แจงเพิ่มเติม แบบของสนามกีฬาเป็นแบบอาคารเสาเข็ม กังวลเรื่อง
ความมั่นคง หากจะก่อสร้างในที่ดินถมใหม่ค่ะ

นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายแบบและก่อสร้าง

เรียนท่านประธานสภา การถมหนองน้าทาอาคารเป็นงานยาก ความมั่นคงแข็งแรงจะลดน้อยลง
บริเวณนั้นเป็นพื้นที่แก้มลิง หนองน้าช่วยซับน้า หากถมหนองน้าต่อไปจะไม่มีจุดรับน้าครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา โครงการทาท่อลอดเหลี่ยมบ้านหนองหนาม ดาเนินการใกล้เสร็จแล้ว และ
ขอรถน้าล้างถนน เนื่องจากมีขี้โคลน รถสัญจรลาบาก

ประธานสภา:

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สาหรับวันนี้ผมขอขอบคุณ
ท่านคณะผู้ บ ริ ห าร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน การ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 ในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และขอ
นั ด ประชุ ม อีก ครั้ ง ในวัน พฤหั ส บดีที่ 27 กั นยายน 2561 เพื่ อ พิจ ารณากั นเงิ นงบประมาณ
สาหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.45 น.
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางจันทร์แสง จิตอารี)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

-19คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่.........................................................
(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ
(นางศรีไล จายโจง)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
(ลงชื่อ).......................................กรรมการ
(นายเทพนิมิต เจริญสุข)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
(ลงชื่อ).......................................กรรมการและเลขานุการ
(นายประดิษฐ์ เมืองลือ)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

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

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถาม
การก่อสร้ างถนนสายบ้านแป้น ข้างสนามกีฬา จะดาเนินการได้เมื่อ ใด เนื่องจากมีประชาชน
สอบถามเข้ามา และถนนหลั งโบสถ์คริส ต์ บ้านแป้น ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ซึ่งวันที่ 26 กรกฎาคม
2561 หมู่บ้านจะประชุมปรึกษาหารือกันอีกครั้ง ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้กองช่างทราบครับ

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ การประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 ในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และขอนัดประชุมอีกครั้งใน
วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สาหรับวันนี้ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.10 น.
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางจันทร์แสง จิตอารี)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่.........................................................
(ลงชื่อ).......................................กรรมการ
(นายเทพนิมิต เจริญสุข)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
(ลงชื่อ).......................................กรรมการและเลขานุการ
(นายประดิษฐ์ เมืองลือ)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่.......................................................

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

