บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
..................................................
ผู้มาประชุม
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.นายถนอม
ญาณะโรจน์
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ถนอม ญาณะโรจน์
2.นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สุพรรณ เลิศพฤกษ์
3.นางจันทร์แสง จิตอารี
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
จันทร์แสง จิตอารี
4.นายณรงค์
เชื้อเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ณรงค์
เชื้อเย็น
5.นายเทพนิมิต เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เทพนิมิต เจริญสุข
6.นางศรีไล
เจริญวิวัฒน์วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ศรีไล
เจริญวัฒน์วงศ์
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.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญานนท์
5.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
6.นายรังสรรค์ ขว้างแป้น
7.นายไกรยศ
คามูล
8.นางเจริญ
ชุ่มพระวงศ์
9.นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป
10.นายพิเชษฐ์ ไชยแป้น
11.นางสาวกัญชริญา อครเดชกัณฑ์
12.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
13.นางนันทกา
เครือซุง
14.นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว
15.นายชาญศิลป์ มณีวรรณ
16.นางสาวชนัญญา คงสมัย
17.นางฝนทอง
ฟูวิโรจน์
18.นางอ่อนจันทร์ มาละโรจน์
19.นางอัมพรรณ ญาณะโรจน์
20.นายอนุชัย
ยะพะง่า
21.นางสาวบุษบา หมื่นวิวัฒน์

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

ลายมือชื่อ
ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
พรศักดิ์
แก้ววิจิตร
สุภาวัตร ศิริบูรณ์
ณัฐวิโรจน์ โชติธนชญานนท์
รัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
รังสรรค์
ขว้างแป้น
ไกรยศ
คามูล
เจริญ
ชุ่มพระวงศ์
สอางค์ศรี พิมพ์อูป
พิเชษฐ์
ไชยแป้น
กัญชริญา อครเดชกัณฑ์
อมรรัตน์
อูปเวียง
นันทกา
เครือซุง
พิมผกา
ต้นแก้ว
ชาญศิลป์
มณีวรรณ
ชนัญญา
คงสมัย
ฝนทอง
ฟูวิโรจน์
อ่อนจันทร์ มาละโรจน์
อัมพรรณ
ญาณะโรจน์
อนุชัย
ยะพะง่า
บุษบา
หมื่นวิวัฒน์

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นทุกคน
เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย ที่ 4
ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เข้าร่วมการประชุมสภา
เทศบาล ครบทั้ง 11 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภา
เทศบาลได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา: สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ การประชุม
ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม
2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น มี ร ะเบี ย บวาระ
การประชุมทั้งหมด 4 วาระ สาหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแรก เชิญสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลั กษณ์ฯ ในวันนี้เวลา 13.30 น.
ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตาบลบ้านแป้น การแต่งกายชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
เรื่องที่สอง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เชิญท่านปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ เชิญครับ
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่าน ผมนายธีระศักดิ์
ปลัดเทศบาล จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ตามที่นายกเทศมนตรีตาบล
ปฏิบัติหน้าที่ บ้านแป้น ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ไปแล้วนั้น
นายกเทศมนตรีฯบัดนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
มาตรา 48 ทศ วรรค 5,6 กระผม จึงได้จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 และขอมอบหมายให้ผู้อานวยการกองวิชาการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้กับที่ประชุม
ทราบ
นายไกรยศ:
รก.ผอ.กองวิชาการฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการทั้งสิ้น จานวน 42 โครงการ
งบประมาณ 12,324,049.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
2.ยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ านเศรษฐกิ จ ได้ ดาเนิน การทั้ งสิ้ น จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ
33,032 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
3.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นสั ง คม ได้ ด าเนิ น การทั้ ง สิ้ น จ านวน 43 โครงการ งบประมาณ
17,191,939.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
4.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นองค์ ก ร ได้ ด าเนิ น การทั้ ง สิ้ น จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ
400,724.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
5.ยุ ท ธศาสตร์ อุ ด หนุ น หน่ ว ยงานอื่ น ได้ ด าเนิ น การทั้ ง สิ้ น จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ
612,796.17 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
รวม 5 ยุทธศาสตร์ 30,562,540.17 บาท การดาเนินงานตามโครงการดังกล่ าว กระผมได้
ดาเนินการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดแต่เกิดประโยชน์สูงสุ ด อีกทั้งได้ดาเนินการสนองนโยบายของรัฐบาล ใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้การช่วยเหลือผู้

-3ยากจนและผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ซึ่งส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้รับรางวัลดังนี้
1.ใบประกาศเกียรติคุณจากสถาบันพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.รางวัลสถานศึกษาพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ
3.เกียรติบัตร สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลาพูน ที่ผ่านการประเมิน
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4.เกี ย รติ บั ต ร รั บ รองคุ ณ ภาพระบบบริ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Health
Accreditation : EHA)
ญ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และด้านการออกใบอนุญาต จากกระทรวงสาธารณสุข และอีกหนึ่งรางวัลคือ รางวัลด้านความ
โปร่งใสและคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ITA จากสานักงานป้องกันและปราบปรามการประพฤติ
มิชอบ และใบประกาศด้านการควบคุมแอลกอฮอล์จากระทรวงสาธารณสุข จึงได้นาเสนอต่อสภา
เทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อทราบต่อไป
ประธานสภา:

ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ผู้อานวยการกองวิชาการฯ รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบแล้ว จะมีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ เชิญ สท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่แจ้ง
เท ศ บ า ลไ ด้ รั บ เกี ย ร ติ บั ต ร รั บ รอ ง คุ ณ ภ า พ ร ะ บบ บ ริ ก า รอ น า มั ยสิ่ ง แ ว ดล้ อ ม ( EHA)
ญ ทุกวันนี้ในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ยังไม่ได้รับการจัดการเรื่อง
เสียงดังและฝุ่นละออง จากโรงงานผลิตอิฐบล็อก ที่ผ่านมาได้ทาข้อตกลงระหว่างเจ้าของกิ จการ ให้
เริ่มทางานตั้งแต่เวลา 06.00 น. แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ยังคงเริ่มงาน 05.00 น. และเกิดฝุ่นละออง
รบกวนประชาชนในเขตพื้นที่ ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้า คสล.ซอย 1 บ้านขว้าง หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหนาม งบประมาณ 327,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้ น 293,000 บาท แต่ในรายงานพิมพ์ผิ ดเป็น 213,000 บาท ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ใส่ตัวเลขผิดส่งผลให้ยอดรวมงบประมาณผิดไป ซึ่งดิฉันได้ตรวจสอบจากป้ายโครงการที่
ผู้รับจ้างจัดทา ขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไขด้วยค่ะ และโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมแต่ไม่ได้ดาเนินการ คือ
โครงการของบ้านแป้น รายการที่ 35 หน้า 6 ไม่ทราบว่าโครงการเหล่านี้จะตกไปหรือไม่

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองคลังครับ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการลาดับที่ 35
หน้ า 6 โครงการก่อสร้างถนนลู กรัง ซอยจันยาพร บ้านแป้น หมู่ที่ 6 จ่ายขาดสะสมเมื่อวันที่ 5
เมษายน 2562 งานพัสดุได้ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง แต่ไม่มีผู้ใดเสนอราคา จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ ระเบียบการเงินฯ การจ่ายขาดเงินสะสมสามารถดาเนินการได้ต่อไปในปีงบประมาณ
ถัดไป คือสามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563 แต่ถ้าหากปีงบประมาณ 2563 ยังไม่ได้
ดาเนินการให้ถือว่าตกไป

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอทราบสาเหตุที่ไม่มีผู้รับจ้าง จะสามารถแก้ไขในส่วนใดได้บ้าง เพราะการ
จ่ายขาดเงินสะสมถือว่าเป็นโครงการเร่งด่วน เป็นความเดือดร้อนของประชาชน แต่ตอนนี้ผ่านมา
1 ปี ถือว่าไม่เร่งด่วนแล้วค่ะ

-4ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ถามว่าโครงการนี้เร่งด่วนหรือไม่ ท่านสมาชิกสภา
แจ้งว่าเร่งด่วน จึงเสนอโครงการเข้ามาเพื่อให้เทศบาลจ่ายขาดเงินสะสม กองช่างต้องการให้งาน
ออกมาดีมีมาตรฐาน แต่ผู้รับจ้างตรวจสอบรายละเอียดโครงการแล้ว พบว่าไม่คุ้มค่าในการดาเนินงาน
จึงไม่ได้เสนอราคาเข้ามา จึงเป็นเหตุที่ทาให้เทศบาลไม่สามารถดาเนินโครงการนี้ได้ ปัจจุบัน กานัน
และสมาชิกสภาในเขตพื้นที่ ได้ปรึกษาหารือร่วมกัน จะปรับปรุงถนน โดยนาดินลูกรัง ปรับพื้นที่
ที่ชารุด เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองวิชาการฯ ครับ

นายไกรยศ:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของตัวเลขที่ผิด กองวิชาการฯ จะตรวจสอบ
อีกครั้ง ก่อนที่จะรายงานให้ประชาชนทราบต่อไปครับ

รก.ผอ.กองวิชาการฯ

ประธานสภา:

เรื่องที่สาม รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ 2562
เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ครับ

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรี ย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์
จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเทศบาลและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน ดังนั้น
กระผมจึงขอบรรจุวาระรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ
2562 ในการประชุมสภาเทศบาลเพื่อทราบ ส่วนรายละเอียดต่างๆ มอบหมายให้ผู้อานวยการกอง
วิชาการ เป็นผู้นาเสนอต่อที่ประชุมสภาทราบ ครับ

นายไกรยศ:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สรุปรายงานติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562
– 30 กันยายน 2562 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
จานวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี 2562 ประกอบไปด้วย 3 แผนงาน ดังนี้
1.แผนงานเคหะและชุมชน มีจานวน 58 โครงการ จานวนโครงการตามแผนพัฒนาที่นามาจัดทา
งบประมาณ จานวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 (มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 28
โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 4 โครงการ , โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน
7 โครงการ เนื่องจากติดปัญหาด้านที่ดิน)
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน จานวน 1 โครงการ จานวนโครงการตามแผนพัฒนาที่นามาจัดทา
งบประมาณ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

รก.ผอ.กองวิชาการฯ

-53.แผนงานสาธารณสุ ข มี จ านวน 9 โครงการ จ านวนโครงการตามแผนพั ฒ นาที่ น ามาจั ด ท า
งบประมาณ จานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จานวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี 2562 ประกอบไปด้วย 1 แผนงาน คือ แผนงานการเกษตร มี
จานวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี 2562 จานวน 6 โครงการ จานวนโครงการตามแผนพัฒนาที่
นามาจัดทางบประมาณ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
จานวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี 2562 ประกอบไปด้วย 7 แผนงาน ดังนี้
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจานวน 6 โครงการ จานวนโครงการตามแผนพั ฒนาที่นามาจัดทา
งบประมาณ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 (มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 5
โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ , โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน
0 โครงการ )
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน มีจานวน 4 โครงการ จานวนโครงการตามแผนพัฒนาที่นามา
จัดทางบประมาณ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 (มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จ านวน 2 โครงการ, โครงการที่อ ยู่ร ะหว่ างดาเนิ นการ จานวน 0 โครงการ , โครงการที่ไ ม่ไ ด้
ดาเนินการ จานวน 0 โครงการ )
3.แผนงานสาธารณสุ ข มี จ านวน 11 โครงการ จานวนโครงการตามแผนพั ฒ นาที่ น ามาจั ด ท า
งบประมาณ จานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.82 (มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน
9 โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ , โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 0 โครงการ )
4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีจานวน 16 โครงการ จานวนโครงการตามแผนพัฒนาที่
นามาจัดทางบประมาณ จานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.75 (มีโครงการที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จ จานวน 11 โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ , โครงการที่ไม่ได้
ดาเนินการ จานวน 0 โครงการ )
5.แผนงานการศึ ก ษา มี จ านวน 24 โครงการ จ านวนโครงการตามแผนพั ฒ นาที่ น ามาจั ด ท า
งบประมาณ จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 (มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 5
โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ , โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน
0 โครงการ )
6.แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั นทนาการ มี จานวน 9 โครงการ จ านวนโครงการตาม
แผนพั ฒ นาที่ น ามาจั ดท างบประมาณ จ านวน 9 โครงการ คิด เป็ น ร้อ ยละ 100 (มี โ ครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 7 โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ ,
โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 0 โครงการ )
7.แผนงานงบกลาง มีจานวน 5 โครงการ จานวนโครงการตามแผนพัฒนาที่นามาจัดทางบประมาณ
จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 (มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 3 โครงการ,
โครงการที่อยู่ ร ะหว่ างด าเนิ นการ จานวน 0 โครงการ , โครงการที่ไม่ไ ด้ดาเนิ น การ จานวน 0
โครงการ )
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
จานวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี 2562 ประกอบไปด้วย 2 แผนงาน ดังนี้
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจานวน 14 โครงการ จานวนโครงการตามแผนพัฒนาที่นามาจัดทา
งบประมาณ จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 (มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 6

-6โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ , โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน
0 โครงการ )
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีจานวน 6 โครงการ จานวนโครงการตามแผนพัฒนาที่นามา
จัดทางบประมาณ จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 (มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จ านวน 4 โครงการ, โครงการที่อ ยู่ร ะหว่ างดาเนิ นการ จานวน 0 โครงการ , โครงการที่ไ ม่ไ ด้
ดาเนินการ จานวน 0 โครงการ )
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์อุดหนุนหน่วยงานอื่น
จานวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี 2562 ประกอบไปด้วย 5 แผนงาน ดังนี้
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจานวน 2 โครงการ จานวนโครงการตามแผนพัฒนาที่นามาจัดทา
งบประมาณ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 (มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 1
โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ , โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน
0 โครงการ )
2.แผนงานสาธารณสุ ข มี จ านวน 1 โครงการ จ านวนโครงการตามแผนพั ฒ นาที่ น ามาจั ด ท า
งบประมาณ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 (มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 4
โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ , โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน
0 โครงการ )
3.แผนงานเคหะและชุมชน มีจานวน 2 โครงการ จานวนโครงการตามแผนพัฒ นาที่นามาจัดทา
งบประมาณ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 (มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 4
โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ , โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน
0 โครงการ )
4.แผนงานการศึกษา มีจานวน 5 โครงการ จานวนโครงการตามแผนพัฒนาที่นามาจัดทางบประมาณ
จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 (มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 3 โครงการ,
โครงการที่อยู่ ร ะหว่ างด าเนิ นการ จานวน 0 โครงการ , โครงการที่ไม่ไ ด้ดาเนิน การ จานวน 1
โครงการ )
5.แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั นทนาการ มี จานวน 7 โครงการ จ านวนโครงการตาม
แผนพั ฒ นาที่ น ามาจั ดท างบประมาณ จ านวน 7 โครงการ คิด เป็ น ร้อ ยละ 100 (มี โ ครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 6 โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ ,
โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ )
การดาเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่ได้ดาเนินการในงบประมาณ 2562
ในการดาเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามปีงบประมาณนี้ การดาเนินการของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น พบว่าประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลได้รับประโยชน์จาก
โครงการและกิจกรรมดังกล่าวทั้งในด้านอุปโภค บริโภค ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ได้กาหนดวาง
ไว้ซึ่งได้เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนาอาเภอ
ซึ่งในการจัดทาแผนพัฒนาในเขตเทศบาลตามงบประมาณ ปี 2562 นั้น ในบางโครงการ
และบางกิจกรรม ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ซึ่งทั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลายๆ ประการ
ทั้งรูปแบบ โครงสร้างของการจัดทาแผน และความรู้ความเข้าใจในการนาแผนพั ฒนาไปใช้ในทาง
ปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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1.ผลการดาเนินโครงการและกิจกรรมของเทศบาลในครั้งนี้ พบปัญหา ผลกระทบและอุปสรรคต่างๆ
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทางเทศบาลจะนาไปแก้ไข ปรับปรุง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
2.ผลของการดาเนินการโครงการและกิจกรรม ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลได้รับ
ประโยชน์จากโครงการและกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดทาขึ้น
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการต่า งๆ ซึ่ง
เป็นความต้องการและจาเป็นในการพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบของการทาประชาคม คือการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นตามหลักธรรมาภิบาล
4.ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของเทศบาล
เป็นการเปิดโอกาสให้ตรวจสอบถึงความถูกต้อง ชัดเจนและเป็นธรรม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.โครงการบางโครงการตั้งงบประมาณไว้มากแต่มีการใช้จ่ายน้อย ในปีถัดไปเห็นควรตัดโครงการนั้น
ออกไป เพื่อจะได้นางบประมาณส่วนนั้นไปใช้ในการพัฒนาเทศบาลในโครงการอื่นๆ ที่สาคัญและ
จาเป็นต่อไป
2.โครงการใดที่มีข้อจากัดในการเบิกจ่ายหรือเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย อยากให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าส่วน
ไหนสามารถดาเนินการได้ เพื่อให้การทางานชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้นาเสนอให้ที่
ประชุมสภาเทศบาลทราบครับ
ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตาม
รายละเอียดในเอกสาร ตรวจสอบแล้ว โครงการของบ้านขว้าง การจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2562 ขาดไป 1 รายการ คือ โครงการทาถนนคสล.บ้านขว้าง ทาให้ยอดรวมของเงิน
งบประมาณไม่ตรงกับความเป็นจริง และยุทธศาสตร์ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 60 หรือ ร้อยละ 67 ขอให้
เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องค่ะ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภา: ระเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น
สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตามเอกสารที่อยู่ในมือ
ทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด หรือคณะผู้บริหารจะแก้ไข ขอเรียนเชิญครับ ไม่มีสมาชิก
สภาท่านใดแก้ไขนะครับ ถ้าไม่มีผมจะถือว่า ที่ประชุมแห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 เมื่อ
วันที่ 28 สิงหาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา:

เรื่องที่เสนอใหม่

สาหรั บวาระที่ 3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติโ อนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ครับ
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ปลัดเทศบาล ตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ โอนเงินงบประมาณ
ปฏิบัติหน้าที่ รายจ่ายประจาปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นายกเทศมนตรีฯ หลักการและเหตุผล เพื่อขอให้สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 จานวน 110,000 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนลด 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ย วกับอุตสาหกรรมและการโยธา
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส ารวจ เพื่ อ จ่า ยเป็ น ค่ า วั ด กล้ อ ง แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตั้ ง ไว้
110,000 บาท คงเหลือ 110,000 บาท ขอโอนลดไปจานวน 110,000 บาท คงเหลือหลังโอน
0.- บาท
โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 1.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 110,000 บาท
เหตุ ผ ล ด้ ว ยระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ.2560 หมวด 4 การจ้างงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ข้อ 131 กาหนดให้ ราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่ อ สร้ า งหรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ส ามารถออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งได้ เ อง อาจขอความร่ ว มมื อ กั บ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปกร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างก่อนได้ ในการนี้เทศบาลตาบลบ้านแป้นมีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่
ไม่สามารถออกแบบงานก่อสร้างเองได้ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์และปฏิบัติการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่
ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึงปัจจุบัน หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อ
พิจารณาต่อไป
ประธานสภา: ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ
เชิญสท.ศรีไล ครับ
สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่าน ขอสอบถาม
ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลได้ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ หรือควบคุม
งานก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง แต่ใน
ปีงบประมาณ 2563 กลับไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ต้องโอนเพิ่ม แสดงให้เห็นว่าเจ้ าหน้าที่ละเลยไม่
ใส่ใจงาน เพิ่งต้นปีงบประมาณแต่กลับต้องโอนงบประมาณค่ากล้องวัดมุมไปเป็นค่าออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง จานวน 110,000 บาท ไม่ทราบว่าต้องจ่ายทั้งหมดหรือไม่อย่างไร และขอ
ทราบเหตุผลที่ไม่จัดซื้อกล้องวัดมุม ทั้งๆที่เป็นสิ่งจาเป็น การโอนลดขอโอนจากค่าตอบแทนผู้บริหาร
ก็ได้ เนื่องจากไม่มีปัจจุบันไม่มีผู้บริหาร แต่กลับไปโอนจากค่ากล้องวัดมุม ทั้งๆที่มีความจาเป็นต้องใช้
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นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กล้องวัดมุมก็มี
ผอ.กองช่าง
ความจาเป็น แต่ค่าออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง ก็มีความจาเป็นเช่นกัน และไม่ทราบว่าใน
เทศบัญญัติฯ ตกไปได้อย่างไร จึงมีความจาเป็นต้องโอนค่ากล้องวัดมุม มาเป็นค่าออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้างฯ ขอนาเรียนที่ประชุมทราบครับ
ประธานสภา: เชิญสท.ศรีไล ครับ
สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ในเมื่อผอ.กองช่าง แจ้งว่า กล้องวัดมุมมีความจาเป็นต้องใช้ ทาไมไม่โอน
งบประมาณจากส่วนอื่น เช่น ขอโอนลดจากหมวดค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าออกแบบก่อสร้างฯ ใช้
งบประมาณจานวนเท่าไหร่ เนื่องจากปีที่ผ่านมาใช้ไปแค่ 70,000 บาท

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ขอชี้แจงเพิ่มเติม โครงการในปีงบประมาณ 2563 ที่จาเป็น
ผอ.กองช่าง
ต้องใช้ค่าออกแบบ หรื อควบคุมงานก่อสร้าง มีจานวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ในสานักงานเทศบาล งบประมาณ 787,000 บาท ส่วนการก่อสร้างอาคารเก็บของใน
สุสานขว้าง งบประมาณ 213,000 บาท ไม่แน่ใจว่าจะใช้ค่าออกแบบหรือไม่ หากรวม 2 โครงการนี้
รวมงบประมาณทั้ ง สิ้ น 1,000,000 บาท คาดว่ า จะใช้ ค่ า ออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง
ประมาณ 40,000 กว่าบาทครับ
ประธานสภา: เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ครับ
นายพิเชษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา หากได้กล้องใหม่ก็อานวยความสะดวกในการทางานให้ดี
หน.ฝ่ายการโยธา ยิ่งขึ้น แต่ปัจจุบันกล้องตัวเดิมก็สามารถใช้งานได้ดี แต่การจ่ายค่าออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง
ก็มีความจาเป็นเช่นกัน และที่ขอโอนค่าออกแบบและก่อ สร้างฯ จานวน 110,000 บาท เนื่องจาก
เกรงว่าจะมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้ามาในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน จึงจาเป็นต้อง
มีค่าออกแบบและก่อสร้าง ครับ
ประธานสภา:

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ผมขอถามมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 110,000 บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ ไม่มนี ะครับ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุน หมวดค่า ที่ ดิ นและสิ่ ง ก่ อสร้ า ง
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ออกแบบ หรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งที่ จ่ า ยให้ แ ก่ เ อกชน นิ ติ บุ ค คลหรื อ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 110,000 บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มีสมาชิกสภาเทศบาล ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จานวน 11 เสียง
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ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะ
และชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ออกแบบ
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง เพื่อจ่าย
เป็นค่าออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 110,000 บาท จานวน 11 เสียง คือ นายถนอม ญาณะโรจน์
ประธานสภาเทศบาล/ นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภาเทศบาล/ นางจันทร์แสง จิตอารี
เลขานุการสภาเทศบาล / สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ / สท.เทพนิมิต
เจริญสุข /สท.อุทัย อุประโจง / สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ / สท.ณรงค์ เชื้อเย็น / สท.สนิท สุริยะธง
สท.สันติ ปินคา
พักการประชุม 15 นาที
-----------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา:

เรื่องอื่นๆ

สาหรับวาระที่ 4 เรื่องอื่น ท่านปลัดเทศบาล แจ้งการยืมทรัพย์สินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูน คือ รถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน สีขาวพร้อมอุปกรณ์ เชิญท่านปลัด ครับ

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น เทศบาลได้ทาบันทึกการยืมทรัพย์สิน
ปฏิบัติหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน รถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน สีขาว ยี่ห้อนิสสัน พร้อมอุปกรณ์
นายกเทศมนตรีฯ โดยเป็นสัญญาการยืมทรัพย์สินปีต่อปี เริ่มวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน
2563 ซึ่งเทศบาลตาบลบ้านแป้นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลรักษา และน้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งการใช้รถ
จะใช้ในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน เท่านั้น โดยสั่งการแจ้งเหตุผ่ านหมายเลข 1669 และอีกหนึ่งข่าวดี
คือการขยายเขตไฟฟ้าเส้นบ้านขว้าง ถึงแยกไอศรีม 222 การไฟฟ้าได้ดาเนินการปักเสาไฟฟ้าใหม่
ส่งผลให้ถนนกว้างมากขึ้น ประชาชนสัญจรได้สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ และการวางท่อลอดเหลี่ยม
บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ซึง่ ได้รับงบประมาณด้านภัยแล้งจากอาเภอเมืองลาพูน อยู่ระหว่างดาเนินการ
ประธานสภา:

สาหรับวาระที่ 4 อีกหนึ่งเรื่องคือ สท.ศรีไล ได้แจ้งขอสอบถาม 2 หัวข้อ คือ 1.ความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.สอบถามการทางานของพนักงานเทศบาล เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแรกดิฉันขอสอบถาม
ปัญหาเรื่องถนนสายบ้านเด่น-ร่องอุย เนื่องจากถนนต่างระดับ และกรมทางหลวงได้แก้ไขโดยการนา
ดินลูกรังมาบดอัด ซึ่งแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ผลที่ตามมาคือถนนลื่น เกรงเกิดอันตรายต่อผู้ใช้
รถใช้ถนน หากเทศบาลมีงบประมาณเพิ่มเติม ขอให้แก้ไขโดยการทาถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เรื่องที่สอง ปัญหาระหว่างผู้รับจ้างและชุมชน เช่น โครงการก่อสร้างถนน ,
การขุดลอกรางระบายน้า แต่ที่พบปัญหามากที่สุด คือ การขุดลอกและทารางระบายน้า ในส่วนของ
รางระบายน้า ผู้รับจ้างทาตามแบบและขุดเจาะ ทาให้ท่อประปาของหมู่บ้านได้รับความเสียหาย เมื่อ
ขุดแล้วไม่นาท่อประปาของหมู่บ้านฝังกลบไว้ที่เดิม ขอฝากเทศบาลประสานงานกับผู้ รับจ้าง และใน
กรณีที่เกิดความเสียหายผู้ใดต้องรับผิดชอบ เรื่องที่สาม สอบถามการทางานของเจ้าหน้าที่เทศบาล
เรื่อง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนเข้าใจ
และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่หลายหมู่บ้าน รัฐบาลได้ขยายเวลาในการจัดเก็บภาษี ทาให้เทศบาลมีรายได้

-11จากการจัดเก็บล่าช้า เรื่องที่สี่ ในเทศบาลมี 7 กอง หากภายในหน่วยงานไม่มีการบูรณาการช่วยกัน
ทางาน ยกตัวอย่าง เรื่องงบประมาณที่รายงานในวาระที่ 1กองวิชาการฯ ไม่ประสานงานกับกองคลัง
ทาให้เกิดข้อผิดพลาด และขอสอบถาม ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้เงิน คงที่มูลค่าทรัพย์สิน ไว้เท่าเดิม
เช่น จ่ายหนี้เงินกู้ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาล 9 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินคงที่ 14 ล้านบาท
ไม่ทราบว่าทรัพย์สินส่วนนี้ไม่ค่าเสื่อมของอาคารสานักงานหรืออย่างไร เพราะก่อสร้างมา 5 ปีแล้ว
ขอสอบถามเพียงเท่านี้ค่ะ
ประธานสภา:

ถนนสายบ้ า นเด่ น -ร่ อ งอุ ย เทศบาลไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เ พราะอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรมทางหลวง หากปัจจุบันกรมทางหลวงอนุญาตให้เทศบาลดาเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนได้
ไม่ทราบว่าเทศบาลมีแผนจะดาเนินการอย่างไรต่อไปครับ

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ปลายปีงบประมาณ 2562 เทศบาลคาดว่าจะมีเงินงบประมาณ
ปลัดเทศบาล เพียงพอเพื่อนาไปปรับปรุงถนนสายบ้านเด่น-ร่องอุย แต่เงินงบประมาณไม่เข้าตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ จึงยัง
ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้ดาเนินการ แต่มีแผนจะปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลท์ตกิ
นายกเทศมนตรี
ประธานสภา:

ปัญหาการขุดลอกรางระบายน้า ทารางระบายน้า จะมีปัญหากระทบกับท่อประปาของหมู่บ้านเป็น
ประจา สอบถามผู้อานวยการกองช่างจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร จะสามารถเพิ่มในแบบ
แปลนให้มีค่ารื้อถอนได้หรือไม่

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ปัญหาการวางท่อระบายน้าทาให้ท่อประปาหมู่บ้านเสียหาย
ผอ.กองช่าง
การประมาณราคาขุดดินจะคิดราคาให้คลอบคลุมมากกว่าเดิมตามระเบียบที่มี ส่วนทางเชื่อมทาง
หลวงแผ่ น ดิน หมายเลข 1033 ท่า จักร-แม่ ทา บ้า นหนองเต่า -ร่องอุย บริ เวณข้า งสะพาน ได้
สอบถามแขวงทางหลวงลาพูน ว่าเทศบาลจะสามารถทาถนนคอนกรีตบริเวณนี้ได้หรือไม่ แขวงทาง
หลวงแจ้งว่าไม่สามารถทาได้ เนื่องจากติดสะพาน แต่สามารถปรับปรุงได้โดยการลงหินคลุกและเสริม
ผิวถนนแอสฟัลท์ ติก เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน แต่เทศบาลไม่มีงบประมาณ แขวงทาง
หลวงจึงได้นาดินลูกรังมาถมถนน เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชนครับ
ประธานสภา:

เรื่องพรบ.ภาษีที่ดิน เชิญผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา พรบ.ภาษีที่ดิน จนท.กองคลังได้ลงพื้นที่สารวจ มีการติดป้าย
ประชาสั ม พัน ธ์ แผ่ น พับ เสี ยงตามสาย และแผนต่ อไปคือ กองคลั งจะเชิญ อยู่ที่ อยู่ในข่ายที่ต้อ ง
เสียภาษี เข้ารับฟังเพื่อชี้ แจงทาความเข้าใจ เช่น เจ้าของร้านค้า ,ธุรกิจ,สิ่งก่อสร้าง , ผู้ที่มีบ้านหลัง
ที่สอง ราคาเกิน 5 ล้านบาท

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามเงินสะสมของเทศบาลมีทั้งหมดเกือบ 35 ล้านบาท ไม่ทราบว่า
ร้อยละ 10 หักจากส่วนใด

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองคลัง แจ้งสถานะทางการคลังให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ
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ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา กองคลังขอรายงานเงินสะสมของเทศบาล
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เงินสะสมทั้งสิ้น
34,067,438.43
บวก เงินสะสม
4,310.00
34,071,748.43
หัก เงินส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 8,671,909.10
ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่
172.90
ลูกหนี้ภาษีป้าย
12,800.00
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชาระหนี้แล้ว 5,437,604.77
จ่ายขาดเงินสะสม
14,122,486.77
คงเหลือเงินสะสมหลังตรวจสอบและหักเงินสะสมส่งก.ส.ท.
19,949,261.66
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ (5 เม.ย.62)
761,200.00
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ (30พ.ค.62)
741,000.00
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ (28ส.ค.62)
394,000.00
1,896,200.00
คงเหลือ
18,053,061.66
หัก เงินสะสมที่ อปท.สารองเงินสะสมไว้จ่ายกรณี
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน
1,257,505.00
3,772,515.00
2.ค่าใช้จ่ายสาธารณภัย ร้อยละ 10
6,630,000.00
3.รายจ่ายประจา 3 เดือน
5,500,000.00
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ (24 ธ.ค. 62)
1,130,000.00
กรณีที่สมาชิกสภา สอบถามเรื่องการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา ทาไมงบแสดงฐานะการเงินไม่บันทึก
ค่าเสื่อมราคา เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้
กาหนดหลักเกณฑ์ให้อปท.คานวณราคาค่าเสื่อมราคา และกาหนดให้แต่งคณะกรรมการกาหนดอายุ
การใช้งานของทรัพย์สินแต่ละประเภท เช่น ถนน อาคาร เพื่อคานวณค่าเสื่อมราคา ซึ่งเทศบาลได้
คานวณไว้หมดทุกรายการที่มีอยู่ในบัญชีทรัพย์สินของเทศบาล แต่ระเบียบเป็นของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลั ง ซึ่ ง เป็ น คนละส่ ว นกั บ รายงานงบการเงิ น ซึ่ ง เทศบาลปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีประกาศบันทึกบัญชีคานวณค่าเสื่อมราคา เทศบาล
จึงยังไม่สามารถบันทึกค่าเสื่อมราคาได้ ต้องรอให้กรมบัญชีกลางและกระทรวงมหาดไทย ประกาศ
หลักเกณฑ์ร่วมกันเสียก่อนจึงจะสามารถดาเนินการต่อไปได้

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ตามหนังสือที่แจ้งให้จ่ายขาดเงินสะสม สามารถนาหนังสือฉบับนั้นมาใช้ใน
ปัจจุบันได้หรือไม่

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา หมดระยะเวลาตามหนังสือฉบับนั้นไปแล้วครับ
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา งานกีฬาเทศบาลประชาชนสัมพันธ์ เทศบาลได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้
เพียงพอหรือไม่ และพบสนามกีฬาชารุดเสียหาย ขอให้เทศบาลปรับปรุงแก้ไข
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เชิญสท.อุทัย ครับ

สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภา เรื่องกีฬาเทศบาลประชาชนสั มพันธ์ นักกีฬาเปตอง เสนอแนะให้เพิ่มจานวน
ทีมในการแข่งขัน และขอแก้ไขปัญหาถนนบริเวณไอศกรีม 222 บ้านขว้าง

ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ขอเทศบาลประสานไปยังการไฟฟ้า เพื่อย้ายเสาไฟฟ้า 1 ต้น บนถนน ซอย 3
บ้านถ้าหนองหนาม ซึ่งเป็นทางโค้งและอันตราย เกรงเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ประธานสภา:

เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา กรณีการใช้รถEMS คันใหม่ การประสานใช้งานต้องติดต่อผ่านหมายเลข
1669 เท่านัน้ ขอให้เทศบาลประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจกับประชาชนในเขตพื้นที่

ประธานสภา:

ขอให้เทศบาลติดตามเรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะ เนื่องจากระยะเวลาล่วงเลยมากว่า 2 ปี ในเขตพื้นที่
บ้านม่วง บ้านเส้ง และบ้านหนองเต่า

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามการวางท่อในลาเหมืองที่ดินสาธารณะ หากวางไม่สุดลาเหมือง
ไม่ต้องขออนุ ญาตก็ได้ มีหลายโครงการของเทศบาลที่เข้าข่าย ก่อนจะดาเนินการใดๆ ควรจะทา
พิจารณาให้ดี และขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ให้เรียบร้อย

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจงครับ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ได้ประสานงานไปยังสนง.ที่ดิน จ.ลาพูน ชี้แจงว่า ในส่วนของเทศบาลทาถนน
และมีการวางท่อพาดผ่านลาเหมือง และลาเหมืองยังเป็นลาเหมืองทั้งเส้นไม่ได้แปรสภาพเป็นถนน
เทศบาลสามารถดาเนินการได้ แต่หากแปรสภาพลาเหมืองเป็นถนน ต้องขออนุญาตก่อนดาเนินการ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา การถมลาเหมืองหรือวางท่อ หากมีการวางเฉพาะหน้าบ้านเพื่อให้สามารถเดิน
เข้าบ้านได้ แต่ปัจจุบันวางท่อสุดลาเหมืองจะเข้าข่ายอย่างไร

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ลาเหมืองก็ยังเป็นลาเหมืองอยู่ ทาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้
ปลัดเทศบาล กับประชาชน
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา บ้านถ้าซอย 1 มี 1 ครัวเรือนที่ต้องการวางท่อข้ามลาเหมืองเพื่อทาทางเข้า
บ้าน ได้รับประโยชน์เพียงแค่ 1 ครัวเรือน จะสามารถดาเนินการได้หรือไม่อย่างไร

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขอให้เจ้าของบ้านเข้ามายื่นเอกสารการขออนุญาตวางท่อที่เทศบาล
ปลัดเทศบาล เพือ่ จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสารวจ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
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จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สาหรับในวันนี้การประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 ก็ผา่ นพ้นไปได้ด้วยดี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนการงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้ผมขอปิด
ประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

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

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

