บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
..................................................
ผู้มาประชุม
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.นายถนอม
ญาณะโรจน์
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ถนอม ญาณะโรจน์
2.นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สุพรรณ เลิศพฤกษ์
3.นางจันทร์แสง จิตอารี
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น จันทร์แสง จิตอารี
4.นายณรงค์
เชื้อเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ณรงค์ เชื้อเย็น
5.นายเทพนิมิต เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เทพนิมิต เจริญสุข
6.นายอุทัย
อุประโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
อุทัย
อุประโจง
7.นายสนิท
สุริยะธง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สนิท
สุริยะธง
8.นายประดิษฐ์ เมืองลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ประดิษฐ์ เมืองลือ
9.นายสมศักดิ์ ห้าวหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สมศักดิ์ ห้าวหาญ
10.นายสันติ
ปินคา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สันติ
ปินคา
ผู้ไม่มาประชุม
ชื่อ – สกุล
1.นางศรีไล
จายโจง

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชื่อ - สกุล
1.นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
2.นายพรศักดิ์
แก้ววิจิตร
3.นางสุภาวัตร
ศิริบูรณ์
4.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
5.นายเจริญ
ชุ่มพระวงศ์
6.นายไกรยศ
คามูล
7.นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป
8.นายพิเชษฐ์
ไชยแป้น
9.นางณภัทรวรัญญ์ ศิรโรจน์สถิต
10.นางนันทกา เครือซุง
11.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
12.นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว
13.นายภูวดล
ไชยมงคล
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
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

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

-2เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นทุกคน
เข้าห้องประชุม แล้ ว รายงานประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นว่า การประชุ มสภาเทศบาลสมัย วิ สามัญ ครั้งที่ 1
ประจาปี 2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล
10 ท่าน ลากิจ 1 ท่าน คือ นางศรีไล จายโจง จากนั้นเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา:

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ
การประชุมในวัน นี้ เป็น การประชุม สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 ในวัน พุธที่ 25
กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีระเบียบวาระการประชุม
ทั้งหมด 4 วาระ สาหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ เรื่องแรกด้วยเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีความ
จาเป็นต้องเปิดประชุมสภาเทศบาล เพื่อขอรับความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ เพื่อตั้งเป็น
รายการใหม่ หมวดที่ ดิ นและสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ออกแบบ ควบคุ ม งานที่ จ่า ยให้ เ อกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ าง
และการบริ ห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่ง จะต้องขอความเห็ นชอบต่อ สภาเทศบาลตาบล
บ้ า นแป้ น แต่ เ นื่ อ งจากอยู่ น อกสมั ย ประชุ ม สามั ญ นายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแป้ น จึ ง ได้
ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน เปิดประชุมสภาเทศบาล สมั ยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี
2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนมอบหมายให้นายอาเภอเมืองลาพูน พิจารณาแล้ว เห็นสมควร
เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 มีกาหนด 15
วัน นั บตั้งแต่วัน ที่ 16 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2561 จึงเป็นที่มาของการประชุมสภา
เทศบาล ในวันนี้ครับ
เรื่องที่สอง แนะนาพนักงานเทศบาลท่านใหม่ นายภูวดล ไชยมงคล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
โอนย้ายมาดารงตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตาบลบ้านแป้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา:

ระเบี ย บวาระที่ 2เรื่ องรั บรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลบ้า นแป้ น สมั ย สามั ญ
สมั ย ที่ 2 ประจ าปี 2561 เมื่ อวั นที่ 17 พฤษภาคม 2561 จะมี ส มาชิก สภาท่ านใด หรื อ
ท่านผู้บริหาร จะแก้ไข ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม ผมจะถือว่าที่ประชุม
สภาแห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ครับ

มติที่ประชุม

ให้ ก ารรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจ าปี 2561
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

-3ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)

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
หลักการ เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี 2561 จานวน 200,000 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนลด 1.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุ น หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่ อสร้า ง
ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค โครงการก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
(แบบOverlay) ซอยเจ๊จิต บ้านบูชา หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ตั้งไว้
431,000 บาท คงเหลื อ 226,000 บาท ขอโอนลดไปจานวน 200,000 บาท คงเหลื อ
หลังโอน จานวน 26,000 บาท
โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 1.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบและคานวณ ค่าควบคุมที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก งบประมาณ 200,000 บาท
เหตุผล ด้วยระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 หมวด 4 งานจ้ า งออกแบบหรื อควบคุ มงานก่อ สร้ าง ข้ อ 131 ก าหนดให้ ราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือกับ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปกร หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างก่อนได้ ในการนี้ เทศบาลตาบลบ้ านแป้นมีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างแต่ไม่สามารถออกแบบก่อสร้างเองได้ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้เทศบาลตาบล
บ้านแป้น พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่
ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึงปัจจุบัน หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลัก ษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เพื่อพิจารณาต่อไป

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 200,000 บาท จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ
เชิญส.ท.ประดิษฐ์ เมืองลือ ครับ

-4สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ซอยเจ๊จิต บ้านบูชา ยังเป็น
ปัญหา ทาแล้วไม่สิ้นสุดโครงการ เหลืออีกประมาณ 50 เมตรและมีการร้องเรียน เงินเหลือจ่าย
ตรงนี้ น่าจะต่อยอดทาโครงการเดิม ไม่ทราบว่าผู้ รับจ้างได้รับเงินไปแล้วหรือไม่ เงินที่เหลืออยู่
เป็นสัดส่วนของบ้านบูชา เราควรทาโครงการให้แล้วเสร็จ หากนามาตั้งเป็นโครงการใหม่จะมี
ปัญหาหรือไม่ ขอให้สภาเทศบาลพิจารณา หากทาเพิ่มเติมส่วนที่เหลือประมาณ 50 เมตร น่าจะ
ใช้งบประมาณไม่มากเท่าไหร่ครับ

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของถนนซอยเจ๊จิต ที่คงค้างประมาณ
50 เมตร จะนาเงินส่ วนอื่นๆมาดาเนินการแก้ไขเสร็จ แต่ ณ ตอนนี้ขอทาเรื่องนี้ให้ แล้ว เสร็จ
เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรีย นท่านประธานสภา ผมขอฝากโครงการถนนเส้ นนี้ไว้ด้ว ยครับ และขอให้กองคลั ง สารวจ
เงิ น เหลื อ จ่ า ยทั้ ง หมด และน ามาตั้ ง เป็ น โครงการใหม่ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชน ก่อนที่จ ะตกเป็นเงินสะสม เพราะเงินส่ ว นนี้น่ าจะนามาบริห ารจัดการได้ง่ายกว่ า
การจ่ายขาดเงินสะสม ครับ

ประธานสภา:

โดยปกติ เ มื่ อ ใกล้ สิ้ น ปี ง บประมาณ หากมี เ งิ น เหลื อ จ่ า ยจะน าไปตั้ ง เป็ น โครงการใหม่ ครั บ
เชิญผู้อานวยการกองคลัง ครับ

นางรัตน์ติยา:
ผู้อานวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอชี้แจงเพิ่มเติม ระเบียบการ
บริ ห ารพัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ.2560 ระบุไว้ว่างานอาคารและงานถนน ต้องมีวิศวกรสามัญ เซ็น
ออกแบบคานวณ อาคาร ถนน ซึ่งเทศบาลตาบลบ้านแป้นไม่มีวิศวกรสามัญ มีแต่วิศวกรภาคี
ที่ ผ่ า นมาในปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 แบบแปลนต่ า งๆของเทศบาลก็ ไ ม่ มี วิ ศ วกรสามั ญ
เซ็นรับรอง ซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ.2562 ต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และที่ต้องโอน
งบประมาณจากโครงการที่ เหลือจ่าย เนื่องจากปัจจุบันใกล้สิ้นปีงบประมาณ แต่เงินรายได้ของ
เทศบาล ขาดไปอีกประมาณ 10 ล้านบาท รายจ่ายทั้งหมดจะกระทบรายจ่ายประจา ค่าใช้สอย
ต่า งๆ ซึ่ งไม่ส ามารถโอนมาได้ เนื่อ งจากมีแ ค่ ห ลั กพั นหลั ก หมื่ น แต่ ค่า จ้า งวิ ศวกรต้อ งใช้เ งิ น
หลักแสน ปัจจุบันไม่สามารถคานวณเงินเหลือจ่ายได้ ต้องคานวณรายรับ รายจ่าย ให้ครบถ้วน
ถูกต้องและจะแจ้งให้สภาเทศบาล ทราบในคราวต่อไปค่ะ

ประธานสภา:

ขอสอบถามว่า โครงการก่อสร้างที่ดาเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยไม่มีวิศวกร
เซ็นรับรอง จะให้คุณหรือให้โทษอย่างไร

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 หากมี ก ารรื้ อ ฟื้ น โดยสตง. จะมี ปั ญ หาตามมาแน่ น อน เนื่ อ งจากสภาวิ ศ วกร
ต้องการให้วิศวกรสามัญ เซ็นรับรอง ออกแบบ ครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

-5นายพิเชษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิศวกรมี
หน.ฝ่ายแบบและก่อสร้าง ทั้ ง หมด 3 ระดั บ คื อ 1.ภาคี วิ ศ วกร ไม่ ส ามารถให้ ค าปรึ ก ษา และงานวางโครงการได้
งานออกแบบและคานวณ ทาได้ที่ความสูงไม่เกิน 4 ชั้น หรือชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูงไม่เกิน 5
เมตร หรือมีช่วงคานยาวทุกขนาด งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต มีความสูง ไม่เกิน 8 ชั้น
งานพิ จ ารณาตรวจสอบ งานอ านวยการใช้ ท าได้ ทุ ก ขนาด 2.สามั ญ วิ ศ วกร ไม่ ส ามารถให้
คาปรึกษาได้ ส่วนงานวางโครงการงานออกแบบและคานวณ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
งานพิจ ารณาตรวจสอบ งานอ านวยการใช้ ทาได้ทุ กขนาด 3.วุฒิ วิศ วกร งานให้ ค าปรึ ก ษา
งานวางโครงการ งานออกแบบและคานวณ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิ ต งานพิจารณา
ตรวจสอบ งานอานวยการใช้ สามารถทาได้ทุกขนาด ครับ
ประธานสภา:

จะมีส มาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ขณะนี้ท่านสท.สนิท
สุริยะธง ไม่อยู่ ในที่ประชุม เพราะฉะนั้นผมจะขอถามมติที่ประชุม เท่ากับจานวนสมาชิกสภา
เทศบาลที่เหลืออยู่ในห้องประชุมสภาเทศบาลขณะนี้ คือ 9 ท่าน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็ น ควรอนุ มั ติ ให้ โ อนเงิ นงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี 2561 ไปตั้ง จ่ ายเป็ น รายการใหม่
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท
ค่าออกแบบและคานวณ ค่าควบคุมที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก งบประมาณ
200,000 บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 9 เสียง

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่ า ออกแบบและค านวณ ค่ า ควบคุ ม ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ เ อกชน นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลภายนอก
งบประมาณ 200,000 บาท
จานวน 9 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์
ประธานสภาเทศบาล/นางสุพรรณ เลิศ พฤกษ์ รองประธานสภาเทศบาล/นางจัน ทร์ แสง
จิตอารี เลขานุการสภาเทศบาล/ สท.เทพนิมิต เจริญสุข / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/ สท.อุทัย
อุประโจง/สท.สันติ ปินคา / สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ผมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่มีปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน สามารถแจ้งเข้ามาได้ เชิญสท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ ครับ

สท.สมศักดิ์:

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

ประธานสภา:

เชิญกองช่างชี้แจง ครับ

นายพิเชษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ถนนสายบ้านแป้น ติดข้อกฎหมายต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองแบบแปลน
หน.ฝ่ายแบบและก่อสร้าง จึงยังไม่ได้ดาเนินการ หลังจากนี้จะเร่งดาเนินการให้เสร็จเรียบร้อยครับ
ประธานสภา:

เชิญสท.เทพนิมิต เจริญสุข

-6สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอสอบถามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หน้าบ้านนายจรูญ เชื้อเย็น

ประธานสภา:

เชิญกองช่างชี้แจง ครับ

นายพิเชษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา กองคลังได้ประกาศแต่ไม่มีผู้รับจ้าง ปัจจุบันมีผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หน.ฝ่ายแบบและก่อสร้าง อยู่ระหว่างทาสัญญา ครับ
ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์ เชื้อเย็น

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองหนาม การออกแบบควรดูจากพื้นที่
จริง ไม่ควรลอกเลียนแบบแปลนจากที่อื่น ทาให้การก่อสร้างล่าช้า ไม่ตรงกับความเป็นจริง และ
การก่อสร้างจะกระทบสถานที่ออกกาลังกายของหมู่บ้าน หากพื้นทรุด จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

ประธานสภา:

เชิญกองช่างชี้แจง ครับ

นายพิเชษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ขอให้ผู้นาหมู่บ้านช่วยตรวจสอบและชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ
หน.ฝ่ายแบบและก่อสร้าง และเข้าใจ และกองช่างจะกาชับผู้รับจ้าง ดาเนินการก่อสร้างให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ประธานสภา:

บ้านบูชาและบ้านขว้าง สอบถามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบประปาของหมู่บ้าน

นายพิเชษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ประปาของบ้านขว้าง อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะ หาก
หน.ฝ่ายแบบและก่อสร้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน ลงนามอนุญาตให้ใช้พื้นที่ จึงจะดาเนินการก่อสร้างได้ ส่วนประปาของ
บ้านม่วง เป็นที่ราชพัสดุ ได้ส่งหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ แต่ยังไม่ได้รับการตอบ
รับแต่อย่างใด ซึ่งกองช่างจะเร่งติดตามผลครับ
ประธานสภา:

เชิญสท.จันทร์แสง จิตอารี ครับ

นางจันทร์แสง:
เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอสอบถามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนบ้านร่องอุย
เลขานุการสภาเทศบาล ดาเนินการถึงไหน อย่างไรคะ
ประธานสภา:

เชิญกองช่างชี้แจง ครับ

นายพิเชษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา โครงการก่อสร้างถนนบ้านร่องอุย อยู่ระหว่างทาสัญญา ผู้รับจ้างคือ
หน.ฝ่ายแบบและก่อสร้าง หจก.เอก-ศุภฤกษ์
ประธานสภา:

เชิญสท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา จากการประชุมแผน 4 ปี ผู้นาหมู่บ้านได้แจ้งว่า สมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้
เข้า ร่ ว มประชุ มกั บ ทางหมู่ บ้าน ขอให้ ท่ านสมาชิก สภาเทศบาล หากมี เรื่ องใดที่เกี่ ยวข้อ งกั บ
ประชาชนในหมู่บ้าน ขอให้ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้นาหมู่บ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะ
ตามมา เรื่องเล็กๆน้อยๆ ไม่ควรมองข้าม ควรจะรับทราบร่วมกันครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ เมืองลือ ครับ
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เรียนท่านประธานสภา ขอฝากกองช่าง กองวิชาการฯ หากมีกิจการงานใดที่เกี่ยวข้องกับพี่น้อง
ประชาชน สามารถติ ด ต่ อ สมาชิ ก สภาเทศบาลได้ ทุ ก ท่า น และสมาชิ ก สภาทุ ก ท่ า นสามารถ
ประสานงานกับกานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ทุกคนครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์ เชื้อเย็น ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา การประชาคมหมู่บ้าน มีความสาคัญกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ
ต่างๆ ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ล้วนมาจากการประชาคมหมู่บ้าน แต่ประชาชนไม่ค่อย
ให้ความสนใจ ไม่เห็นความสาคัญ ไม่เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน จึงทาให้เกิดปัญหาหลายๆอย่าง
ตามมา

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่เห็น
ความส าคั ญ ของการประชาคมหมู่ บ้ า น เพราะที่ ผ่ า นมาจากการลงพื้ น ที่ ป ระชาคมหมู่ บ้ า น
ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยให้ความสาคัญ ไม่เข้าร่วม สุดท้ายปัญหาก็ตามมา ปัญหาไม่ได้รับการ
แก้ไข เพราะไม่ได้รับการเสนอเข้าที่ประชุม การพูดคุยกับคนหมู่มากต้องใช้ข้อระเบียบกฎหมาย
ในการบังคับใช้ ยึดหลักเสียงส่วนมากตามที่ประชาชนในหมู่บ้านในเสนอมาในที่ประชุมประชาคม

ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ ปินคา ครับ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา ปัญหาของบ้านเส้ง ก็คือประชาชนไม่ให้ความสาคัญกับการประชาคม
ไม่ได้เสนอปัญหาในที่ประชุม ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน กลับไม่ได้รับการแก้ไข

ประธานสภา:

เชิญสท.อุทัย อุประโจง ครับ

สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภา การประชาคมหมู่บ้าน ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ ว่ามี
ความสาคัญมากน้อยเพียงใด

ประธานสภา:

เชิญรองปลัดเทศบาล สุภาวัตร ครับ

นางสุภาวัตร:
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แจ้ง
ประชาสั ม พั น ธ์ การเข้า ค่ า ยแกนน าสภาเด็ ก และเยาวชน ในวั น ที่ 4 – 5 สิ ง หาคม 2561
ณ บ้านเรือนฝัน อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หากเด็ก เยาวชนในพื้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ส่งใบสมัครได้ที่กองการศึกษา ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
เวลา 13.00 น. เชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชน ณ ห้องโสตฯ
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

ประธานสภา:

การทาหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน หากมีความขัดแย้งในพื้นที่ จะทาให้การดาเนินงานไม่คืบหน้า ไม่พัฒนา

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา การทางานทุกอย่าง ผมยึดหลักมองโลกในแง่ดี เมื่อมีคนติ เตียน นั่นคือ
เสี ย งสะท้ อ นในการท างาน เป็ น ปั ญหาความบกพร่ อ งในหน้ าที่ ที่ เราต้ องน ามาแก้ ไขพั ฒ นา
ปรับปรุงการดาเนินงานด้านต่างๆของเทศบาล เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ
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เชิญสท.สนิท สุริยะธง ครับ

สท.สนิท:

เรียนท่านประธานสภา ท้องที่กับท้องถิ่น ต้องสัมพันธ์กัน ประสานงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในพื้นที่

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ เมืองลือ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ขอปรึกษาเรื่องซุ้มทางเข้าเทศบาลข้างตลาดสดวังตาล สามารถรื้อ ถอน
ได้หรือไม่ เป็นปัญหาด้านจราจร รถที่เข้า-ออก เกรงจะเกิดอุบัติเหตุ หากรื้อถอน เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ จะผิดกฎระเบียบหรือไม่และสามารถทาได้หรือไม่อย่างไรครับ

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองคลัง ครับ

นางรัตน์ติยา:
ผู้อานวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีนี้เหมือนการรื้อถอนแท็งก์น้าของ
บ้านหนองเต่า ซึ่งเทศบาลได้ทาหนังสือหารือ ไปยังจังหวัดลาพูน ปัจจุบันได้ไม่ได้รับหนังสือตอบ
กลับแต่อย่างใด เนื่องจากมีระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ซึ่งจะได้ติดตามทวงถามต่อไปค่ะ

นายธีระศักดิ:์

เรี ยนท่านประธานสภา ซุ้มประตูทางเข้าเทศบาล อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี รถบรรทุกสามารถ
เข้า – ออกได้ แต่จ ะติดปัญหาด้านการจราจรในช่ว งเย็นเลิ กงานและวันอาทิตย์ที่มีตลาดนัด

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ การประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 ในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สาหรับวันนี้ผมขอขอบคุณ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 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
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สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่.......................................................
(ลงชื่อ).......................................
(นายถนอม ญาณะโรจน์)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

