บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2561
เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
..................................................
ผู้มาประชุม
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.นายถนอม
ญาณะโรจน์
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ถนอม
ญาณะโรจน์
2.นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สุพรรณ
เลิศพฤกษ์
3.นางจันทร์แสง จิตอารี
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น จันทร์แสง จิตอารี
4.นายณรงค์
เชื้อเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ณรงค์
เชื้อเย็น
5.นายเทพนิมิต เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เทพนิมิต เจริญสุข
6.นางศรีไล
จายโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ศรีไล
จายโจง
7.นายอุทัย
อุประโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
อุทัย
อุประโจง
8.นายประดิษฐ์ เมืองลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ประดิษฐ์ เมืองลือ
9.นายสันติ
ปินคา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สันติ
ปินคา
10.นายสมศักดิ์ ห้าวหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สมศักดิ์
ห้าวหาญ
11.นายสนิท
สุริยะธง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สนิท
สุริยะธง
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชื่อ – สกุล
1.นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
2.นายพรศักดิ์
แก้ววิจิตร
3.นางสุภาวัตร
ศิริบูรณ์
4.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
5.นายรังสรรค์ ขว้างแป้น
6.นายไกรยศ
คามูล
7.นายเจริญ
ชุ่มพระวงศ์
8.นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป
9.นายพิเชษฐ ไชยแป้น
10.นายจรัญ
มูลรัตน์
11.นางสาวกัญชริญา อครเดชกัณฑ์
12.นางพิมผกา ต้นแก้ว
13.นางนันทกา เครือซุง
14.นางสาวอรนุช กันทะธง
15.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
16.นางสาวชนัญญา คงสมัย
17.นางอ่อนจันทร์ มาละโรจน์
18.นางสาวบุษบา หมื่นวิวฒ
ั น์
19.นางฝนทอง
ฟูวิโรจน์
20.นางสาวจารุณี เมาโหมด

ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รก.หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

ลายมือชื่อ
ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
พรศักดิ์
แก้ววิจิตร
สุภาวัตร ศิริบูรณ์
รัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
รังสรรค์
ขว้างแป้น
ไกรยศ
คามูล
เจริญ
ชุ่มพระวงศ์
สอางค์ศรี
พิมพ์อูป
พิเชษฐ
ไชยแป้น
จรัญ
มูลรัตน์
กัญชริญา
อครเดชกัณฑ์
พิมผกา
ต้นแก้ว
นันทกา
เครือซุง
อรนุช
กันทะธง
อมรรัตน์
อูปเวียง
ชนัญญา
คงสมัย
อ่อนจันทร์ มาละโรจน์
บุษบา
หมื่นวิวัฒน์
ฝนทอง
ฟูวิโรจน์
จารุณี
เมาโหมด

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นทุกคนเข้า
ห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี
2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล
ครบทั้ง 11 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา:

สวั ส ดี คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิก สภาเทศบาลผู้ ทรงเกีย รติ ทุก ท่า น รวมถึ งหั ว หน้า ส่ ว นราชการ
การประชุ ม วั น นี้ เป็ น การประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ประจ าปี 2561
ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ สาหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ เรื่องแรก สท.เทพนิมิต
เจริญสุข แจ้งงานทาบุญศพไร้ญาติ บ้านหนองหนาม โดยผู้เสียชีวิตเป็นคนจังหวัดน่าน แต่ได้มา
อาศัยอยู่ที่บ้านหนองหนาม และได้ช่วยกิจกรรม งานต่างๆ ของบ้านหนองหนามด้วยดี เชิญชวน
ทุ ก ท่ า นเรี่ ย ไรเงิ น ท าบุ ญ ศพในครั้ ง นี้ เนื่ อ งจากเป็ น ศพไม่ มี ญ าติ พี่ น้ อ ง ประชาชนใน
บ้านหนองหนามร่วมกันจัดงานฌาปนกิจในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ วัดหนองหนาม

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา:

ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สมัย วิ ส ามัญ ครั้ ง ที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตามเอกสารที่ อยู่
ในมื อ ทุ ก ท่ า นแล้ ว จะมี ส มาชิ ก สภาท่ า นใด หรื อ ท่ า นผู้ บ ริ ห ารจะแก้ ไ ข ขอเชิ ญ ครั บ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะถือว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

มติที่ประชุม

ให้ ก ารรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ งที่ 1 ประจ าปี 2561
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(กองวิชาการและแผนงาน)

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หลักการและเหตุผล ด้วยกองวิชาการและ
แผนงาน ได้รับโอนพนักงานเทศบาล ราย นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว มาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ สังกัด กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลบ้านแป้น เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2561 แต่ยังขาดครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อใช้สาหรับการปฏิบัติงาน
ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวดที่ 4

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น

-3การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อกิจการ
ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น จึงขอโอนเงินงบประมาณ แผนงานบริห ารทั่ว ไป งบดาเนินงาน
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน ซึ่ง มียอดเงินคงเหลือ จานวน 12,611 บาท ขอโอนลด
จานวน 7,900 บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
1.โต๊ะทางานชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานชนิดเหล็ก ขนาด 5
ฟุต พร้อมกระจก จานวน 1 ชุด ชุดละ 6,700 บาท ราคาตามท้องตลาด
2.เก้าอี้สาหรับพนักงานมีพนักพิง แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส าหรับพนักงานมีพนักพิง จานวน 1 ตัว
ตัวละ 1,200 บาท ราคาตามท้องตลาด รวม 2 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 7,900 บาท
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาครับ
ประธานสภา:

สาหรับ ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะและเก้าอี้ทางาน จานวน 7,900 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
สอบถามหรือไม่ครับ เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ดิฉันนางศรีไล จายโจง สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถาม
การจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ ในครั้งนี้ ได้บรรจุไว้ในแผนของเทศบาลแล้วหรือไม่คะ

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ ครับ

นางสาวอรนุช:
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นักวิเคราะห์นโยบายฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ
เก้าอี้ ได้เพิ่มเติมแผนของเทศบาลเป็นที่เรียบร้อย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ะ
ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภา สอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ขณะนี้ สท.สันติ ปินคา ไม่อยู่ในที่ประชุม
เพราะฉะนั้นผมขอถามมติที่ประชุมตามจานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 10
ท่านสมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน โต๊ะทางานชนิดเหล็กและเก้าอี้สาหรับพนักงานมีพนักพิง
รวม 7,900 บาทขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการสภา ช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิก
สภาเทศบาลอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน 10 เสียง

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ
วัสดุสานักงาน โต๊ะทางานชนิดเหล็กและเก้าอี้สาหรับพนักงานมีพนักพิง รวม 7,900 บาท
จานวน 10 เสียง เสียงประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา /นางสุพรรณ
เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา /นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา/สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/
สท.เทพนิมิต เจริ ญสุข / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ / สท.สมศักดิ์ ห้า วหาญ/ สท.อุทัย
อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง / สท.ศรีไล จายโจง

-43.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(สานักปลัด)
ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หลักการและเหตุผล ด้วยสานักปลัด มีความ
ประสงค์ จ ะจั ด ซื้ อโต๊ ะ พับ อเนกประสงค์ห น้ า โฟเมก้ า ขนาด 18x72
20
อก จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น เพื่ อ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 20 ชุด
ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2541 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2543 หมวดที่ 4
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติโอน
เงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อสภา
เทศบาลตาบลบ้านแป้น ตามรายละเอียดดังนี้
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาสนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ ตั้งงบประมาณไว้จานวน 140,000 บาท จ่ายไป 55,131.05
บาท คงเหลื อ 84,868.95 บาท ขอโอนลดครั้ ง นี้ 30,000 บาท คงเหลื อ หลั ง โอน
54,868.95 บาท
โอนไปตั้งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริหารทั่ว ไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า
ขนาด 18x72 จานวน 20 ตัว ตัวละ 1,500 บาท ราคาตามท้องตลาด รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น
30,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณา ครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น

ประธานสภา:

สาหรับ ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า ขนาด 18x72 จานวน 20 ตัว
ตัวละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือ
ไม่ครับ เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรี ย นท่ า นประธานสภา สมาชิ ก สภาเทศบาล คณะผู้ บ ริ ห าร และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น
โต๊ะโฟเมก้า เท่าที่จาได้ซื้อมาแล้ว 3 ครั้ง มีปัญหาตลอด เมื่อโดนฝนโดนน้า ขอเสนอแนะให้ซื้อ
โต๊ะสแตนเลส อย่างบาง น่าจะทนทานในการใช้งานได้ดีกว่า

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ

-5นายเจริญ:
รก.หน.สานักปลัด

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โต๊ะพับโฟเมก้าที่มี
อยู่เดิม ชารุดเสียหายจากการใช้งาน หากจะซื้อแบบใหม่เกรงจะไม่เข้าชุดกับของเดิมที่มีอยู่ ขนาด
ไม่เท่ากัน ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอเพิ่มเติมรายละเอียดให้สภาเทศบาลทราบว่า การจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า
อยู่ในแผนของเทศบาลหรือไม่ ควรจะระบุให้ชัดเจนก่อนที่จะให้สภาเทศบาลอนุมัติ

ประธานสภา:

เชิญกองวิชาการฯ ครับ

นายไกรยศ:
รก.ผอ.กองวิชาการฯ

เรียนท่านประธานสภา ขอขอบคุณท่านสท.ศรีไล ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ การจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า
อยู่ในแผนเพิ่มเติมของเทศบาล และจะได้เพิ่มรายละเอียดให้ต่อไปครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา หากจะเปลี่ยนพื้นผิวโฟเมก้าให้เป็นสแตนเลสได้หรือไม่ เนื่องจากโฟเมก้า
ไม่ทนทานต่อการใช้งาน โดนฝนโดนน้า ชารุดเสียหาย อายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี

ประธานสภา:

เชิญสท.อุทัย ครับ

สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภา ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขอให้ซื้อของที่มีคุณภาพ ใช้งานได้ในระยะยาว

ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรี ย นท่ า นประธานสภา ตามที่ ส ท.ประดิ ษ ฐ์ ขอเปลี่ ย นแปลงจากพื้ น ผิ ว โฟเมก้ า เป็ น พื้ น ผิ ว
สแตนเลส ยังไม่ได้รับคาตอบว่าทาได้หรือไม่ครับ

ประธานสภา:

คณะผู้บริหารทาญัตติขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะพับโฟเมก้า หากท่านสมาชิกสภาเห็นด้วยให้ยกมือ หาก
ท่านสมาชิกสภา เห็นว่าควรเปลี่ยนเป็นโต๊ะพับสแตนเลส ก็ไม่ต้องยกมืออนุมัติครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ผมเห็นด้วยที่วัสดุชารุด ต้องจัดหาใหม่แต่สิ่งที่ชารุดเราสามารถซ่อมแซม
ได้ โดยการรื้อผิวโฟเมก้าออกแล้วนาสแตนเลสมาใส่ใหม่ครับ

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่สานักปลัด ครับ

นายเจริญ:
รก.หน.สานักปลัด

เรียนท่านประธานสภา หากเปลี่ยนจากพื้นผิวโฟเมก้าเป็นพื้นผิวสแตนเลส งบประมาณคงจะ
สูงขึ้น โต๊ะพับโฟเมก้าชุด เก่า ใช้งานง่าย น้าหนักเบา ขนย้ายได้สะดวก เสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาโดยการงดให้ประชาชนยืม เพื่อรักษาให้ยาวนาน ทาเป็นระเบียบการยืมพัสดุครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ ครับ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา หากจะซื้อโต๊ะใหม่ ก็เสียดายโต๊ะเก่า บ้านเส้งทาเฟอร์นิเจอร์ หากนาโครง
เหล็กเก่ามาซ่อมแซมโดยใช้ไม้อัดเคลือบโฟเมก้าวางทับ น่าจะคงทนกว่าและประหยัดงบประมาณ

-6ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ในเมื่อเราทราบปัญหาโต๊ะโฟเมก้า ทาไมเรายังซื้อแบบเดิม ไม่ซื้อแบบใหม่
ที่คงทนกว่าเดิม หรือซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิม

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ผมให้ช่างตรวจสอบ เปรียบเทียบระหว่างการซื้อใหม่และซ่อมแซม พบว่า
ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ิหน้าที่ ใช้งบประมาณเกือบจะเท่าๆกัน และโต๊ะของเทศบาลมีหลายตัวที่ได้รับการซ่อมแซมโดยใช้
นายกเทศมนตรีฯ
บานประตูเก่า ทาเป็นพื้นครับ
ประธานสภา

จะมีสมาชิกสภา สอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา
ท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า ขนาด 18x72 จานวน 20 ตัว
ตัวละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการ
สภา ช่วยนั บด้ ว ยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล อนุมัติให้โ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 ไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ จานวน 8 เสี ยง ท่านได้ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณฯ จานวน 3 เสียง ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า ขนาด 18x72
จานวน 20 ตัว
ตัวละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท จานวน 8 เสียง เสียงประกอบด้วย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/นางสุ พ รรณ เลิ ศ พฤกษ์ รองประธานสภา /
นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา/ สท.เทพนิมิต เจริญสุข /สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/
สท.ศรีไล จายโจง/สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง
ไม่อนุมัติ 3 เสียง คือ สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ /สท.สันติ ปินคา / สท.ณรงค์ เชื้อเย็น
3.3 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านหนองหนาม

ประธานสภา:

เชิญปลัดเทศบาลครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบโครงการ
พัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านหนองหนาม
หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยสถานีพัฒนาที่ดินลาพูน ได้แจ้งส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบท่อ
ส่งน้า PVC ขนาด 4 นิ้ว ความยาว 1,653 เมตร ตั้งอยู่บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ตาบลหนอง
หนาม อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน รหัสโครงการ ลพ.0260 เลขที่ 02060 ย. งบประมาณ
1,643,000.- บาท ซึ่งได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและขอส่งมอบการบารุงรักษา
การซ่อมแซมและดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพื้นที่สูงสุด
ข้อระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อพิจารณา เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้นและปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น พิจารณาการรับมอบโครงการ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น

-7ก่อสร้างระบบท่อส่งน้า PVC ขนาด 4 นิ้ว ความยาว 1,653 เมตร ตั้งอยู่บ้านหนองหนาม
หมู่ที่ 3 ตาบลหนองหนาม อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน รหัสโครงการ ลพ.0260 แบบเลขที่
02060 ย. งบประมาณ 1,643,000.- บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา:

สาหรับ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งนาขนาดเล็ก บ้านขว้าง จะมี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ สท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้สอบถามผู้นาชุมชน
บ้านหนองหนาม บ่อเกษตรบ้านหนองหนามได้รับการแก้ไขในส่วนที่ชารุดเสียหายเป็นที่เรียบร้อย
แล้วครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ตาบลหนองหนามได้รับผลประโยชน์
หลายหมู่บ้าน ขอสอบถามหมู่บ้ านที่ได้รับมอบมาแล้ว เช่น บ้านบ่อโจง บ้านขว้าง หลังจากรับ
มอบแล้ว เทศบาลได้ลงไปตรวจสอบดูแลซ่อมแซมในส่วนที่ชารุดหรือไม่คะ

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ครับ

นายจรัญ:
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล กรณีล่าสุดบ้านร่องอุย แผงโซลาเซลล์ มอเตอร์
ชารุด คณะกรรมการหมู่บ้านได้แจ้งเข้ามาที่เทศบาลให้ตรวจสอบ พบมอเตอร์ชารุด หมู่บ้านจึงได้
ซ่อมแซมเองเนื่องจากมีงบประมาณ หากใช้งบประมาณจานวนมากเทศบาลจะดาเนินการให้ครับ

นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายการโยธา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอชี้แจงเพิ่มเติม หากทุกอย่างเสียหายในช่วง
2 ปี ขอให้แจ้งกรมพัฒนาที่ดินทราบเพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างดาเนินการแก้ไข ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา หมู่บ้านในเขตเทศบาลได้รับมอบหลายโครงการ และเทศบาลได้ทาMOU
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
มีความรับผิดชอบในการ
นายกเทศมนตรีฯ
ดูแลรักษา ซ่อมแซม ผู้ได้รับผลประโยชน์ควรดูแลรักษา ไม่ใช่ใช้งานอย่างเดียว เมื่อชารุดเสียหาย
โยนมาให้ส่วนราชการในการซ่อมแซม ควรมีส่วนร่วม ช่วยกันดูแลรักษา ครับ
ประธานสภา:

เชิญสท.จันทร์แสง ครับ

สท.จันทร์แสง:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล บ้านขว้างได้รับมอบบ่อเกษตร โดยเกษตรกรจัดตั้งกลุ่ม ท่านใดใช้
งานเก็ บ เงิ น ไร่ ล ะ 200 บาท หากวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ช ารุ ด น าเงิ น ส่ ว นนี้ ม าซ่ อ มแซม แต่ ห ากใช้
งบประมาณจานวนมากต้องแจ้งเทศบาลในการซ่อมแซมค่ะ

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภา สอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา
ท่านใด เห็นชอบรับมอบโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้า PVC ขนาด 4 นิ้ว ความยาว 1,653
เมตร ตั้งอยู่บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ตาบลหนองหนาม อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน รหัส
โครงการ ลพ.0260 เลขที่ 02060 ย. งบประมาณ 1,643,000.- บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้น
ครั บ ขอเลขานุ การสภาช่ ว ยนับด้ ว ยครับ มี ส มาชิก สภาเทศบาลเห็ นชอบรั บมอบโครงการ
ก่อสร้างระบบท่อส่งน้า PVC บ้านหนองหนาม จานวน 11 เสียง

-8มติที่ประชุม

ประธานสภา:
นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น

เห็นชอบรั บมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้านหนองหนาม จานวน 11 เสียง
ประกอบด้ ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา / นางสุ พ รรณ เลิ ศ พฤกษ์
รองประธานสภา /นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา / สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.เทพนิมิต
เจริญสุข / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ /สท.สันติ ปินคา/ สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ศรีไ ล
จายโจง/สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง
3.4 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินส่วนบุคคลให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น
เชิญปลัดเทศบาลครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินส่วนบุคคล
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
หลักการและเหตุผล ตามที่ประชาชนบ้านบ่อโจงได้เสนอโครงการที่มีความจาเป็น เร่งด่วนและ
ความต้องการของประชาชน ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านลุงชายศิลป์ ซึ่งโครงการดังกล่าวหากดาเนินการไปแล้วจะทาให้ มี
ผู้ได้รับผลประโยชน์เพียงกลุ่มเดียว ทางหมู่บ้านบ่อโจงจึงได้ร่วมกันพิจารณาถึงความจาเป็นและ
ประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับแบบทั่วถึง เพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน จึงได้
เปลี่ยนโครงการ เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชาญศิลป์ แทน นั้น
เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชาญศิลป์ ปัจ จุบันเจ้าของที่ดิน
บริ เวณที่จะดาเนิ นการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ได้ยินยอมอุทิศที่ดินบริเวณที่จะดาเนินการ
ก่อสร้างถนนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแบบยั่งยืน เทศบาลตาบล
บ้านแป้นจึงได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบ้านแป้น (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 เพื่อให้โครงการตรงตามแผนงานที่จะดาเนินงาน
และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างยั่งยืน
ข้อระเบียบกฎหมาย 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อพิจารณา เพื่อให้ ที่ดินบริเวณที่จะดาเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เป็นกรรมสิ ทธิ์ของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น โดยถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบล
บ้านแป้น เพื่อพิจารณาต่อไป ครับ

ประธานสภา

จะมีสมาชิกสภา สอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา
ท่านใด เห็นชอบรับมอบที่ดินส่วนบุคคลให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ขอได้โปรด
ยกมือขึ้นครับ ขอเลขานุการสภาช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบรับมอบที่ดิน
ส่วนบุคคลให้เป็นกรรมสิทธิ์ จานวน 11 เสียง

มติที่ประชุม

เห็น ชอบรั บมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก บ้า นหนองหนาม จานวน 11 เสียง
ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา
นางจั น ทร์ แ สง จิ ต อารี เลขานุก ารสภา /สท.ณรงค์ เชื้อ เย็ น / สท.เทพนิมิ ต เจริ ญสุ ข /
สท.ประดิ ษฐ์ เมืองลือ /สท.สันติ ปินคา/ สท.สมศักดิ์ ห้า วหาญ/ สท.ศรีไล จายโจง/
สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง

-93.5 เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (วาระที่ 1)
ประธานสภา:

ระเบียบวาระที่ 3.5 เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรี ย นประธานสภาเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ 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
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลบ้านแป้น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น ฉะนั้น โอกาสนี้จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไป
1. สถานะการคลัง
1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 47,379,997.95 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 26,916,283.08 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 20,051,449.73 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง 12,261,538.76 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
(1) รายรับจริง จานวน 50,387,450.47 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน 1,185,932.17 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
จานวน 606,300.36 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 333,806.69 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน
0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
75,410.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 21,769,735.87 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 26,240,298.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 315,726.72 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 39,554,530.44 บาท
งบกลาง
จานวน 15,739,035.56 บาท
งบบุคลากร
จานวน 11,831,503.61 บาท
งบดาเนินการ
จานวน 10,121,856.04 บาท
งบลงทุน
จานวน
477,050.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน 1,385,085.23 บาท

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 315,726.72 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 740,645.35.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม 0.00 บาท
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รายรับจริงปี 2560 ประมาณการปี 2561
หมวดภาษีอากร
1,216,032.50
1,150,000.00
หมวดค่าธรรม ค่าปรับ
และใบอนุญาต
765,770.20
1,556,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 401,787.77
415,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
0.00
400.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
156,404.00
130,000.00
หมวดรายได้จากทุน
1,700.00
2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง
2,541,694.47
3,254,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีอากรจัดสรร 29,658,977.74
26,090,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,215,150.00 30,255,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 58,415,822.21 59,600,000.00
รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

ประมาณการปี 2562
1,120,000.00
627,100.00
415,000.00
100.00
80,000.00
2,000.00
2,244,200.00
26,730,000.00
32,025,800.00
64,000,000.00

รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการปี 2561
ประมาณการปี 2562
17,531,770.55 19,684,800.00
21,360,784.00
13,423,380.60 17,056,770.00
19,640,520.00
14,578,389.86 15,220,430.00
16,393,296.00
5,773,196.83
5,975,000.00
7,921,400.00
19,000.00
25,000.00
25,000.00
1,517,236.06
1,638,000.00
1,695,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 52,842,901.90 59,600,000.00 64,600,000.00
บันทึกหลักการและเหตุผล
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
15,981,649.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1,968,080.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
7,295,067.00
แผนงานสาธารณสุข
3,687,360.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์
10,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน
7,099,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2,327,800.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
717,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

3,496,260.00
55,000.00
2,000.00
21,360,784.00
64,000,000.00

-11ดังนั้น จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ.2562 รายมีละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาทุกท่าน เพื่อให้สภาเทศบาลโปรดพิจารณาครับ
ประธานสภา:

ท่านปลัดเทศบาล ได้แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรีย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิก สภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มี ขอสอบถาม
เกี่ยวกับรายรับจริง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จานวน 50 ล้านบาท จากที่ตั้งประมาณการ
ไว้ทั้งหมด 59 ล้านบาท และปัจจุบันรายรับไม่เป็นไปตามประมาณการ ไม่ทราบว่าเทศบาลจะมี
รายรับจากส่วนใดเข้ามาอีก และในปีงบประมาณ 2561 ได้ตั้งเงินอุดหนุนไว้ 30 ล้านบาท แต่
ตอนนี้มีเงินอุดหนุนเข้ามาแค่ 26 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2562 เรายังตั้งเงินอุดหนุนไว้อีก
32 ล้ า นบาท หากตั้ ง ไว้ แ ละเงิ น รายได้ ไ ม่ เ ข้า ตามที่ ป ระมาณการไว้จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
บริหารงานของเทศบาลหรือไม่

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจงครับ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณในปี 2562 ตั้งไว้ไม่เหมือนในปีที่
ผ่านมา เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนทั่วไป จะแยกไว้ต่างหาก จานวน 24 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ ที่เราไม่สามารถเตะต้องได้ อีกส่วน
เป็นงบลงทุน จานวน 40 ล้านบาท ใช้ในการบริหารงานของเทศบาล แยกไว้ต่างหากค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรีย นท่านประธานสภา เราไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพราะเจ้าหน้าที่ได้ตั้ง
งบประมาณได้แล้ว และขอสอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเกี่ยวกับพระราชดาริ
หากหมู่บ้านใดไม่ดาเนินการจะตกเป็นเงินคงเหลือของเทศบาลหรือ เงินคงเหลือของหน่วยงานที่
อุดหนุนมา

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามพระราชดาริ หมู่บ้านละ 20,000 บาท
หากคงเหลือจะตกเป็นเงินสะสมของเทศบาล และต้องรายงานการใช้เงินอุดหนุนไปยังส่วนกลาง
หากไม่มีการใช้เงินอุดหนุนจะส่งผลต่อการพิจารณาเงินอุดหนุนในรอบถัดไปค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา บางโครงการในเทศบัญญัติ หากตกลงกันไม่ได้สามารถแปรญัตติหรือ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ได้หรือไม่ครับ

ประธานสภา:

การแปรญั ตติ สามารถแปรลดได้เ พียงอย่ างเดี ยว ซึ่ งแล้ ว แต่ค วามเห็ น ชอบของสมาชิก สภา
เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามประมาณการก่อ สร้าง งานประเภทเดียวกัน แต่ทาไมราคาไม่
เท่ากัน ยกตัวอย่างรางระบายน้าบ้านหนองเต่าและบ้านบูชา และการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการ
อนุมัติงบประมาณ การเซ็นรับรองของวิศวกร 200,000 บาท จึงมีข้อสังเกตว่างานก่อสร้าง
บางประเภทจะมีวิศวกรเซ็น แต่บางประเภทไม่ได้เซ็น เช่น งานก่อสร้างรางระบายน้า ขอให้
เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้สภาเทศบาล รับทราบค่ะ
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เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ครับ

นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายการโยธา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล อาคารสาธารณะ ถนนสาธารณะ ต้องมีวิศวกร
เซ็นรับรอง ส่วนรางระบายน้าไม่ต้องมีวิศวกรเซ็นรับรอง ส่วนประมาณการก่อสร้างรางระบายน้า
ประมาณราคาไม่เท่ากัน เนื่องจากขนาดเหล็กและความลึกของรางระบายน้าไม่เท่ากันครับ

นายธีระศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของประชาชน จึงต้องมีวิศวกรมืออาชีพเซ็น
ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ิหน้าที่ รับรอง คือ สามัญวิศวกร เซ็นรับรองแบบแปลน ครับ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ประชาชนได้ตั้งข้อสังเกตโครงการที่มีอยู่ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี 2562 จานวน 2 โครงการ คื อ 1. โครงการก่ อสร้างถนนแบบ Overlay
ช้การได้ดีตลอดสาย ไม่ชารุด เจ้าหน้ าที่ได้ลงพื้นที่สารวจ
หรือไม่ ควรจะใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด งบประมาณไม่ควรนาไปลงที่
โครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว ควรจะนามาพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ขอให้
คณะผู้ บ ริ ห าร ประชาสั มพัน ธ์ให้ ประชาชนได้รับ ทราบว่า งบประมาณของเทศบาลสามารถ
นามาใช้ได้หลากหลายไม่ใช่เฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว 2.โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้า บ้านแป้น กว้าง 3 เมตร อาจทาให้ถนนที่แคบอยู่แล้ว ยิ่งแคบลงไปอีก ประชาชน
สัญจรไม่สะดวก กองช่างควรจะลงพื้นที่ตรวจสอบ ว่าทาได้ห รือทาไม่ได้ หากดาเนินโครงการ
ไปแล้ ว อาจไม่เกิดประโยชน์สู งสุ ด ส่ ว นใดที่ เ ป็นปัญหา ควรแก้ไข ขอหารือและนาเรียนผ่ า น
ท่านประธานสภา ก่อนที่จะสมาชิกสภาจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ ค่ะ

ประธานสภา:

การทาโครงการต่างๆของหมู่บ้าน มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ซับซ้อน มีข้อปฏิบัติมากมายการ
ประชาคมของหมู่ บ้ า น โครงการที่ นาเข้ ามาบางโครงการไม่ไ ด้ต อบสนองความต้อ งการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ควรมีการเสวนาก่อนจัดทาโครงการในเทศบัญญัติฯ จะมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือ
อภิปรายแล้วนะครับ ผมขอถามความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า ท่านใดเห็นสมควรรับ
หลั กการแห่ งร่ างเทศบั ญญั ติง บประมาณรายจ่า ยประจาปีง บประมาณพ.ศ. 2561 ตามที่
ท่านนายกฯ เสนอ ขอได้โปรดยกมือครับ ขอท่านเลขานุการสภาฯ ช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิก
สภาเทศบาลเห็นสมควรรับหลักการ จานวน 11 เสียง ครับ เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาแห่งนี้
รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
ผ่านระเบียบวาระที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคท้ายกาหนดว่า “ญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่ 2 ให้
กาหนดระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ สาหรับกาหนด
ระยะเวลาแปรญั ต ติ ในวั น ไหน เวลาเท่ า ไหร่ ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลเสนอครั บ
เชิญ สท.สันติ ครับ
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เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสันติ ปินคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ขอเสนอกาหนดระยะเวลาแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ในวั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 ,วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2561
เวลา 08.30 - 16.30 และวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ครับ

ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองคือสท.เทพนิมิต เจริญสุขและสท.ณรงค์ เชื้อเย็น จะมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น อีก ไหมครับ ไม่มีน ะครับ ถ้าไม่มีถือว่ าสภาแห่ งนี้กาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 15
สิงหาคม 2561 เวลา 08.3 - 16.30 น. ,วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
และวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. และขอนัดประชุมสภาเทศบาลอีกครั้ง
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.เพื่อจะได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป
3.6 เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประธานสภา:

ระเบียบวาระที่ 3.6 การขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ข้อ 106 (4) ระบุไว้ว่า กรรมการสภา
ท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น
ลง ซึ่งคณะกรรมการแปรญั ตติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้มีการแต่งตั้งและพ้นจากหน้าที่
เมื่อมีการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสร็จ
สิ้ น แล้ ว ดั ง นั้ น จึ ง ขอให้ ส ภาพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ ง บประมาณร ายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จานวน 3 - 7 ท่าน ลาดับแรกขอสอบถามมติที่ประชุมสภาว่า
เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติง บประมาณรายจ่ายฯ จานวนกี่ท่าน เชิญสมาชิกสภา
เสนอ เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ผมนายประดิษฐ์ เมืองลือ สมาชิกสภา ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ. 2562 จานวน 3 ท่านครับ

ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น และสท.สันติ ปินคา ครับ
จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
นะครับ เป็นอันว่ามติที่ ประชุมสภาเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีพ .ศ.2562 จานวน 3 ท่าน ต่อไปเป็นการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ แต่ละชื่อที่ได้รับการเสนอต้องมี
ผู้ รั บ รอง 2 ท่ า น สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ คนที่ 1
เชิญครับ เชิญสท.เทพนิมิต ครับ

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายเทพนิมิต เจริญสุข
ขอเสนอ สท.สันติ ปินคา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 ครับ

ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองครบ 2 ท่านนะครับ คือสท.ประดิษฐ์ เมืองลือ และสท.สมศักดิ์
ห้าวหาญ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ
ไม่มีนะครับ เป็นอันว่ามติที่ประชุมเลือก สท. สันติ ปินคา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ คนที่ 2 เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้ที่เห็นสมควร เชิญครับ
เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ
สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายสมศักดิ์ ห้าวหาญ
ขอเสนอ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 ครับ

ประธานสภา

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองครบ 2 ท่านนะครับ คือสท.อุทัย อุประโจง และสท.เทพนิมิต
เจริญสุข จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2
อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่ามติที่ประชุมเลือก สท.ณรงค์ เชื้อเย็น เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ คนที่ 2 ต่อไปเป็นการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ คนที่ 3 เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอผู้ที่เห็นสมควร เชิญสท.อุทัย ครับ

สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายอุทัย อุประโจง ขอ
เสนอ สท.สนิท สุริยะธง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 ครับ

ประธานสภา

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองครบ 2 ท่านนะครับ คือสท.ณรงค์ เชื้อเย็นและสท.ศรีไล จายโจง
จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านที่ 3 อีกหรือไม่ครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่ามติที่ประชุมเลือก สท.สนิท สุริยะธง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ คนที่ 3 จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2562 มี 3 ท่าน ดังนี้
1.สท.สันติ ปินคา
2.สท.ณรงค์ เชื้อเย็น
3.สท.สนิท สุริยะธง
และในช่วงระยะเวลาแปรญัตติ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับ
ต่อไปเชิญเลขานุการสภาเทศบาล นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ

นางจันทร์แสง:
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สภาเทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อย จานวน 3 ท่าน ดิฉันขอนัดประชุม
คณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ท่าน เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ ในวันที่
14 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบล
บ้านแป้นขอให้มาตรงเวลาด้วยค่ะ

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา

เรื่องอื่นๆ
ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ นี้ ผมเปิดโอกาสให้ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ซักถาม หรือนา
ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน มาแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ เชิญครับ
เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรีย นท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันมีเรื่องขอสอบถาม
จานวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1.โครงการขุดลอกรางระบายน้าสายบ้านเส้ง บ้านหนองเต่า ใช้เงินเหลือ
จ่ายปี 2560 ได้ดาเนินการถึงไหนอย่างไร เนื่องจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่า อยู่ระหว่าง
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ดาเนิน การเองได้ห รื อไม่เพราะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน น้าท่ว มขังไม่
สามารถระบายออกได้ทาให้ ท่ว มขังในบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดถนน โดยเฉพาะช่ว ง
หน้ าโรงเรีย นบ้านแป้ นพิทยาคมและโรงเรียนตาบลบ้านแป้น หากจะแก้ไขโดยขอขุดลอกฝั่ ง
ตรงกันข้ามก่อนได้หรือไม่ หากกรมทางหลวงอนุญาตก็ทาให้แล้วเสร็จทั้ง 2 ฝั่ง 2.มีข้อสงสัยจาก
การบันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
เรื่องการแนะนาพนักงานใหม่ นายภูวดล ไชยมงคล ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัด
ศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวงภาคเหนือ กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
โอนย้ายมาดารงตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตาบลบ้านแป้น ไม่ทราบว่ามี
วุฒิ ด้านการศึ กษาหรื อจบด้ านการศึก ษาหรื อไม่ การรั บพนัก งานควรมีวุ ฒิ ตรงตามต าแหน่ ง
สามารถบูรณาการได้หลายด้าน ควรมีการคัดกรองงานบุคลากร ทาไมไม่ประกาศรับโอนให้ตรง
ตามสายงาน ขอทราบเหตุผลที่ท่านรับข้าราชการท่านนี้เข้ามาทางานโดยไม่ตรงสายงาน 3.งาน
ถวาย พระพรฯ 12 สิงหาคม 2561 ข้าราชการที่มาร่ วมงานแต่งกายไม่สุภาพ ไม่ให้เกียรติ
สถานที่และการร่วมงานราชพิธี ขอฝากท่านปลัดเทศบาลกาชับข้าราชการแต่งการให้เหมาะสม
4.ได้รั บ หนั งสื อจากกองวิช าการฯ โครงการอบรมเพิ่มทักษะด้านงบประมาณฯ ในวันที่ 21
สิงหาคม 2561 โครงการนี้ควรจัดทาก่อนที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อ
นาความรู้ที่ได้รับมาตรวจคัดกรองการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
นางสุพรรณ:

เชิญคณะผู้บริหาร ตอบข้อสักถามค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา การขุดลอกรางระบายน้า สายบ้านเส้ง บ้านหนองเต่า ได้ส่งเรื่องไปยัง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ แขวงทางหลวงชนบท จ.ลาพูน และส่งต่อไปยังแขวงทางหลวง จ.เชียงใหม่ และทางเชียงใหม่จะ
นายกเทศมนตรีฯ
ส่ งเรื่ องไปยั ง กรมทางหลวงหรือ ไม่ ยังไม่ ทราบ เทศบาลก็ร อคาตอบ ส าหรับโครงการนี้เป็ น
โครงการเดียวกัน ไม่สามารถแยกทาคนละฝั่งได้ เป็นสัญญาเดียวกันต้องทาตลอดทั้งสาย
นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายการโยธา

เรียนท่านประธานสภา ขอเสนอแนะแก้ไขแบบแปลน และนาเข้าสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา โดย
ไม่ต้องขอการอนุญาตจากแขวงทางหลวง

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับระเบียบการกันเงิน ข้อ 59 หาก
โครงการใดที่ไม่สามารถทาได้ ให้กันเงินได้อีก 1 ปี หรือมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ สถานที่ ก่ อ สร้ า ง ให้ ด าเนิ น การได้ ไ ม่ เ กิ น อี ก 1 ปี จึ ง สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ หรือรอการอนุญาตจากแขวงทางหลวงค่ะ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ผมอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบ หากรอแขวงทางหลวงก็ไม่ทราบว่า
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ จะอนุญาตเมื่อใด ปัญหาของประชาชนต้องได้รับการแก้ไข ควรจะแก้ไขไปก่อนในส่วนที่ทาได้
นายกเทศมนตรีฯ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.ศรีไล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันเห็นด้วยกับท่านปลัด ควรจะแก้ไขในส่วนที่ทาได้ไปก่อนค่ะ
ควรจะแก้ไขแบบแปลนค่ะ
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หน.ฝ่ายการโยธา

เรียนท่านประธานสภา หากสภาเทศบาลเห็นควรให้แก้ไขแบบแปลน กองช่างจะประสานผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ลงพื้นที่สารวจร่วมกัน ช่วงใดสามารถขุดลอกได้ หรือช่วงใดที่สามารถวาง
ท่อได้ครับ

นางสุพรรณ:

ฝากกองช่าง ประสานผู้นาในหมู่บ้าน ส่วนใดที่สามารถแก้ไขได้ก็แก้ไขไปก่อน เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา เป็นอันว่าโครงการจะขอกันเงินแบบไม่มีหนี้ในโครงการเดิม ไปอีก 1 ปีค่ะ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอเสนอแนะ หากวางท่อไม่ได้ สามารถขยายการขุดลอกราง
ระบายน้าไปยังบ้านบูชาได้หรือไม่ครับ

นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายการโยธา

เรียนท่านประธานสภา ในส่วนนี้ได้ปรึกษาผอ.คลัง ต้องทาให้อยู่ในแนวเดิมตามโครงการเดิมที่ได้
วางไว้ครับ

นางสุพรรณ:

ดิฉันขอฝากการขุดลอกลาเหมือง บ้านบูชา ให้ได้รับการแก้ไขด้วยค่ะ เชิญกองการศึกษา ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

นางสาวกัญชริญา:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอชี้แจงเรื่องนักวิชาการศึกษา เนื่องจากเป็น
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา ตาแหน่งที่ขาดแคลน ข้าราชการที่โอนย้ายมามีวุฒิครูวิทยาศาสตร์ สอนในโรงเรียนกวดวิชา
มาก่อน และได้ติดต่อการโอนย้ายผ่านท้องถิ่นจังหวัดลาพูน ซึ่งได้แนะนาให้มาลงที่เทศบาลตาบล
บ้านแป้นค่ะ
นางสุภาวัตร:
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ขอชี้แจงเพิ่มเติม ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา เทศบาล
ประกาศรับโอนย้ายเป็นปี เป็นตาแหน่งที่ขาดแคลน และได้รับการประสานจากท้องถิ่นจังหวัด
ลาพูน ว่ามีผู้ประสงค์จะโอนย้าย จึงได้รับโอนค่ะ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.ศรีไล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขอบคุณสาหรับข้อมูล หากจบด้านวิทยาศาสตร์มาควรนาความรู้
มาบูรณาการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กนักเรียน

นางสุพรรณ:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา การแต่งกายของข้าราชการ ขอฝากผู้อานวยการกองทุกท่าน กาชับ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานในสังกัดแต่งการให้เหมาะสมกับกาลเทศะ สาหรับโครงการเพิ่มทักษะด้านงบประมาณ
นายกเทศมนตรีฯ
สามารถนาความรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ระเบียบสามารถนามาใช้ได้ทั้งปี ครับ
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รก.ผอ.กองวิชาการฯ

เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเพิ่มทักษะด้านงบประมาณ
จริงๆแล้วโครงการนี้กองวิชาการฯ ตั้งใจจัดในช่วงเดือนมิถุนายน แต่ติดปัญหาที่ท่านวิทยากร
ไม่ว่าง เนื่องจากเราอยากได้วิทยากรที่มีคุณภาพ บรรยายแล้วให้ความรู้ ประโยชน์กับผู้เข้าร่วม
โครงการอย่างแท้จริงครับ และความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดครับ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.ณรงค์ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ประชาชนบ้านหนองหนาม ได้ทาหนังสือร้องทุกข์แจ้งให้เทศบาลตัดกิ่งไม้
เกี่ยวสายไฟฟ้า สายบ้านถ้าหนองหนาม หน้าบ่อประปา ขอให้เทศบาลแก้ไขอย่างเร่งด่วน และขอ
สอบถามการซ่อมแซมรางระบายน้าสองข้างทาง จากหน้าวัดหนองหนามถึงที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจาหมู่บ้าน ได้ดาเนินการถึงไหนอย่างไรครับ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา โครงการนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้รับจ้าง หากแล้วเสร็จจะทาสัญญา
และดาเนินการตามโครงการต่อไปค่ะ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา การตัดกิ่งไม้เกี่ยวสายไฟฟ้า บ้านหนองหนาม สานักปลัดรับเรื่องไว้แล้ว
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ แต่ที่ยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากการตัดกิ่งไม้สูงต้องรอคิวรถกระเช้าติดภารกิจซ่อมไฟฟ้าใน
นายกเทศมนตรีฯ
หลายๆพื้นที่ครับ
ประธานสภา

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สาหรับการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2561 ในวันนี้ก็สาเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และขอ
นัดประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 28 สิ งหาคม 2561 สาหรับวันนี้ ผ มขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล
ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้อานวยการกอง ข้าราชการ
พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

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

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

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

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

