บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2561
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
..................................................
ผู้มาประชุม
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.นายถนอม
ญาณะโรจน์
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ถนอม ญาณะโรจน์
2.นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สุพรรณ เลิศพฤกษ์
3.นางจันทร์แสง จิตอารี
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
จันทร์แสง จิตอารี
4.นายณรงค์
เชื้อเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ณรงค์ เชื้อเย็น
5.นายเทพนิมิต เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เทพนิมิต เจริญสุข
6.นางศรีไล
จายโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ศรีไล
จายโจง
7.นายอุทัย
อุประโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
อุทัย
อุประโจง
8.นายสนิท
สุริยะธง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สนิท
สุริยะธง
9.นายประดิษฐ์ เมืองลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ประดิษฐ์ เมืองลือ
10.นายสันติ
ปินคา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สันติ
ปินคา
11.นายสมศักดิ์ ห้าวหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สมศักดิ์ ห้าวหาญ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชื่อ - สกุล
1.นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
2.นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร
3.นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์
4.นายพิชัย
ชัยวงศ์
5.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
6.นายไกรยศ คามูล
7.นายพิเชษฐ์
ไชยแป้น
8.นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป
9.นางณภัทรวรัญญ์ ศิรโรจน์สถิต
10.นางนันทกา
เครือซุง
11.นางสาวอรนุช
กันทะธง
12.นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว
13.นางปัญชรีย์
ยุปาระมี
14.นางสุกัญญา
มากะนัต
15.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
16.นางสุวารีย์
ใยดี
17.นางนันทกา
เครือซุง
18.นางสาวชนัญญา คงสมัย
19.นางสาวบุษบา หมื่นวิวัฒน์
20.นางฝนทอง
ฟูวิโรจน์
21.นางอ่อนจันทร์ มาละโรจน์

ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักสังคมสงเคราะห์
เจ้าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

ลายมือชื่อ
ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
พรศักดิ์
แก้ววิจิตร
สุภาวัตร ศิริบูรณ์
พิชัย
ชัยวงศ์
รัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
ไกรยศ
คามูล
พิเชษฐ์
ไชยแป้น
สอางค์ศรี
พิมพ์อูป
ณภัทรวรัญญ์ ศิรโรจน์สถิต
นันทกา
เครือซุง
อรนุช
กันทะธง
พิมผกา
ต้นแก้ว
ปัญชรีย์
ยุปาระมี
สุกัญญา
มากะนัต
อมรรัตน์
อูปเวียง
สุวารีย์
ใยดี
นันทกา
เครือซุง
ชนัญญา
คงสมัย
บุษบา
หมื่นวิวัฒน์
ฝนทอง
ฟูวิโรจน์
อ่อนจันทร์ มาละโรจน์

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นทุกคน
เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย แรก
ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เข้าร่วมการประชุม
สภาเทศบาล ทั้ งหมด 11 ท่ า น จากนั้ น เรี ย นเชิ ญ ประธานสภาเทศบาล จุด ธู ป เที ยนบู ช าพระรั ต นตรัย และ
ประธานสภาเทศบาลได้ กล่ า วเปิ ด ประชุ มสภาเทศบาลต าบลบ้า นแป้ น สมั ยสามัญ สมั ย แรก ประจ าปี 2561
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา:

สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
2561 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบล
บ้านแป้น มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ สาหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ เรื่องแรก แนะนาพนักงานเทศบาล ท่านแรก นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว ตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย อ.ลี้ จ.ลาพูน มาดารง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ท่านที่สอง นางสุกัญญา มากะนัต
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมน โอนย้ายมาจากเทศบาลตาบลน้าริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ มาดารง
ตาแหน่ ง นักสั งคมสงเคราะห์ กองสวัส ดิการสั งคม ท่า นที่ส าม นางปัญชรีย์ ยุปาระมี ตา แหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ โอนย้ายมาจากเทศบาลตาบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มาดารงตาแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง
เรื่องที่สอง หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารร่วมกันด้านนอกห้อง
ประชุมสภาเทศบาล ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา:

ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้ น
สมัย สามัญ สมัย ที่ 4 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตามเอกสารที่ ไ ด้แจกให้
ทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาท่านใด หรือท่านผู้บริหารจะแก้ไข ขอเชิญ ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดแก้ไข เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 18ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่

3.1 เรื่องกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นสมัยสามัญ ประจาปี 2561 และสมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี 2562

-3ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1 การกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ
ประจาปี 2561 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562 มีสมาชิกเทศบาลท่านใดจะเสนอใน
ที่ประชุม เชิญค่ะ เชิญสท.สันติ ปินคา ครับ
สท.สันติ :

ผมนายสันติ ปินคา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบล
บ้านแป้น สมัยสามัญ ประจาปี 2561 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562 ดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม
2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม
2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2561
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 2 มีนาคม
2562

ประธานสภาฯ: ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผูร้ ับรองได้แก่ สท. ณรงค์ เชื้อเย็น และสท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ มีสมาชิกสภา
ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมจะถือว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้กาหนด
สมัยประชุมตามที่ท่านสท.สันติ ปินคา เสนอดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม
2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม
2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2561
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 2 มีนาคม
2562
มติที่ประชุม

เห็นชอบกาหนดสมัยประชุมดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่
30 พฤษภาคม 2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่
30 สิงหาคม 2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่
30 ธันวาคม 2561
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่
2 มีนาคม 2562
3.2 ญัตติ เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการขุดลอกลาเหมืองสายบ้านเส้ง-บ้านหนองเต่า
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3

-4ประธานสภา:

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

นายธีระศักดิ์: เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ เรื่อง
นายกเทศมนตรีฯ
พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง โครงการขุดลอกลาเหมืองสายบ้านเส้ง -บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7
และหมู่ที่ 3
หลักการและเหตุผล ตามที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ไป
ตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการขุดลอกลาเหมือง สายบ้านเส้ง –บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3
ตาบลบ้า นแป้ น งบประมาณ 253,000 บาท นั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่จะดาเนินการขุดลอก
เป็นดาดลาเหมืองตลอดสาย ส่งผลให้ไม่สามารถขุดดินได้ตามที่ออกแบบไว้ จึงทาให้ปริมาณงานที่จะ
ด าเนิ น การตามโครงการดั ง กล่ า วลดลง ดั ง นั้ น จึ ง ขอพิ จ ารณาแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปล งค าชี้ แ จง
จากเดิม โครงการขุดลอกล าเหมือง สายบ้า นเส้ ง – บ้า นหนองเต่า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 ตาบล
บ้านแป้น เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลาเหมืองสายบ้านเส้ง – บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 ตาบล
บ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัด ลาพูน ขนาดปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00
เมตร ยาวรวม 1,350 เมตร ตามแบบแปลนแผนผั งของเทศบาลตาบลบ้า นแป้น งบประมาณ
253,000 บาท เปลี่ยนเป็น โครงการขุดลอกลาเหมือง สายบ้านเส้ง – บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7
และหมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแป้น เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลาเหมืองสายบ้านเส้ง – บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7
และหมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ขนาดปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร
ก้นลาเหมืองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 1,350 เมตร หรือมีปริมาณ
ดิน ขุ ดไม่น้ อยกว่า 445.5 ลู ก บาศก์ เมตร ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลตาบลบ้ า นแป้ น
งบประมาณ 56,000 บาท
ข้อระเบียบกฎหมาย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ต้องรับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 31
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทา
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อ
พิจารณาต่อไป
ประธานสภา: ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนคาชี้แจงโครงการโครงการขุดลอกลาเหมือง
สายบ้านเส้ง –บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 และหมูท่ ี่ 3 ก่อนที่จะมีการอภิปราย ผมขอสอบถามเจ้าหน้าที่
กองคลังและเจ้าหน้าที่กองช่าง ในเมื่อพื้นที่บริเวณนี้เป็นหมู่ 3 และหมู่ 7 เงินที่เหลือจะสามารถ
ประมาณ 200,000 กว่ า บาท น ามาขุ ด ลอกล าเหมื อ งฝั่ ง ด้ า นตะวั น ออกได้ ห รื อ ไม่ ค รั บ เชิ ญ
ผู้อานวยการกองคลังได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ครับ
นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการนี้อยู่ในส่วนงบประมาณปี 2560
การดาเนินการจะไม่เหมือนงบประมาณในปีปัจจุบัน จริงๆแล้วการกันเงิน หากจะดาเนิ นการใดๆ
ในปีถัดไป ให้คงไว้ตามโครงการเดิม ยกตัวอย่าง ขุดลอกลาเหมืองสายบ้านเส้ง-บ้านหนองเต่า ก็ต้อง
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สะสมของเทศบาลค่ะ
ประธานสภา: เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ
สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เราควรจะเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงและเปลี่ย นแปลงสถานที่ เนื่องจากว่า อยู่ในเขตบ้า นหนองเต่าและบ้า นเส้ ง เป็นล าเหมือง
เส้นเดียวกัน ควรจะเปลี่ยนแปลงแบบแปลน และนาเสนอต่อสภาฯ ครับ

ประธานสภา: ขอสอบถามความคิดเห็นของท่านปลัดเทศบาล ครับ
นายธีระศักดิ์: เรียนท่านประธานสภา หากเปลี่ยนฝั่งลาเหมือง หมายถึงเปลี่ยนสถานที่ แต่เทศบาลไม่ต้องการให้เกิด
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ความผิดพลาด เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน ต้องชดใช้เงินคืน ผมต้องการให้ทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบ
นายกเทศมนตรีฯ
กฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อท่านสมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร หากท่านสมาชิกสภายังมี
ข้อสงสัยท้วงติง ผมขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อน เพื่อไปดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยและนาเข้าสภา
เพื่อพิจารณาในคราวต่อไปครับ
ประธานสภา: เป็นอันว่าท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อนครับ
3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.3 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรี ต ถนนสายบ้านบ่อโจง – บ้า นขว้าง (ร้านไอติม 222) หมู่ที่ 1 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 200,000 บาท
เชิญคณะผู้บริหารครับ
นายธีระศักดิ์: เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
หลั กการและเหตุ ผ ล เนื่ องจากเทศบาลต าบลบ้า นแป้น ได้ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
บ้านบ่อโจงและบ้านขว้างเป็นจานวนมาก ว่าได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา ถนนแคบและ
ชารุดเสียหาย ไหล่ทางยุบตัวในบางจุด เนื่องจากถนนสายดังกล่าว ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน
ในช่วงฤดูฝนถนนบางช่วงจะมีน้าท่วมขัง ทาให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไปมา
เป็นไปด้วยความยากลาบาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลัก ที่ประชาชนใช้
เดินทางไปทางานในนิคมอุตสาหกรรม ไปโรงพยาบาลรวมทั้งเข้าในตัวเมืองลาพูน จากเรื่องราว
ร้องทุกข์ดังกล่าว เป็นปัญหาของเทศบาลตาบลบ้านแป้นที่เรื้อรังมานาน และได้มีการนาเข้ามาพูดคุย
ในที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชน
และลดความเสี ย หายอั น เกิ ด แก่ชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น เทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น จึ งต้ อ งด าเนิ น การ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน ข้าพเจ้านายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาล จานวน 200,000 บาท เพื่อดาเนินโครงการ จานวน 1 โครงการ ดังต่อไปนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านบ่อโจง-บ้านขว้าง (ร้านไอติม222)
หมู่ ที่ 1 ต.หนองหนาม อ.เมื อ ง จ.ล าพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น
งบประมาณ 200,000 บาท
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การเก็บรัก ษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
เรื่อง แนวทางในการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808/ว 2830 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายของ
รัฐบาล
ข้อพิจารณา เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น และปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณา
ต่อไป
ประธานสภา: ตามทีค่ ณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลโครงการก่อสร้างถนน
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านบ่อโจง-บ้านขว้าง (ร้านไอติม222) หมู่ที่ 1 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 200,000 บาท
จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือ
อภิปรายแล้วผมขอสอบถามมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านบ่อโจง-บ้านขว้าง (ร้านไอติม222)
หมู่ ที่ 1 ต.หนองหนาม อ.เมื อ ง จ.ล าพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น
งบประมาณ 200,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
จานวน 11 เสียงครับ
มติที่ประชุม

เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
ถนนสายบ้านบ่อโจง-บ้านขว้าง (ร้านไอติม222) หมู่ที่ 1 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน ตาม
แบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 200,000 บาทจานวน 11 เสียง
ประกอบด้ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา /นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา
นางจั น ทร์ แ สง จิ ต อารี เลขานุ ก ารสภา/ สท.ณรงค์ เชื้ อ เย็ น / สท.เทพนิ มิ ต เจริ ญ สุ ข
สท.ประดิ ษ ฐ์ เมื อ งลื อ /สท.สั น ติ ปิ น ค า/สท.สมศั ก ดิ์ ห้ า วหาญ/สท.ศรี ไ ล จายโจง/
สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา:

เรื่องอื่นๆ

สาหรับวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ท่านสท.อุทัย อุประโจง ฝากงานบุญ งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดบ่อโจง
ระหว่ า งวั น ที่ 15-18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ส าหรั บ เรื่ อ งอื่ น ๆ จะมี ส มาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใด
จะสอบถาม เชิญครับ เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

-7สท.สมศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียน
ขนาดเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแป้น เข้ารับการประเมิน ซึ่งผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
เทศบาลได้อนุมัติให้ก่อสร้างโรงอาหารในโรงเรียนอนุบาล แต่ไม่ได้เ ข้าไปติดตามการก่อสร้าง ซึ่ง
พบว่ามีขนาดสูงเกินไป เกรงเด็กจะตกลงมาได้รับอันตราย จึงขอเสนอแนะให้ทาราวกั้น เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ ,ไม่มีห้องน้าสาหรับครูผู้สอน ,รอยร้าวรอบๆอาคารหลังใหม่ ขอให้กองช่างแจ้งผู้รับจ้าง
ดาเนินการแก้ไข

ประธานสภา:

ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองช่างครับ

นายพิเชษฐ์:

เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของรอยร้าวได้ แจ้งไปยังผู้รับจ้างและ
หน.ฝ่ายการโยธา อยู่ระหว่างการประสานธนาคารยึดเงินค้าประกัน ซึ่งธนาคารได้แจ้งให้เทศบาลพูดคุยทาความตกลง
กับผู้รับจ้างให้เรียบร้อย
ประธานสภา:

ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองคลังครับ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ขอชี้แจงเพิ่มเติม กองช่างได้แจ้งเรื่องอาคารร้าวให้ทราบ กองคลังจึงได้ทา
หนังสือแจ้งไปยังผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างนิ่งเฉยไม่ดาเนินการใดๆ กองคลังจึงได้ทาหนังสือแจ้งไปยัง
ธนาคารเพื่อให้ธนาคารยึดเงินค้าประกัน แต่ เวลาล่วงไปหลายเดือน ธนาคารไม่มีหนังสือตอบกลับ
จึงได้โทรศัพท์ไปสอบถาม ธนาคารแจ้งว่าให้เทศบาลพูดคุยกับผู้รับจ้างให้เรียบร้อย เทศบาลจึงได้
แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบอีกครั้ง แต่ผู้รับจ้างก็ยังนิ่งเฉยเหมือนเดิม จึงได้ทาหนังสือแจ้ งไปยังธนาคารเป็น
ครั้งที่ 2 ธนาคารรับทราบนาเรื่องนี้เข้าที่ประชุม หากผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประธานสภา:

ขอฝากทางกองคลังช่วยติดตามในเรื่องนี้ และขอให้ช่วยตรวจสอบการโครงการก่อสร้างต่างๆ หาก
พบปัญหาให้รีบแจ้งผู้รับจ้างเพื่อแก้ไข ก่อนที่จะหมดประกันสัญญา ต่อไปเชิญสท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา นายดุลย์ ชมภู ผญบ.บ้านหนองหนาม ได้ทาหนังสือร้องทุกข์มายังเทศบาล
แจ้งขอให้เปลี่ยนสารกรองน้า ซึ่งได้รับการแก้ไขจากเทศบาลเป็นอย่างดี ผู้ใหญ่บ้านฝากขอบคุณมา
ณ ที่ นี้ ด้ ว ย และไฟกิ่ ง สายบ้ า นถ้ าหนองหนาม เทศบาลได้ ติ ด ตั้ ง เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เพิ่ ม ความสว่ า ง
ขอบคุณครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ดิฉันได้
แจ้งขอให้ดาเนินการแก้ไขถนนบริเวณปากซอยทุกซอยของบ้านหนองเต่า เนื่องจากกรมทางหลวงฯ
ทาถนนใหม่ ทาให้ถนนบริเวณปากซอยเดิม มีระดับต่ากว่าถนนใหม่ เกิดอุบัติเหตุหลายรายและ
เทศบาลแจ้งว่า ได้ทาหนังสือไปยังกรมทางหลวงฯ เพื่อให้ดาเนินแก้ไข ขอทราบความคืบหน้าขณะนี้
กรมทางหลวงฯ ได้ตอบกลับมาหรือไม่ และเทศบาลมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

ประธานสภา:

เชิญผอ.กองช่าง ครับ

นายพิชัย:
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา เทศบาลได้ทาหนังสือแจ้งไปยังหมวดการทางเหมืองจี้ แต่ยังไม่ได้รับการ
ตอบกลับครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

-8สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา เทศบาลแจ้งว่าได้ทาหนังสือแจ้งไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ เทศบาลมี
อานาจในการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นหรือไม่ เพราะถนนเส้นนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล แต่กลับพบปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนค่อนข้างมาก เช่น ถนนเข้า-ออกซอย
ไม่ ไ ด้ ร ะดั บ , ถนนช ารุ ด เสี ยหาย ,รางระบายน้ าอุ ดตั น เทศบาลควรจะมี วิธี แ ก้ ไ ขปั ญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

ประธานสภา:

ในส่วนของทางเข้า-ออกซอย ที่มีระดับต่ากว่าถนน หากเทศบาลจะใช้ยางแอสฟัสติกท์สาเร็จรูป
จะสามารถทาได้หรือไม่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

นายพิชัย:
ผอ.กองช่าง

เรีย นท่า นประธานสภา ถนนเส้น นี้เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงฯ หากเทศบาลเข้าไป
ดาเนินการ ต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้งครับ

ประธานสภา:

หากเทศบาลทาหนังสือขออนุญาตกรมทางหลวงฯ และใช้งบประมาณของเทศบาลในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน จะทาได้หรือไม่ครับ

นายธีระศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ในส่วนนี้ผมจะให้กองช่างไปสารวจพื้นที่เพื่อ ประมาณการค่าใช้จ่าย และ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ทาการซ่อมแซมต่อไปครับ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภา:

เชิญสท.อุทัย ครับ

สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภา ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน โรงงานอิฐบล็อก เริ่มทางานตั้งแต่เวลา
03.00-04.00 น. เสียงดังรบกวนประชาชนในละแวกใกล้เคียง ทั้งๆที่มีกฎกติการ่วมกัน ให้เริ่ม
ทางานตั้งแต่เวลา 05.30 น. ขอเทศบาลแจ้งผู้ประกอบการทราบ

ประธานสภา:

เชิญคุณ.สุพรรณ ครับ

นางสุพรรณ:

เรียนท่านประธานสภา บ้านบูชา ได้รับการร้องเรียน เรื่องเสียงดังจากโรงงานอิฐบล็อกเช่นกัน ขอให้
รองประธานสภาฯ กองสาธารณสุขฯ แจ้งผู้ประกอบการทราบเพื่อดาเนินการแก้ไข
ประธานสภา:

ขอให้ผู้ได้รับความเดือดร้อน ทาหนังสือร้องทุกข์แจ้งเข้ามาที่เทศบาล เพื่อให้กองสาธารณสุขฯ
ออกไปตรวจสอบและทาหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ประธานสภา:

เชิญสท.จันทร์แสง ครับ

นางจันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา ได้รับการประสานจากกรมพัฒนาที่ดินฯ บ่อเกษตรบ้านบ่อโจง เทศบาลยัง
เลขานุการสภาฯ ไม่ได้รับมอบ ไม่ทราบว่าติดปัญหาส่วนใด
ประธานสภา:

เชิญสท.อุทัย

สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภา เรื่องบ่อเกษตรบ้านบ่อโจง ผู้รับเหมาได้ดาเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย
สามารถนาเข้าสภาฯ เพื่อพิจารณารับมอบต่อไปครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ

-9สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา มีหมู่บ้านใหม่ สร้างขึ้นมาหลังบ้านเส้ง แต่ไม่มีรางระบายน้า ในฤดูฝนจะ
เกิดปัญหาน้าท่วมขังใหญ่แน่นอน และทางหมู่บ้านแจ้งว่าได้มอบพื้นที่ ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์
เทศบาลจะดาเนินการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังนี้อย่างไร

ประธานสภา:

ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่กองช่าง ต้องลงพื้นที่สารวจสภาพปัญหาเพื่อนามา
หาทางแก้ไขร่วมกัน เชิญสท.ประดิษฐ์

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ฝากกองช่าง หากประชาชนยื่นแบบแปลนขอก่อสร้างบ้าน ขอให้ตรวจสอบ
ให้เข้มงวด ทุกครัวเรือนต้องมีทางระบายน้า มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง

ประธานสภา:

กองวิชาการฯ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายไกรยศ:

เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองวิชาการฯ จัดโครงการเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู น ย์ จ .ล าปางและการไกล่ เ กลี่ ย วิ ถี พุ ท ธ ณ วั ด ปงสนุ ก จ.ล าปาง , การปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม
แผนปี 2561-2564 ตามที่ประชาชนได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนผ่านผู้นาชุมชนเพื่อขอรับการ
แก้ไข ซึ่งในวันนี้ช่วงบ่าย จะมีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ ซึ่งแผนสามารถ
ปรับปรุงได้จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 , การประชาคมแผนหมู่บ้าน ประจาปีงบประมาณ 2562
จะจัดทาในช่วงเดือนมีนาคม –เมษายน 2561 ขอให้ทุกหมู่บ้านตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนที่
ต้องการแก้ไข เพื่อเตรียมนาเข้าแผนหมู่บ้านต่อไป

รก.ผอ.กองวิชาการฯ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา แผนหมู่บ้าน หากจะทา 5 โครงการต่อปีสามารถทาได้หรือไม่ เนื่องจาก
บางครั้ง มีงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามา แต่โครงการที่จะทาไม่มีในแผนของหมู่บ้าน ทาให้หมู่บ้านเสีย
โอกาสที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

นายไกรยศ:

เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงเพิ่มเติม ในส่วนนี้เป็นระเบียบซึ่ง
กาหนดไว้ชัดเจน การทาแผนครั้ง แรก กาหนดให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 แต่การเพิ่มเติม
แผน สามารถทาได้ตลอดจนถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 และการเพิ่มเติมแผนฯ ต้องมีงบประมาณ
รองรับ จึงจะทาแผนเพิ่มเติมได้ หากไม่ทาตามระเบียบ สตง.จะต้องเรียกคืนเงินครับ

รก.ผอ.กองวิชาการฯ

ประธานสภา:

เชิญสท.อุทัย ครับ

สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภา มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ซุ้มประตูเข้าเทศบาลซอยข้างตลาดวังตาล
กีดขวางทางเข้า-ออก รถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.สุพรรณ ครับ

นางสุพรรณ: เรียนท่านประธานสภา ซุ้มประตูของเทศบาลบริเวณปากซอยเข้าเทศบาลข้างตลาดวังตาล
รองประธานสภา รถเข้า-ออก ลาบาก โดยเฉพาะวันอาทิตย์ เกรงเกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้รถใช้ถนน หากจะแก้ไขโดยการ
รื้อถอนซุ้มประตูสามารถทาได้หรือไม่คะ
ประธานสภา:

หากสภามีมติร่วมกัน เห็นควรให้รื้อถอนซุ้มประตูทางเข้าเทศบาลจะสามารถทาได้หรือไม่ครับ

-10นายธีระศักดิ์:

เรี ย นท่ า นประธานสภา สภาเทศบาลเห็ น ชอบให้ รื้ อ ถอนซุ้ ม ประตู แต่ ร ะเบี ย บในการรื้ อ ถอน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งของเทศบาล ไม่ ส ามารถใช้ ร ะเบี ย บเดิ ม ได้ ถู ก ยกเลิ ก ไปหมด ยกตั ว อย่ า งกรณี
นายกเทศมนตรีฯ
บ้านหนองเต่า ต้องการให้รื้อถอนแท็งก์น้าที่ชารุดและเทศบาลได้ทาหนังสือหารือไปยังจังหวัดลาพูน
เชิญกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบครับ
นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา เป็นกรณีเดียวกันเพราะเป็นสิ่งปลูกสร้างของเทศบาล หากจะรื้อถอนต้องได้
ข้อสรุปว่า เทศบาลสามารถรื้อถอนได้หรือไม่ หากกรณีแท็งก์น้าบ้านหนองเต่ารื้อถอนได้ ซุ้มประตู
ของเทศบาลก็ไม่น่าจะมีปัญหา ล่าสุดท้องถิ่นจังหวัดลาพูน แจ้งว่าหลักฐานการประชาคมหมู่บ้าน
ต้องจัดส่งให้จังหวัดใหม่ เนื่องจากประชาชนหรือกลุ่มผู้ใช้น้า ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกันในการให้
รื้อถอนมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิก และกองช่างต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่า ทรัพย์สินมี
ทั้งหมดกี่ชิ้น ทรัพย์สินใดบ้างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทรัพย์สินใดบ้างที่ควรทาลาย และจัดทา
รายละเอียดแจ้งให้จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจะได้แจ้งไปยังกรมส่งเสริมฯ ต่อไป

ประธานสภา:

เชิญปลัดเทศบาล

นายธีระศักดิ์:

เรี ยนท่า นประธานสภา งานกีฬาต้านยาเสพติดของเทศบาล กาหนดจัด งานในวันอาทิตย์ที่ 11
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ณ สนามกี ฬ าเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น และงานกี ฬ าจตุ ร มิ ต รฯ ประจ าปี
นายกเทศมนตรีฯ
2561 กาหนดจัดงานในวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยเทศบาลตาบลหนองหนาม รับเป็นเจ้าภาพ
ประธานสภา:

เชิญรองสุภาวัตรฯ

นางสุภาวัตร:

เรียนท่านประธานสภา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียน
รองปลัดเทศบาล พอเพียง คาดว่าคะแนนน่าจะอยู่ในระดับที่ดี และงานกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2561 ขอให้ทุกหมู่บ้าน
ส่งเอกสารนักกีฬาให้ครบถ้วน และก่อนการประชุมสภาฯ สท.ประดิษฐ์ ได้เสนอแนะให้มีการแสดง
ที่เป็นเอกลักษณ์พื้นบ้าน ก่อนพิธีเปิดงานกีฬาฯ เช่น ราวงย้อนยุค แต่กองการศึกษามีงบประมาณ
จ ากั ด สมาชิ ก สภามี ค วามคิ ด เห็ น อย่ า งไร และระหว่ า งนี้ ก องการศึ ก ษาอยู่ ร ะหว่ า งปรั บ พื้ น ที่
สนามกีฬาและสนามวอลเลย์บอล ลุงเสาร์มีหน้าที่ตัดหญ้าในสนามกีฬา ส่วนผู้ชายในกองการศึกษา
2 คนต้องช่วยกันจัดงานกีฬาฯ หากท่านสมาชิกสภา มีเวลาว่างสามารถช่วยกันจัดสถานที่ได้ค่ะ
สท.สุพรรณ:

ทุกหมู่บ้านพร้อมให้การสนับสนุนร่วมงานกับเทศบาล แต่ขอให้เทศบาลประสานผู้นาชุมชนโดยตรง

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ในสูจิบัตรการแข่งขันกีฬา ระบุว่าบ้านหนองเต่า เขต 2 แต่จริงๆแล้ว
บ้านหนองเต่าอยู่เขต 1 ขอให้แก้ไข เนื่องจากมีผลต่อการส่งนักกีฬาและเรื่องอื่นๆ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา เงินค่าจัดสถานที่เรามีอยู่แล้ว แต่องค์กรเราไม่เข้มแข็ง แม้แต่วันประชุมเรื่อง
กีฬา เชิญสมาชิกสภา กานัน ผู้ใหญ่ เข้าร่วมประชุม กาแฟ ของว่าง ไม่มี รับรอง รองปลัดเทศบาล
แจ้งว่าไม่มีงบประมาณ เรื่องแค่นี้ทาไม่ไม่สารองจ่ายไปก่อน ผู้นาชุมชนติติงในเรื่องนี้ครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์
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เรียนท่านประธานสภา งานกีฬาจัดมา 10 กว่าปี ควรจะทราบปัญหาว่าจะแก้ไขในจุดใดบ้าง
พนั กงานต้ องมีค วามสามัค คี ช่ ว ยเหลื อซึ่ งกั นและกั นให้ง านออกมาดี และกองคลั งควรจั ดสรร
งบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอ

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สาหรับการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัย แรก ประจาปี 2561 ในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้อานวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้ ผมขอปิด
ประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.30 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

