บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 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
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.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
4.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์
5.นายรังสรรค์ ขว้างแป้น
6.นายเจริญ
ชุ่มพระวงศ์
7.นายไกรยศ
คามูล
8.นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป
9.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
10.นางนันทกา
เครือซุง
11.นายชาญศิลป์ มณีวรรณ
12.นางสาวชนัญญา คงสมัย
13.นางสาวบุษบา หมื่นวิวฒ
ั น์
14.นางอ่อนจันทร์ มาละโรจน์
15.นายอนุชัย
ยะพะง่า
16.นางอัมพรรณ ญาณะโรจน์

ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.หัวหน้าสานักปลัด
รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

ลายมือชื่อ
ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
พรศักดิ์
แก้ววิจิตร
รัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
ณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์
รังสรรค์
ขว้างแป้น
เจริญ
ชุ่มพระวงศ์
ไกรยศ
คามูล
สอางค์ศรี พิมพ์อูป
อมรรัตน์
อูปเวียง
นันทกา
เครือซุง
ชาญศิลป์
มณีวรรณ
ชนัญญา
คงสมัย
บุษบา
หมื่นวิวัฒน์
อ่อนจันทร์ มาละโรจน์
อนุชัย
ยะพะง่า
อัมพรรณ
ญาณะโรจน์

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นทุกคน
เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย ที่ 2
ประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เข้าร่วมการประชุม
สภาเทศบาล ครบทั้ ง 11 ท่ า น จากนั้ น เรี ย นเชิ ญ ท่ า นประธานสภาเทศบาล จุ ด ธู ป เที ย นบู ช าพระรั ต นตรั ย
ประธานสภาเทศบาลได้ ก ล่ า วเปิ ด ประชุ ม สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจ าปี 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา: สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ การประชุม
ในวันนี้เป็นการประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 30
พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีระเบียบวาระ
การประชุมทั้งหมด 4 วาระ สาหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแรก ช่วงบ่ายของ
วัน นี้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล และผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการสูบน้าด้ว ย
พลังงานไฟฟ้าจากแม่น้ากวง บ้านหนองเต่า บ้านเส้ง เรื่องที่สอง หลังจากการประชุมสภาเทศบาล
ในวันนี้ เสร็จสิ้นลง เชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ด้านหน้าห้องประชุมสภา
เทศบาล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภา: ระเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ตามเอกสารที่อยู่ ในมือทุกท่าน
จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด หรือคณะผู้บริหารจะแก้ไข ขอเรียนเชิญครับ ไม่มสี มาชิกสภาท่านใด
แก้ไขนะครั บ ถ้าไม่มีผ มจะถือว่า ที่ประชุม แห่ งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่
5 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภา:

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาล เชิญผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจงสถานะทางการเงินให้ที่ประชุมทราบ ครับ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กองคลังของชี้แจงสถานะทางการเงินให้ทราบ ดังนี้
เงินสะสม 30 เมษายน 2562
29,023,859.06
บวก เงินสะสม/ปรับปรุงบัญชี
4,310.00
29,028,169.06
หัก เงินส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 8,671,909.10
ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่
1,800.25
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชาระแล้ว
4,017,349.68

-3จ่ายขาดเงินสะสม
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว
คงเหลือ
หัก เงินสะสมที่ อปท.สารองเงินสะสมไว้จ่ายกรณี
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
6,923,520.00
2 รายจ่ายประจาที่ต้องจ่ายให้ประชาชน
3,900,000.00
3 จ่ายกรณีสาธารณภัย สารองไว้ร้อยละสิบ
133,194.60
คงเหลือเงินสะสม (ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562)
ขอนาเรียนที่ประชุมรับทราบดังนี้ค่ะ
ประธานสภา:

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่

12,691,059.03
4,181,644.00
12,155,466.03

10,956,714.60
1,198,751.43

ตามที่ ผู้ อ านวยการกองคลั ง ได้ แ จ้ ง สถานะทางการเงิ น ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบแล้ ว ดั ง นั้ น ต่ อ ไปใน
วาระที่ 3 ญัตติที่ 3.1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น เรียนเชิญ
ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ ครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าทีน่ ายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
นายกเทศมนตรีฯ หลั กการและเหตุผ ล ด้ วยเทศบาลต าบลบ้ านแป้ น ได้ ดาเนิ นการจั ดเวที ประชาคมหมู่บ้ าน ตาม
โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล (แผน 360 องศา) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์
2562 เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเทศบาลในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองและแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลบ้านแป้นประสบปัญหาถนนภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้นชารุดเสียหายเป็นหลุม
เป็นบ่อและบางจุดคับแคบ รถสวนทางกันด้ว ยความลาบาก ไหล่ทางยุบตัวเวลาฝนตกน้าท่วมขัง
ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ดังนั้ น เพื่อเป็ น การแก้ไขปั ญหาของประชาชนและลดความเสี ยหายอันเกิดแก่ชี วิตและ
ทรัพย์สิน เทศบาลตาบลบ้านแป้นจึงต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน
เป็นการเร่งด่วน ข้าพเจ้า นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติ
หน้ า ที่ น ายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแป้ น ขอเสนอญั ต ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมของเทศบาล จ านวน
741,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อดาเนินโครงการ จานวน 5 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องอุย-บ้านขว้าง (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหนาม
อ าเภอเมื อ งล าพู น จั ง หวั ด ล าพู น ตามแบบแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณ
256,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางบุญฤทธิ์ สุโรจน์ บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตาบลบ้าน
แป้ น อ าเภอเมื อ งล าพู น จั ง หวั ด ล าพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น
งบประมาณ 65,000 บาท
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมจิตร กิติกาศ บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตาบลบ้าน
แป้ น อ าเภอเมื อ งล าพู น จั ง หวั ด ล าพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น
งบประมาณ 46,000 บาท
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง
ลาพูน จังหวัดลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 279,000
บาท

-45.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 5 เชื่อมซอย 6 บ้านรั้ว - ทุ่ง หมู่ที่ 8 ตาบลหนองหนาม
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ
95,000 บาท
ข้อระเบียบกฎหมาย 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข (1) ให้ กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
เรื่อง แนวทางในการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2560
ข้อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบั ติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาล จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ เชิญสท.สมศักดิ์

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร ขอให้ผู้บริหารอธิบายถึงเหตุผลความ
จาเป็นเร่งด่วนของทั้ง 5 โครงการครับ

ประธานสภา:

เชิญ สท.เทพนิมิต ครับ

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร ถนนคสล.สายร่องอุย –บ้านขว้าง เป็น
ปัญหาเรื้อรังมานาน ตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล 8 – 9 ปี ถนนเส้นนี้ไม่
เสร็ จ สมบู ร ณ์ ช่ว งฤดู ฝ น มี น้าท่ ว มขัง ประชาชนสั ญ จรไม่ส ะดวก ขอขอบคุณ ท่า นปลั ด ที่เ สนอ
โครงการนี้เข้ามาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

ประธานสภา:

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ผมจะขอถามมติที่ประชุมสภาฯ
ทีละโครงการ ดังนี้ 1.สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านร่องอุย – บ้านขว้าง (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหนาม อาเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด ล าพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น
256,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล
เพื่อก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านร่องอุย – บ้านขว้าง (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหนาม อาเภอ
เมือง จังหวัดลาพูน จานวน 11 เสียง

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นโครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางบุญฤทธิ์ สุโรจน์ บ้านม่วง หมู่ที่ 8
ตาบลบ้านแป้น สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่
ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางบุญฤทธิ์ สุโรจน์ บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง
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กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพื่อก่อสร้างถนน
คสล. ซอยบ้านนางบุญฤทธิ์ สุโรจน์ บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
จานวน 11 เสียง
ประธานสภา:

ต่อไปเป็นโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมจิตร กิติกาศ บ้านม่วง หมู่ที่ 8
ตาบลบ้านแป้น สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่
ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพื่อจ่ ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมจิตร กิติกาศ บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณทั้งสิ้น 46,000 บาท
กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพื่อก่อสร้างถนน
คสล. ซอยบ้ านนายสมจิ ตร กิติกาศ หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดล าพูน จานวน
11 เสียง

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแป้น
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันมีข้อสงสัย
2 ประเด็น ประเด็นแรก แบบสรุปราคากลาง งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.5
เมตร ใช้ตะแกรงเหล็ก ราคาต่อหน่วยของ 2 - 3 โครงการที่ผ่านมา 299.38 บาท พอมาโครงการ
ที่ 4 บ้านหนองเต่า 295.26 บาท ทาไมราคาไม่เท่ากัน แตกต่างกันตรงไหน ประเด็นที่สอง ในแบบ
แปลนมีหมายเหตุ สาหรับรถบรรทุก 6 ล้อ น้าหนักไม่เกิน 10 ตัน จริงๆแล้วที่ถนนชารุด เนื่องจาก
บรรทุ ก เกิ น น้ าหนั ก 2-3 ปี ที่ ผ่ า นมาประชาชนใช้ ถ นนสั ญ จรได้ ต ามปกติ แต่ พ อมี บ้ า นจั ด สรร
รถบรรทุกดินถมที่บ้านจัดสรร ทาให้ถนนทรุด แตก จึงนาเข้าแผนหมู่บ้านปี 2563 และนาเข้าสู่การ
จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ขอฝากท่านประธานสภาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดูแล และติดป้ายเตือน
ห้ามรถบรรทุกเกินขนาด เพราะทาให้ถนนชารุดเสียหาย สิ้นเปลืองงบประมาณเป็นจานวนมากค่ะ

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองช่างชี้แจง ครับ

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองช่างมีหน้าที่
ผอ.กองช่าง
รับผิดชอบในเรื่องส ารวจ ออกแบบประมาณการ และจ้างวิศวกรออกแบบโครงการก่อสร้างถนน
เป็นไปตามระเบียบ ถนนซอย 2 บ้านใหม่ท่าจักร มีน้าท่วมขัง บ้านจัดสรร 7 – 8 หลัง ในขณะที่
ก่อสร้างมีรถบรรทุกดิน เข้า – ออกประจา ทาให้ถนนแตก ทรุด เนื่องจากก่อสร้างมานานพอสมควร
และน้าท่วมขังเป็นประจาและจากการประชาคมหมู่บ้าน ต้องการให้ซ่อมแซมถนนบริเวณนี้ สาหรับ
ราคากลาง เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าหนดราคากลางของทางราชการโดยใช้ โ ปรแกรมของ
กรมทางหลวงชนบท คานวนจากหิน ทรายและน้ามันเชื้อเพลิงที่ผั นแปรตลอดเวลา เป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์ซึ่งหน่ ว ยงานตรวจสอบสามารถมาตรวจสอบได้ ส าหรับ เรื่องรถบรรทุกน้าหนักเกิ น
กองช่ า งได้ จ้ า งสามั ญ วิ ศ วกรในการออกแบบ ประมาณการ เนื่ อ งจากถนนในซอยหมู่ บ้ า น จะ
เทคอนกรีตหนากว่านี้ไม่ได้ และจะดาเนินการติดป้ายเตือนรถบรรทุกเกินน้าหนัก หากพบความ
เสียหายจะต้องดาเนินการระเบียบกฎหมายต่อไปครับ
ประธานสภา:

ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญสท.ศรีไล ครับ
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เรียนท่านประธานสภา ดิฉันตั้งข้อสังเกต แบบสรุปราคากลาง บ้านหนองเต่า พฤษภาคม 2560
ไม่ ทราบว่ าพิ มพ์ ผิ ด หรื อ ไม่ สรุ ปราคาช้ า ไป 2 ปี โครงการอื่น ๆ มี นาคม 2562 เจ้า หน้า ที่ค วร
ตรวจสอบให้ละเอียด จริงๆแล้วราคาใดต่าควรใช้ เพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐและขอฝากเรื่อง
รถบรรทุกเกิ น น้ าหนั ก ท าป้ ายเตือนให้ ชัดเจน ไม่ทราบว่าเทศบาลได้อ อกระเบียบ ข้อกฎหมาย
เทศบัญญัติควบคุมหรือไม่ จริงๆควรทาค่ะ

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองช่างชี้แจง ครับ

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อาจเกิดความ
ผอ.กองช่าง
คลาดเคลื่อน น้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด พฤษภาคม 2560 สาหรับราคาที่
แตกต่าง เป็นราคาต่อตารางเมตร ออกจากโปรแกรมคานวณตามหลักเกณฑ์ที่ราชการกาหนดครับ
ประธานสภา:

เชิญสท.เทพนิมิต ครับ

สท.เทพนิมิต:

เรี ย นท่า นประธานสภา ผมยั งมี ข้อ สงสั ย แบบสรุป ราคากลาง เดื อ นมี นาคม 2562 และเดื อ น
พฤษภาคม 2560 ราคาปี 2560 สูงกว่า หากสมาชิกสภาเทศบาลไม่รักษาผลประโยชน์ให้รัฐ จะมี
ผลต่อการอนุมัติหรือไม่ครับ

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองช่างชี้แจง ครับ

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก พฤษภาคม 2560 มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของการพิมพ์และ
ผอ.กองช่าง
จะมีการกาหนดราคากลางก่อสร้างเพื่อจัดซื้อจัดจ้างในช่ว งเวลาเดียวกันและราคาจะแปรผันอีก
เล็กน้อยตามราคาน้ามันโลก พฤษภาคม 2560 เกิดจากการพิมพ์ผิด แต่ที่ประมาณราคาสูงกว่ากั น
เล็กน้อย เกิดจากค่าขนส่ง วัสดุ การยกระดับพื้นทาง ถมทราย ครับ
ประธานสภา:

เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ขอขอบคุณผอ.กองช่างที่ชี้แจง และให้ความกระจ่างแก่สมาชิกสภาครับ

ประธานสภา:

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่ มีผมขอถามมติที่ประชุมสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 2 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ตามแบบแปลน
แผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น 279,000 บาท กรุ ณ ายกมื อ ขึ้ น ครั บ
มีส มาชิ ก สภาเทศบาลอนุ มั ติ ใ ห้ จ่า ยขาดเงิ น สะสมของเทศบาลเพื่ อ ก่ อ สร้ า งถนน คสล . ซอย 2
บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน จานวน 11 เสียง

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นโครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 เชื่อมซอย 6 บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ 8 ตาบล
หนองหนาม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่
ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 เชื่อมซอย 6 บ้านรั้ว -ทุ่ง หมู่ที่ 8 ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณทั้งสิ้น 75,000 บาท
กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพื่อก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 5 เชื่อมซอย 6 บ้านรั้ว -ทุ่ง หมู่ที่ 8 ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดล าพูน
จานวน 11 เสียง

-7มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จานวน 5 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านร่องอุย – บ้านขว้าง (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหนาม
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณทั้งสิ้น
256,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางบุญฤทธิ์ สุโรจน์ บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านแป้น
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ
65,000 บาท
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมจิตร กิติกาศ บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านแป้น
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ
46,000 บาท
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ 279,000 บาท
5.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 5 เชื่อมซอย 6 บ้านรั้ว - ทุ่ง หมู่ที่ 8 ตาบลหนองหนาม
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ตามแบบแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านแป้น งบประมาณ
95,000 บาท
จ านวน 11 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์ ปร ะธานสภา, นางสุ พ รรณ
เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา, นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา, สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์ ,
สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ , สท.เทพนิมิต เจริญสุข, สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ , สท.อุทัย อุประโจง,
สท.ณรงค์ เชื้อเย็น , สท.สนิท สุริยะธง, สท.สันติ ปินคา

ประธานสภา:

วาระที่ 3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ครับ

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น เสนอญัตติ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นายกเทศมนตรีฯ หลักการและเหตุผล ด้วยสานักปลัด มีความประสงค์จะจัดซื้ อตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต เนื่องจาก
ตู้เอกสารที่มีใช้งานอยู่นั้น ไม่เพียงพอสาหรับใช้งานเก็บเอกสาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
อานวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอเสนอญัตติต่อ สภา
เทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อขออนุมัติโอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 1 รายการ
ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ข้ อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อสภาเทศบาลตาบล
บ้านแป้น ตามรายละเอียดดังนี้
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งงบประมาณไว้จานวน 725,760 บาท โอนลดครั้งที่ 2/2562 เมื่อ
วันที่ 21 มกราคม 2562 จานวน 15,000 บาท โอนลดครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม

-82562 จานวน 27,000 บาท โอนลดครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 จานวน
68,000 บาท โอนลดครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จานวน 95,000 บาท
คงเหลือ 520,760 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จานวน 3,000 บาท คงเหลือหลังโอน 517,760 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 3 ฟุต จานวน
1 ชุดๆละ 3,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาล เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 3 ฟุต จานวน 1 ชุดๆละ 3,000 บาท จะมี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิก
สภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 3 ฟุต จานวน 1 ชุดๆละ 3,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มี
สมาชิกสภาเทศบาล อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายประจาปี 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน 11 เสียง

มติที่ประชุม

อนุ มัติ ใ ห้ โ อนเงิน งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2562 ไปตั้ง จ่า ยเป็น รายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 3 ฟุต จานวน 1 ชุดๆละ 3,000 บาท จานวน
11 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา, นางสุ พ รรณ เลิ ศ พฤกษ์
รองประธานสภา, นางจั น ทร์ แ สง จิ ต อารี เลขานุ ก ารสภา, สท.ศรี ไ ล เจริ ญ วิ วั ฒ น์ ว งศ์ ,
สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ , สท.เทพนิมิต เจริญสุข, สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ , สท.อุทัย อุประโจง,
สท.ณรงค์ เชื้อเย็น , สท.สนิท สุริยะธง, สท.สันติ ปินคา

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา:

สาหรับวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรือแจ้งปัญหาความต้องการของประชาชน
เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ขอสอบถามเรื่องพนังกั้นน้าบ้านแป้น สามารถดาเนินการได้
หรือไม่ เนื่องจากสอบถามกองช่าง แจ้งว่าต้องขออนุมัติใช้พื้นที่ จากแขวงการทาง และขณะนี้ใกล้ถึง
ฤดูน้าหลาก

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองช่างชี้แจง ครับ

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกเทศบาล โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล.หลังป้อมยามบ้าน
ผอ.กองช่าง
แป้น มีการสไลด์ของดิน ซึ่งในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมามีประเด็นต้องทบทวนและขอ
อนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งมติที่ประชุมในครั้งนั้น ให้ดาเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง กองช่างได้ ประสาน
หมวดการทางเหมืองจี้ พนังกั นดินที่จะก่อสร้างเข้าไปในพื้นที่ถนนทางหลวงแผ่นดิน ประมาณ 2
เมตร กองช่า งจึ ง ได้ ทาเรื่ อ งขออนุ ญาตไปยังหมวดการทางเหมื องจี้ พร้อมแนบเอกสารเพิ่ม เติ ม
แบบแปลน ขณะนี้ ยังไม่มีการตอบรับจากหมวดการทางเหมืองจี้และแขวงการทางจังหวัดลาพูน
แต่อย่างใด จึงนาเรียนที่ประชุมทราบครับ

-9ประธานสภา:

เชิญสท.เทพนิมิต ครับ

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับการ
ร้องเรียนจากประชาชน การก่อสร้างเพิ่มเติมถนนคอนกรีตต่อจากที่ลาดยางแอสฟัลติกท์ ถนนประชา
รัฐพัฒโน หน้าเทศบาล พบถนนคอนกรีตทรุดและแตกเป็นร่อง ผู้สัญจรผ่านไปมาได้รับความเดือน
ร้อน ขอให้ซ่อมแซมเสริมในส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างคอนกรีตและลาดยางแอสฟัลติกท์ครับ

ประธานสภา:

ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ทาหนังสือร้องทุกข์เข้ามาที่เทศบาลเพื่อให้ กองช่างดาเนินการแก้ไขตาม
ขั้นตอนต่อไป เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันมีเรื่อง
แจ้งและสอบถาม ดังนี้ 1.ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงานทุกท่าน ที่ให้การ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ในเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้ นในพื้นที่ 2 – 3 ครั้งที่ผ่านมาทั้งก่อนและ
หลังเกิดเหตุ 2.การบริหารงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ของแต่ละกอง มีแนวปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน
ยกตัวอย่ าง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนพฤษภาคมที่ผ่ านมา ได้รับเงินล่าช้าในวันที่ 7
พฤษภาคม ส่ ว นธนาคารต่ า งสาขา จะได้ รั บ ในวั น ที่ 13 พฤษภาคม เหตุ ที่ ล่ า ช้ า เนื่ อ งจาก
ท่านปลั ดเทศบาลติดราชการร่ว มประชุม สั นนิบาตเทศบาลที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 30 เมษายน –
3 พฤษภาคม จึ งมีข้อสงสัย ทาไมพนักงานจ้างเหมาได้รับเงินเดือนแต่ผู้สู งอายุไม่ได้รับเบี้ยยังชี พ
ตรงตามกาหนด จึงได้เข้ามาสอบถามสานักปลัด แต่สานักปลัดแจ้งว่าไม่ทราบ จริงๆมาสานักปลัดเพื่อ
สอบถามว่าพนักงานจ้างเหมาได้รับเงินเดือนแล้วหรือไม่ หลังจากนั้นจึงได้ไปสอบถามต่อที่กองคลัง
กองคลั ง แจ้ ง ว่า สอบถามสตง.แล้ ว แจ้ง ว่ าปลั ด สามารถเซ็ น เช็ ค ได้เ นื่ องจากปฏิ บัติ ร าชการอยู่ ที่
ทต.มะเขือแจ้ จึงสงสัยว่าเมื่อปลัดเทศบาลสามารถเซ็นเช็คให้กับพนักงานจ้างเหมาได้ ทาไมไม่เซ็นเช็ค
ให้ผู้สูงอายุ จึงได้สอบถาม กองสวัสดิการฯ ได้รับคาตอบว่า ไม่สามารถเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้
เนื่องจากท่านปลัดมีคาสั่งให้เดินทางไปราชการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน และยังมีพนักงานจ้างเหมา
บางส่วนที่ไม่ได้รับเงินเดือนในวันที่ 1 จึงได้ทราบว่าแต่ละกองมีหลักในการทางานไม่เหมือนกัน ขอให้
กองคลังชี้แจงรายละเอียดค่ะ
3.กองคลัง มีราวแขวนผ้าพร้อมเสื้อผ้าเด็กอยู่ในห้องทางาน ทั้งๆที่เป็นสถานที่ราชการ สถานที่ทางาน
เป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสม หากเป็นข้าราชการทายิ่งไม่เหมาะสมไปใหญ่ ดิฉันไม่ได้ถ่ายรูป แต่ก็คิด
ว่าไม่เหมาะสม และวันนั้นผู้อานวยการกองคลังติดประชุมอยู่ข้างนอก ฝากท่านประธานสภาไปยัง
ท่านปลัดเทศบาล ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน เรื่องนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นในที่ทางานค่ะ
4.เรื่องนี้อาจไม่ใช่อานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ผ่านมา
พนักงานหลายท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ ขอให้
พิจารณาผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านให้ทั่วถึง เท่าที่สังเกต ปีนี้ ส่วนมากตาแหน่งสายงานผู้บริหารได้รับ
การพิจารณา 4 คน สายปฏิบัติ 1 คน บางกองได้ 2 คน บางคนมาทางานใหม่แต่ก็ได้ แต่หลายๆ
คนทางานนาน 7 – 10 ปีแต่กลับไม่ได้รับการพิจารณา บางคนก็ไม่ได้ทางานใกล้ชิดผู้บริหาร เวลา
ทางานไม่มีใครเห็น ท่านปลัดเทศบาลทางาน 2 ตาแหน่ง อาจจะมองไม่เห็น ขอฝากคณะกรรมการ
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
5.เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กองการศึกษาเรียกประชุมในส่วนของวัฒนธรรมประเพณี ซึ่ง
ตัว ดิฉัน ได้รั บโทรศัพท์จ ากผู้ใหญ่บ้านถามว่าสมาชิกสภาได้รับหนังสื อเชิญเข้าร่วมประชุมหรือไม่
จริงๆแล้วการประชุมแผนต่างๆ สมาชิกสภาเป็นตัวแทนของประชาชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ควร
เชิญสมาชิกสภาเข้าร่ ว มรั บ ฟังเสนอความคิดเห็ นต่างๆ กลั บไม่เชิญ แต่ เชิญประธานแม่บ้าน ซึ่ ง
ตามลาดับความสาคัญแล้ว สมาชิกสภาเทศบาล มีความสาคัญ มีบทบาทมีความรู้ ขอฝากไว้ด้วยค่ะ
6.ขอความคืบหน้าของทุกโครงการที่ได้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
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เชิญผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจงเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้าง

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังขอชี้แจงดังนี้
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท่านปลัดเข้าร่วมประชุมสันนิบาตเป็นช่วงคาบเกี่ยวการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วันที่ 30 เมษายน ท่านปลัดยังปฏิบัติหน้าที่ประชุมในช่วงเช้าที่ทต.มะเขือแจ้ ช่วงบ่ายจึงสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่วันที่ 1 พฤษภาคม ท่านปลัดเดินทางไปราชการที่จังหวัดภูเก็ต สาหรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เป็นของเดือนพฤษภาคม เป็นระเบียบการเบิกจ่าย หมวดรายจ่ายอื่นๆ งบกลาง ซึ่งอยู่คน
ละหมวดกับค่าตอบแทน หลักในการปฏิบัติจึงแตกต่างกัน ฉะนั้นการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพของเดือนใด
จึงต้องดาเนิ นการตั้งแต่เดือนนั้นเป็นต้นไป ซึ่งกาหนดให้จ่ายได้ในวันที่ 1 – 10 ของแต่ละเดือน
ประกอบกับท่านปลัดเดินทางไปราชการและตรงกับวันหยุดยาว กองคลังได้นาส่งเช็คให้กับธนาคารใน
วันที่ 7 พฤษภาคม ส่วนการโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ อยู่ภายใต้เงื่อนไขของธนาคาร เทศบาลไม่
สามารถก้าวล่วงได้ หากเป็นธนาคารต่างสาขาจะล่าช้าไม่เกิน 3 วัน
2.เงินเดือนจ้างเหมาบริการปกติ ปฏิบัติงานในสานักงาน ,งานทั่วไป ส่งมอบงานทุกสิ้นเดือนหรือ
วันถัดไปของเดือนใหม่ และจ้างเหมางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งระบุในสัญญาชัดเจน
ปฏิบัติงานเป็นกะ เวลา ครบ 24 ชั่วโมง หากเข้ากะกลางคืนจะครบ 24 ชั่วโมงจะจบเช้าวันที่ 1
ในวันถัดไป ปกติเบิกจ่ายในวันที่ 1 ของทุกเดือน ประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดยาว จึงได้ปรึกษาสตง.
ได้ให้ความเห็นว่า หากคณะกรรมการมีการตรวจรับงานเสร็จสิ้น พนักงานจ้างปฏิบัติ งานเสร็จสิ้นใน
เวลา 16.30 น. ของวันทาการปกติ มีการตรวจรับงาน ส่งมอบงานตามปกติ จะมีการเบิกจ่ายเงิน
หลั งจากนั้ น ก็ได้ ถือว่า ไม่ผิ ด จึงด าเนิน การเบิกจ่ ายให้ ถูกต้อ งและปลั ดเทศบาลยังปฏิบัติง านได้
ตามปกติ และส่ ง เช็ ค เข้ า ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาบิ๊ ก ซี ล าพู น ซึ่ ง เปิ ด ท าการในวั น ป กติ แ ละ
วันหยุดราชการ จึงเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ ขอชี้แจงให้ทราบว่าระเบียบปฏิบัติแตกต่างกัน
ระหว่างเงินเดือนจ้างเหมาและการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอบคุณสาหรับข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ขอสอบถามการสั่งจ่ายเช็คท่านเขียน
วันที่ 30 เมษายน หรือ 1 พฤษภาคม

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองคลัง ครับ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา เช็คลงวันที่ 30 เมษายน หลังเวลา 16.30 น. ค่ะ

ประธานสภา:

การพิจ ารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือน , การแจ้ งสมาชิกสภาเข้าประชุมแผน, การขายสิ นค้าในสถานที่
ราชการ ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา รั บ ทราบและจะน าไปพิ จ ารณาด าเนิ น การ ปรั บ ปรุ ง
พิจารณาสิ่งที่ขาดตกบกพร่องให้ดีขึ้น การขายเสื้อผ้า สามารถแจ้งผมได้โดยตรง เพื่อกาชับตักเตือน
พนักงาน สาหรับหนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ผมได้กาชับทุกกอง เนื่องจาก
นายกเทศมนตรีฯ สมาชิสกภาเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของเทศบาลในทุกๆด้าน สาหรับเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้น ก็
ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับ
ประธานสภา:

เชิญสท.อุทัย ครับ
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เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สอบถามเรื่อง
กล้อง CCTV
ขอให้เทศบาลดาเนินการซ่อมแซม และไฟกิ่งดับ บ้านถ้าหนองหนามถึงสี่แยกคิวซี

ประธานสภา:

การติดตั้งกล้อง CCTV มีค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า ค่าบารุงรักษา ขอให้ทาเรื่องแจ้งเข้ามาเป็นภาพรวมของ
เทศบาล ,ทางต่างระดับใกล้สะพาน ถนนคับแคบ ไฟกิ่งดับ ให้ทาหนังสือร้องทุกข์เข้ามา ทีมงานช่าง
ไฟฟ้าทางานอย่างหนัก เพราะเกิดพายุถล่มในพื้นที่หลายครั้ง เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา คณะผู้ บ ริ ห าร ผมขอเสริ ม เรื่ อ งไฟกิ่ ง ดั บ บริ เ วณแยก
สันมะกรูด บ้านเส้ง บ้านบูชา ถนนประชารัฐพัฒโน ชารุดหลายแห่ง ขอให้สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้ าน
แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ เกิดไฟกิ่งดับทุกหมู่บ้านเนื่องจากโดนพายุหลายรอบ ควรเห็น
ใจเจ้าหน้าที่ พนักงาน ไม่สามารถทาตามใจทุกคนได้ พนักงานทางานเต็มความสามารถ ขอให้ใจเย็นๆ
ดาเนินการตามลาดับความสาคัญที่ประชาชนได้แจ้งความเสียหายเข้ามา การพูดจาในกลุ่มไลน์ง าน
ไฟฟ้าขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง ทาความเข้าใจ ด้วยคาพูดที่เหมาะสมครับ

ประธานสภา:

ฝากเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า ใช้คาพูดให้เหมาะสม สมาชิกสภาทุกท่าน เข้าใจและเห็นใจเจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่ทางานหนัก เชิญสท.สุพรรณ ครับ

นางสุพรรณ:

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันได้โพสต์ความเสียหายเรื่องไฟฟ้าในกลุ่มไลน์ และเสียความรู้สึกกับ
รองประธานสภา พนักงานเทศบาล ขอความช่วยเหลื อแต่ไม่ได้ รับการแก้ ไข เสาไฟฟ้าน็ อตหลุด ขอให้ ช่วยขั นน็อต
ได้รับคาตอบว่า ให้แจ้งเจ้าของตลาด ทั้งๆที่เป็นไฟฟ้าสาธารณะ ขอให้เทศบาลดูแลพนักงานใช้คาพูด
ให้เหมาะสมและการประชุมสันนิ บาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เทศบาลไม่ควรกีดกั้นข้อมูลข่าวสาร
เข้าร่วมประชุมหรือไม่ ควรแจ้งให้ทราบ ที่ผ่านมาเคยเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ ดิฉันเอง
เป็นรองประธานสภาเทศบาล แต่ไม่เคยรับรู้ข่าวสารค่ะ
ประธานสภา:

เรื่องการประชุมสันนิบาต เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่

เรี ย นท่า นประธานสภา ท่า นสมาชิ ก สภา การประชุ ม สั นนิ บ าตเทศบาล ในหนั ง สื อ เชิ ญนายกฯ
ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล 3 ท่าน และทุกครั้งเมื่อมีการประชุมผมจะประสานประธานสภา
จะเข้าร่วมหรือมอบรองประธานสภา

นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภา:

เชิญสท.สุพรรณ

นางสุพรรณ:

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันไม่เคยได้รับข่าวสารที่แท้จริงเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ผ่านมาอดีตนายกฯ
รองประธานสภา ชัยวัฒน์ ให้ร่วมเดินทางไปประชุมได้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ขอให้แจ้งข่าวสารการประชุมให้ทราบ
ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่อง
สอบถามที่ประชุม 3 ข้อ ดังนี้ 1.การจ่ายขาดเงินสะสมของหมู่บ้านที่ตกค้างที่อยู่ระหว่างการขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการ นาโครงการที่เดือดร้อนในลาดับถัดไปมาดาเนินการได้
หรือไม่ 2.บ้านแป้นขอเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าตลาดบ้านแป้น และขอเพิ่มไฟกระพริบเตือน
เขตชุมชน เพื่อให้ผู้ขับขี่ลดความเร็ว และลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตชุมชน 3.โครงการขุดลอก
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หรือไม่ เพราะน้าไม่ไหล ขุดระดับความลึกตามแบบแปลนหรือไม่ครับ
ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองวิชาการฯ ชี้แจงครับ

นายไกรยศ:
รก.ผอ.กองวิชาการฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา การเปลี่ยนแปลงลาดับต้องดูว่ามีอยู่ในแผน อยู่ในอานาจ
หน้าที่ เป็นการให้บริการประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ หากอยู่
ในแผนก็สามารถดาเนินการได้ครับ

ประธานสภา:

เชิญผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจงเรื่องเพิ่มไฟเตือนลดความเร็วในชุมชนครับ

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา กองช่างยินดีดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ผอ.กองช่าง
ประชาชน เท่าที่จะทาได้ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้แจ้งเข้ามา เรื่องปัญหาไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุ
วาตภัย พนักงานก็ทางานอย่างหนัก หากใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสมหรือขาดตกบกพร่องก็ขออภัย และ
ไฟกระพริบเตือนลดความเร็ว ถนนเส้นนี้ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง หากจะดาเนินการ
ใดๆ ต้องปรึกษาหารือหน่วยงานที่รับผิดชอบ และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ
ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ ครับ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธาน การขุดลอกลาเหมืองบ้านเส้ง-หนองเต่า ปัญหาอยู่ฝั่งทิศตะวันออก เนื่องจากเป็น
ลาเหมืองเก่า ภาพรวมน้าก็ไหลดี หากฝนตกหนักจะท่วมขังเป็นบางจุดครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธาน การเข้าประชุมสันนิบาตเทศบาล หากท่านประธานสภาติดภารกิจควรมอบหมาย
ให้รองประธานสภาเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อนาข่าวสารมาแจ้งให้สมาชิกสภาทราบ และขอเสนอแนะ
พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟกิ่ง หรือพื้นที่ที่ต้องการขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งอาจจะ
เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการขยายเขตไฟฟ้า

นางสุพรรณ:

เชิญผู้อานวยการกองช่างชี้แจงเรื่องพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานโซล่าเซลล์

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา การใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์เป็นเรื่องที่ดี หลายๆที่ก็ใช้
ผอ.กองช่าง
จะได้สอบถามรายละเอียดและแจ้งที่ประชุมทราบต่อไปครับ
นางสุพรรณ:

เชิญสท.ณรงค์ ค่ะ

รองประธานสภา ทาหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา เรื่องรถบรรทุกเกินน้าหนัก บรรทุกทรายผ่านถนนบ้านถ้าหนองหนาม ทาให้
ท่ อ ประปาของหมู่ บ้ า นแตก ต้ อ งน าเงิ น ของหมู่ บ้ า นมาซ่ อ มแซม ขอให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ช่ว ยตรวจสอบดู แ ล เพราะในเขตเทศบาลมี โ รงงานท าอิ ฐ บล็ อกหลายแห่ ง รถบรรทุ ก เข้ า -ออก
เป็นจานวนมาก
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จะมีมาตรการแก้ไขอย่างไร จะทาเทศบัญญัติเทศบาลหรือไม่ อย่างไร เชิญท่านปลัดเทศบาลค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ปัญหารถบรรทุกเกินน้าหนักจะมีการพิจารณาทาเทศบัญญัติ
ควบคุมรถบรรทุกในเขตเทศบาล และแจ้งผู้ประกอบการทราบ เนื่องจากเกิดผลกระทบในวงกว้าง
ต้องทาประชาคมร่วมกัน ซึ่งจะได้พิจารณาแต่งตั้งคณะทางานต่อไป

นายกเทศมนตรีฯ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.สันติ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามความคืบหน้าการขุดลอกลาเหมืองสายบ้านเส้งครับ

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา กองช่างได้ส่งราคากลางให้กองคลังเพื่อดาเนินการจัดซื้อ
ผอ.กองช่าง
จัดจ้างต่อไปครับ
สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา หากเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สารวจ ขอให้แจ้งสมาชิกสภา และผู้ใหญ่บ้าน
ทราบ เพื่อร่วมกันตรวจสอบและทาความเข้าใจร่วมกัน

นางสุพรรณ:

เชิญผู้อานวยการกองคลังค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา กองคลังขอแจ้งความคืบหน้าการจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาล 16 โครงการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่ านมา โครงการที่เบิกจ่ายแล้ ว 2 โครงการ คือ
โครงการปรับปรุงบ่อเกษตรบ่อปากกอง และบ่อต้นกว๋าว บ้านม่วง หมู่ที่ 8 , โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 1 โครงการ คือ โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านรั้ว -ทุ่ง และอีก 13 โครงการ
ที่เหลือ ยังไม่ได้รับประมาณราคากลางจากกองช่าง จึงยังไม่ได้ดาเนินการ นาเรียนที่ประชุมทราบค่ะ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.จันทร์แสง ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

นางจันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอขอบคุณ
เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ช่วยเหลือเหตุวาตภัย มอบกระเบื้องให้กับประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนทุกท่าน และสอบถามการก่อสร้างเสริมคอสะพานบ้านร่องอุย จะดาเนินการในช่วงใด
นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่

เรี ย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา การก่อสร้างเสริมคอสะพานบ้านร่องอุย มอบหมายให้
กองช่างตรวจสอบและรีบดาเนินการ

นายกเทศมนตรีฯ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

-14สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามโครงการบ่อเกษตรบริเวณสวนอาจารย์เกษม ศรีพฤกษ์ เข้าของ
ยกพื้นที่ให้เป็ นที่ดินสาธารณะ แต่มีปัญหาต้องยกที่ดินให้ เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล ไม่ทราบว่า
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ผู้ใดต้องเป็นคนจ่าย ปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันครับ

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา โครงการนี้อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2562 โครงการ
ผอ.กองช่าง
ก่อสร้างระบบสูบน้าอาคารสาหรับตู้ควบคุม อาคารกว้าง 2 เมตร ยาว 1.5 เมตร บ้านแป้น สถานที่
เป็นมุมระหว่างถนนและพื้นที่ เอกชน หากอุทิศที่ดินหรือยกที่ดินให้กับเทศบาล น่าจะดาเนินการได้
รวดเร็วขึ้น หรือหากท่านใดมีแนวคิดอื่นๆ สามารถเสนอแนะเข้ามาได้
นางสุพรรณ:
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่คะ ไม่มีนะค่ะ สาหรับในวันนี้การประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ดิฉันขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนการงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้ดิฉัน
ขอปิดประชุมค่ะ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.50 น.
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางจันทร์แสง จิตอารี)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

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

