บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 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
อุทยั
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.นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์
3.นางเจริญ
ชุ่มพระวงศ์
4.นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป
5.นายพิเชษฐ์ ไชยแป้น
6.นางสาวกัญชริญา อครเดชกัณฑ์
7.นางสาวนภัสสร ยะอนันต์
8.นางสาวอรนุช กันทะธง
9.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
10.นางนันทกา
เครือซุง
11.นางสาวมนธิดา บุญเรือง
12.นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว
13.นางสาวชวัลนุช สายน้าทิพย์
14.นางสุทาธินีย์ โนภิวงศ์
15.นายชาญศิลป์ มณีวรรณ
16.นางสาวชนัญญา คงสมัย
17.นางฝนทอง
ฟูวิโรจน์
18.นายมานิช
เขียวสวัสดิ์
19.นายรชต
พรมภาพ
20.นายพงษ์ศักดิ์ อุประโจง
21.นายดุลย์
ชมภู
22.นายณรงศักดิ์
อุประโจง

ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รก.หัวหน้าสานักปลัด
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าพัฒนาชุมน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการพัสดุ
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านรั้ว-ทุ่ง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบ่อโจง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหนาม
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเส้ง

ลายมือชื่อ
ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
สุภาวัตร ศิริบูรณ์
เจริญ
ชุ่มพระวงศ์
สอางค์ศรี พิมพ์อูป
พิเชษฐ์
ไชยแป้น
กัญชริญา อครเดชกัณฑ์
นภัสสร
ยะอนันต์
อรนุช
กันทะธง
อมรรัตน์
อูปเวียง
นันทกา
เครือซุง
มนธิดา
บุญเรือง
พิมผกา
ต้นแก้ว
ชวัลนุช
สายน้าทิพย์
สุทาธินีย์
โนภิวงศ์
ชาญศิลป์
มณีวรรณ
ชนัญญา
คงสมัย
ฝนทอง
ฟูวิโรจน์
มานิจ
เขียวสวัสดิ์
รชต
พรมภาพ
พงษ์ศักดิ์
อุประโจง
ดุลย์
ชมภู
ณรงศักดิ์
อุประโจง

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นทุกคน
เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย ที่ 2
ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 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 2561
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา: สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ การประชุม
ในวันนี้เป็นการประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 17
พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีระเบียบวาระ
การประชุมทั้งหมด 4 วาระ ส าหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ เรื่องแรก แนะนา
ข้าราชการท่านใหม่ นางสาวมนธิดา บุญเรือง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขปฏิบัติงาน
โอนย้ายมาจากสถานีอนามัยบ้านตุ้มเหนือ ต.ต้นงิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย มาดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องที่สอง หลังจากการประชุมสภาเทศบาล
ในวันนี้ เสร็จสิ้นลง เชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ด้านหน้าห้องประชุมสภา
เทศบาล เรื่องที่สาม รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้ งที่ 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ
นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรี ย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์
จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
ตาบลบ้านแป้น แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาต่อผู้ บริ ห ารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้ บริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่ นคณะกรรมกรพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเทศบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดังนั้น กระผมจึง
ขอบรรจุวาระรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ
2561 ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นเพื่อทราบต่อไป รายละเอียดต่างๆ มอบหมายให้
กองวิชาการฯ เป็นผู้ชี้แจง ครับ

นางสาวอรนุช: เรี ย นท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาและผู้ เ ข้าร่ ว มประชุ มทุกท่ าน ดิฉัน นางสาวอรนุช กัน ทะธง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอรายงานและติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1
ประจ าปี 2561 ระหว่ า งวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2560 – 31 มี น าคม 2561 ประกอบด้ ว ย
5 ยุทธศาตร์ ดังนี้

-3ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม มี โครงการที่อยู่ ใน
แผนพัฒนา ปี 2561 จานวน 33 โครงการ โครงการตามงบประมาณ 51 โครงการ ได้ดาเนินการ
ในช่ ว ง 6 เดื อ นแรก จ านวน 29 โครงการ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 80.95 (แล้ ว เสร็จ 3 โครงการ ,
อยู่ระหว่างดาเนินการ 26 โครงการ , ยังไม่ได้ดาเนินการ 22 โครงการ)
1. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายในเขตเทศบาล(เฟส2)
แล้วเสร็จ
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านแป้นม.6-ม.8
แล้วเสร็จ
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านรั้วทุ่งเชื่อมถนนประชารัฐพัฒโน แล้วเสร็จ
4. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ซ.ข้างร้านข้าวซอย บ.บูชา
แล้วเสร็จ
5. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ซ.เจ๊จิต บ.บูชา
แล้วเสร็จ
6. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ทต.บ้านแป้น 24 บ้านเส้ง
แล้วเสร็จ
7. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ทต.บ้านแป้น 14 บ้านเส้ง อยู่ระหว่างดาเนินการ
8. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ทต.บ้านแป้น 22 บ้านเส้ง อยู่ระหว่างดาเนินการ
9. โครงการซ่อมผิวจรารแอสฟัสติกคอนกรีตถ.ประชารัฐพัฒโน แยกข้างตลาดวังตาล

อยู่ระหว่างดาเนินการ

10. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขว้าง
11. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านม่วง
12. โครงการวางท่อคสล.เลียบถนนสายใหม่(ต่อเนื่องปี 60) บ้านบ่อโจง

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

13. โครงการวางท่อระบายน้าคสล. หน้าบ้านนายไพร โพธิศาสตร์ บ้านหนองเต่า

อยู่ระหว่างดาเนินการ

14. โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านแป้น หมู่ที่ 6
15. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซ.สนามกีฬา-หลังตลาดบ้านแป้น
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล.ซ.1-2 บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ 8

ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ

17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล. ซ.บ้านน.ส.ปราณี ใจศรี บ้านหนองเต่า
18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล. โรงหนังสือพิมพ์-หน้าวัดหนองหนาม หมู่ 3

ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ

19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล. ซ.6 บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ 8

ยังไม่ได้ดาเนินการ

20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล. ซ.บ้านนายมญู นันตาสิน บ้านบ่อโจง หมู่ 1
21. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย ซ.สถานปฏิบัติธรรม บ้านหนองเต่า

ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ

22. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สายพร้อมสายดับ ซ.บ้านนายสุทัศน์ คาภิคา บ้านหนองเต่า
23. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สายพร้อมสายดับ ซ.พงษ์อลูมิเนียม บ้านหนองเต่า

ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ

24. โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน หน้าร้านไอติม 222 บ้านบ่อโจง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
25. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ซ.20 ช่วงที่ 2 บ้านเส้ง หมู่ 7 อยู่ระหว่างดาเนินการ
26. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ซ.26/1 บ้านเส้ง หมู่ 7
อยู่ระหว่างดาเนินการ
27. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ซ.สามหลัง บ้านเส้ง หมู่ 7
อยู่ระหว่างดาเนินการ
28. โครงการเทลานคสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าวัดหนองหนาม หมู่ 3
อยู่ระหว่างดาเนินการ
29. โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสติกคอนกรีต ซ.ข้างโบสถ์คริสต์ บ้านแป้น หมู่ 6 อยู่ระหว่างดาเนินการ
30. โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสติกคอนกรีต ซ.หน้าวัดบ่อโจง บ้านบ่อโจง หมู่ 1 อยู่ระหว่างดาเนินการ

31. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซ.ร่วมใจ 1 บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ 8
32. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซ.อุประโจง1 บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ 8
33. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซ.5 บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ 8

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

34. โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสติกคอนกรีต ถ.บ่อโจง-บ้านขว้าง(ร้านไอติม222) อยู่ระหว่างดาเนินการ

35. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซ.20/1 บ้านเส้ง หมู่ 7

อยู่ระหว่างดาเนินการ

36. โครงการวางท่อระบายน้าคสล. ลาเหมืองข้างบ้านนายสาราญ นันทะปาลียอง บ้านม่วง หมู่ 8 อยู่ระหว่างดาเนินการ
37.

โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านหนองเต่า บริเวณสวนนายสราวุธ จายโจง ยังไม่ได้ดาเนินการ

38. โครงการก่อสร้างแท็งค์น้าประปาแบบแชมเปญบ้านบูชา สวนนายสุทิน คาวังพฤกษ์

39. โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-440. โครงการต่อเติมหลังคาโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.บ้านแป้น(หลังใหม่) ยังไม่ได้ดาเนินการ
41. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านร่องอุย-บ้านขว้าง ช่วงที่ 3 บ้านขว้าง หมู่ 2
ยังไม่ได้ดาเนินการ
42. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. หน้าบ้านนายจรูญ เชื้อเย็น หน้าหนองหนาม หมู่ 3 ยังไม่ได้ดาเนินการ

43. โครงการคืนน้าใสให้ลาน้ากวง
44. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
45. โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ
46. โครงการออมบุญ ออมเบี้ย ออมขยะ
47. โครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
48. โครงการรักษ์บ้านเกิดสร้างถิ่นกาเนินให้น่าอยู่
49. โครงการลดภาวะโลกร้อน ด้วยสองมือเรา
50. โครงการหมู่บ้านตัวอย่าง หน้าบ้านน่ามอง
51. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน

ทาต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ทาต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ทาต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ทาต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ มี โ ครงการที่ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นา ปี 2561 จ านวน
6 โครงการ โครงการตามงบประมาณ 2 โครงการ ได้ดาเนินการในช่วง 6 เดือนแรก จานวน 2
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 (แล้วเสร็จ 1 โครงการ , อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 โครงการ)
1. โครงการคลินิกเกษตร
แล้วเสร็จ
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี 2561 จานวน 63 โครงการ
โครงการตามงบประมาณ 42 โครงการ ได้ดาเนินการในช่วง 6 เดือนแรก จานวน 23 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 66.67 (แล้วเสร็จ 9 โครงการ , อยู่ระหว่างดาเนินการ 14 โครงการ , ยังไม่ได้
ดาเนินการ 19 โครงการ)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ทต.บ้านแป้น
แล้วเสร็จ
2. โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล แผน 360 องศา
อยู่ระหว่างดาเนินการ
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนหมู่บ้าน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
4. โครงการเพิ่มทักษะด้านงบประมารของอปท.เพื่อความเป็นเลิศ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
5. โครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน BP for AEC
ยังไม่ได้ดาเนินการ
6. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ดาเนินการต่อเนื่องทั้งปี
7. โครงการบ้านแป้นร่วมใจขจัดภัยยาเสพติด
ยังไม่ได้ดาเนินการ
8. โครงการพัฒนาศักยภาพอปพร.
ยังไม่ได้ดาเนินการ
9. โครงการรณรงค์ป้องกันการควบคุมไข้หวัดนก
แล้วเสร็จ
10. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวางแผนครอบครัวสุนัขแมว
แล้วเสร็จ
11. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
แล้วเสร็จ
12. โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ
ดาเนินการต่อเนื่องทั้งปี
13. โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
ดาเนินการต่อเนื่องทั้งปี
14. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาสุขภาพในชุมชน
ยังไม่ได้ดาเนินการ
15. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ยังไม่ได้ดาเนินการ
16. โครงการอาหารปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค
ยังไม่ได้ดาเนินการ
17. โครงการหมู่บ้านด้านจัดการสุขภาพ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
18. โครงการสายใยรักสู่ครอบครัว
แล้วเสร็จ
19. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและอาสาสมัครดูแลคนพิการที่บ้าน อยู่ระหว่างดาเนินการ

-520. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(อุ้ยม่วนใจ๋)

ดาเนินการต่อเนือ่ งทั้งปี

21. โครงการส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ยังไม่ได้ดาเนินการ
22. โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยังไม่ได้ดาเนินการ
23. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นาเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี
ยังไม่ได้ดาเนินการ
24. โครงการสานสัมพันธ์วัด บ้าน โรงเรียน
แล้วเสร็จ
25. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาศพด.และรร.อนุบาลทต.บ้านแป้น
แล้วเสร็จ
26. โครงการวันสาคัญทางศาสนาและวันสาคัญของชาติ
ดาเนินการต่อเนื่องทั้งปี
27. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
อยู่ระหว่างดาเนินการ
28. โครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ ยังไม่ได้ดาเนินการ
29. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศพด.และรร.อนุบาล
ยังไมได้ดาเนินการ
30. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศพด.และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

31. โครงการประเพณียี่เป็ง
32. โครงการวันเด็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น
33. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
34. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประชาชนกับหน่วยงานอื่น
35. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะในการเล่นกีฬาของเยาวชน
36. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมเทศบาลตาบลบ้านแป้น
37. โครงการร่วมการจัดงานลาไย จ.ลาพูน
38. โครงการสภาเด็กและเยาวชน
39. โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา
40. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
41. เบี้ยยังชีพคนพิการ
42. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ยังไม่ได้ดาเนินการ

แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไมได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ทาต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ทาต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ทาต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กร มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี 2561 จานวน 21 โครงการ
โครงการตามงบประมาณ 11 โครงการ ได้ดาเนินการในช่วง 6 เดือนแรก จานวน 6 โครงการ
คิดเป็ น ร้อยละ 52.38 (แล้ ว เสร็จ 2 โครงการ , อยู่ระหว่างดาเนินการ 4 โครงการ , ยังไม่ได้
ดาเนินการ 5 โครงการ)
1. โครงการวันท้องถิ่นไทย
แล้วเสร็จ
2. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีต่างๆ ข้อสั่งการของรัฐบาล
ทาต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3. โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ “ฮอมผญ๋า อาสาคลายทุกข์”
ทาต่อเนื่องตลอดทั้งปี
4. โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ยังไม่ได้ดาเนินการ
5. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาล
ยังไม่ได้ดาเนินการ
6. โครงการวันเทศบาล
ยังไม่ได้ดาเนินการ
7. โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
แล้วเสร็จ
8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
อยู่ ระหว่ างดาเนิ นการ
9. โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
10. โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
ยังไม่ได้ดาเนินการ
11. โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า เทศบาลตาบลบ้านแป้น
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 อุ ด หนุ น หน่ ว ยงานอื่ น มี โ ครงการที่ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นา ปี 2561 จ านวน 15
โครงการ โครงการตามงบประมาณ 13 โครงการ ได้ดาเนินการในช่วง 6 เดือนแรก จานวน

-67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.67 (แล้วเสร็จ 1 โครงการ , อยู่ระหว่างดาเนินการ 6 โครงการ,
ยังไม่ได้ดาเนินการ 5 โครงการ , โครงการที่ไม่ดาเนินการ 1 โครงการ)
1. อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา
อยู่ระหว่างดาเนินการ
2. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนในเขต ทต.บ้านแป้น
อยู่ระหว่างดาเนินการ
3. อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อยู่ระหว่างดาเนินการ
4. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในเขต ทต.บ้านแป้น
ยังไม่ได้ดาเนินการ

ประธานสภา:

5. อุดหนุนสาหรับการดาเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
6. อุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธานฯ

ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ

7. อุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน
8. อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้าน
9. อุดหนุนโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาของวัดในเขต ทต.บ้านแป้น
10. อุดหนุนโครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบ้านรั้ว-ทุ่ง
10.โครงการอุดหนุน อปต.สัญจรเคลื่อนทีป่ ระจาตาบลหนองหนาม
11.อุดหนุนโครงการรุกขมูลกรรมวัดในเขต ทต.บ้านแป้น
12.อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.

ยังไม่ได้ดาเนินการ

แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ

ตามทีก่ องวิชาการฯ ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2561 จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้ายังไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอ
สอบถามโครงการที่ 2 หน้าที่ 4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทางบ้านแป้น
หมู่ที่ 6 ถึงบ้านแป้น หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านแป้น ในรายงานแจ้งว่าดาเนินการแล้วเสร็จ แต่ในความ
เป็ น จริ ง ถนนเส้ น นี้ ไม่ ไ ด้ ตี เ ส้ น แบ่ ง ผิ ว จราจร และเป็ น ถนนที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ถนนที่ จ ะไปอ าเภอ
ป่าซาง ทาให้เกิดข้อเปรียบเทียบ 2 พื้นที่ คือเขตของเทศบาลตาบลท่าเชียงทอง และเขตเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงครับ

นายธีระศักดิ:์ เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิก สภาเทศบาลและผู้ เ ข้ าร่ ว มประชุม ทุ กท่ า น ในส่ ว นนี้ผ มขอ
ปลัดเทศบาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เป็นผู้ชี้แจงครับ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ
นายพิเชษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการนี้เป็นเงินอุดหนุนของ
หน.ฝ่ายการโยธา อาเภอ ในแบบแปลนมีการตีเส้น แต่ใน BOQ
หากจะตีเส้นจราจร
เพิ่ม ต้องหางบประมาณเพื่อดาเนินการในส่วนนี้ครับ
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ในส่วนนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมฯ การคานวณครั้งแรกขอ
ปลัดเทศบาล เฉพาะพื้นผิวจราจร แต่ปล.4 , ปล.5 ไม่ได้คิดคานวณเรื่องตีเส้นผิวจราจร ขอชี้แจงให้สภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับทราบ ครับ
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภา:

ขอสอบถามแนวทางแก้ไข เนื่องจากประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ได้รับความเดือดร้อน หากเทศบาล
ไม่รีบดาเนินการแก้ไข จะร้องเรียนไปยังส่วนกลาง เนื่องจากเทศบาลบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งผมอยาก
ให้เทศบาลรีบดาเนินการแก้ไข เนื่องจากเกิดข้อเปรียบเทียบระหว่าง 2 พื้นที่ เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประดิษฐ์
เมืองลือ สมาชิกสภาเทศบาล ตามแบบแปลนมีการตีเส้นจราจร แต่ในเมื่อดาเนินการกลับไม่ได้ตีเส้น

-7จราจร ไม่ทราบว่าแตกต่างจากเทศบาลตาบลท่าเชียงทองตรงไหน ในเมื่องบประมาณเท่ากัน ถนน
เชื่อมต่อ เส้นเดียวกัน ตามแบบแปลนของเทศบาลต้องมีนะครับ ถนน 5 เมตร ต้องมีการแบ่งเส้นผิว
จราจร ขอบข้าง ทางแยก ทางร่วม ต้องมีสัญลักษณ์ ถนนเส้นนี้สัญจรไปอาเภอป่าซาง เมื่อไม่มีเส้น
แบ่งผิวจราจร อาจเกิดอุบัติเหตุ ในเมื่อทราบปัญหาผู้รับจ้างไม่ตีเส้นแบ่งผิวจราจร เทศบาลควรแก้ไข
ปัญหาจะใช้งบประมาณส่วนใดมาดาเนินการ ฝากท่านปลัดเทศบาลไว้ด้วยครับ
ประธานสภา:

ขอฝากทางคณะผู้บริหาร จะใช้งบประมาณส่วนใดดาเนินการแก้ไข หรือจ่ายขาดเงินสะสมหากทาได้
เรายังมีเวลาไปจนถึงสิ้นเดือน ขอสอบถามจะใช้งบประมาณเท่าใดครับ

นายพิเชษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งบประมาณ 200,000
หน.ฝ่ายการโยธาฯกว่าบาทเพื่อตีเส้นผิวจราจร เส้นกลางและเส้นทึบทั้ง 2 ข้าง ระยะทาง 1,700 กว่าเมตรครับ
ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การตรวจสอบ ตรวจงาน ทาไม
ไม่แจ้งผู้รับจ้างตีเส้นจราจรให้แล้วเสร็จ เพราะมีในแบบแปลน แต่ไม่มีใน BOQ ความเป็นจริงการทา
ถนนก็ควรจะตีเส้นผิวจราจรให้เรียบร้อย ถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งผิวจราจรสร้างความลาบากให้กับผู้ใช้รถ
ใช้ถนน เกิดอุบั ติเหตุได้ง่าย จะผิดระเบียบหรือเสี ยผลประโยชน์ห รือไม่ หากใช้งบประมาณของ
เทศบาลในการแก้ไข เป็นการใช้งบประมาณซ้าซ้อน ขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาค่ะ

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์ เรี ย นท่ า นประธานสภา รายละเอี ย ดการแก้ ไ ข ผมขอประสานทางสตง. เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ข
ปลัดเทศบาล เนื่องจากในแบบแปลนมี แต่ใน BOQ ไม่มี หากได้แนวทางแก้ไขที่ชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุม
ปฏิบัติหน้าที่ รับทราบ ครับ
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ไม่ทราบว่าโครงการนี้ได้ตรวจรับงานแล้วหรือไม่ หากยัง
ไม่ได้ตรวจรับ เราน่าจะแจ้งให้ผู้รับจ้างตีเส้นแบ่งผิวจราจรได้ครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุ มทุกท่าน ตามรายงานการติดตามและ
ประเมินผลฯ เงินอุดหนุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ตั้งไว้สูงจนเกินไป เด็กนักเรียนมีจานวน
ลดน้อยลง โดยเฉพาะโรงเรียนหนองหนาม ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้ดี ควรตั้งตาม
ความเป็นจริง งบประมาณตั้งไว้ 800,000 กว่าบาท แต่ใช้ไป 300,000 กว่าบาทครับ

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ชี้แจง ครับ

นางสาวกัญชริญา: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เด็กนักเรียนมีจานวนเพิ่ม
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา

มากขึ้นและปัจจุบันมีการโอนเงินเพิ่ม เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

-8สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หลายๆโครงการ แจ้งว่ายังไม่ได้
ดาเนินการ ทั้งๆที่เวลาล่วงเลยมานานแล้ว ในเมื่อตั้งงบประมาณไว้แล้ว ก็ควรจัดทาเพื่อไม่ให้เสีย
ประโยชน์ เช่ น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพอปพร , โครงการเข้ า ร่ ว มการจั ด งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาของอปท.ระดับภาคและระดับประเทศ , โครงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก /
ผู้ดูแลเด็กของศพด.และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแป้น

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านและวางแผน
ครอบครั วสุนัขและแมว โครงการนี้ดาเนินการแล้วเสร็จ และทราบว่าได้โ อนเงินเพิ่ม 100,000
กว่าบาท แต่ในรายงานฉบับนี้ แจ้งว่ามีงบประมาณ 10,000 บาท ไม่ทราบว่าเมื่อโอนเงินแล้ว ต้อง
แจ้งไว้ในรายงานหรือไม่ เพราะน่าจะเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาอปท. ค่ะ

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขฯ โอนเงินเพิ่ม 180,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามแนวทางโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลเป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการฯ อนุมัติ จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้
นายกเทศมนตรีฯ ส่วนโครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้านและวางแผนครอบครัวสุนัขและแมว ตั้งงบประมาณไว้
10,000 บาทและได้ ดาเนิ นการในเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่ านมาครับ สาหรับโครงการที่ไม่ได้
ดาเนินการตามแผน เนื่องจากกาหนดจัดงานไม่ตรงกับที่เทศบาลได้วางไว้ จึงต้องมีการปรับแผนหรือ
เลื่อนระยะเวลาการดาเนินงานออกไป รายละเอียดเพิ่มเติมเชิญกองการศึกษา ชี้แจงครับ
นางสาวกัญชริญา: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา มหกรรมการจัดการศึกษา ในปี 2561 เทศบาลนครแม่สอด
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา

จ.ตาก รับเป็นเจ้าภาพในการดาเนินการและกาหนดจัดงานในเดือนกรกฎาคม 2561 หลังจากนั้นจึง
จะเป็ น มหกรรมการจั ดการศึกษาระดับประเทศบาล ซึ่งคาดว่า จะจัดในช่ว งปลายปีงบประมาณ
แผนการดาเนินงานจึงต้องเลื่อนออกไป ส่วนโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก รองบประมาณ
เพิ่มเติมจากกรมส่งเสริมฯ ค่ะ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ขอชี้แจงเพิ่มเติม ตามที่ท่านสท.ณรงค์ สอบถาม เรื่องเงิน
รองปลัดเทศบาล อุดหนุนอาหารกลางเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 812,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 398,000 บาท ในส่วนนี้
เบิกจ่ายปีละ 2 รอบ คือภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ที่เบิกจ่ายไปแล้วเป็นในส่วนของภาคเรียน
ที่ 1 คงเหลือภาคเรียนที่ 2 ที่จะเบิกจ่ายในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ค่ะ
นางสุภาวัตร:

ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถาม ตามที่กองการศึกษา ตั้งแผนดาเนินโครงการไว้ในเดือนเมษายน
จะมีผลกระทบหรือไม่ หากเลื่ อนระยะเวลาดาเนินการออกไปสามารถทาได้หรือไม่ และสามารถนา
งบประมาณที่ได้ตั้งไว้มาใช้เหมือนเดิมได้หรือไม่ครับ

-9นางสาวกัญชริญา: เรียนท่านประธานสภา ไม่มีผลกระทบเนื่องจากแผนสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา

ตามงบประมาณที่มอี ยู่ค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.เทพนิมิต ครับ

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอฝาก
ถึงกองสาธารณสุขฯ โครงการคัดแยกขยะ การรณรงค์ รวมถึงโครงการออมเบี้ย ออมบุญ ออมขยะ
แต่กลับพบปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นทุกเดือน เมื่อครั้งแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในหมู่บ้านทุกเดือน แต่ละ
หมู่บ้านน าขยะมาออมเป็ นจานวนมาก แต่ปัจจุบันเทศบาลไม่ได้ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ พบ
ปริมาณขยะของแต่ละหมู่บ้านที่นามาออม ลดน้อยลง ดังนั้นภาระในการเก็ บขยะของพนักงานเก็บ
ขยะน่ าจะเพิ่ม มากขึ้น และในวันนี้ ผู้ นาหมู่บ้านได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ผมจึงอยากจะ
สอบถามว่าปริมาณขยะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ชี้แจง ครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ในฐานะที่ดิฉันดูแลกองสาธารณสุขฯ ปริมาณขยะในพื้นที่
รองปลัดเทศบาล ไม่ลดลง แต่มีมาตรการเป็นนโยบายระดับชาติและของจังหวัดลาพูน การคัดแยกขยะยังคงดาเนินการ
ต่อไป เพราะได้ให้นโยบายกับพนักงานเก็บขยะ หากพบหมู่บ้านใดมีขยะเพิ่มมากขึ้น แสดงว่าหมู่บ้าน
นั้นไม่แยกขยะ ขยะเปีย ก ขยะแห้ง ใส่ปะปนกันมาในถุงดา อถล.ของหมู่บ้าน พนักงาน เจ้า หน้าที่
ต้องลงพื้นที่รณรงค์คัดแยกขยะ ให้ลดลง 10 % ค่ะ
นางสุภาวัตร:

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภา: ระเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตามเอกสารที่อยู่
ในมือทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด หรือคณะผู้บริหารจะแก้ไข ขอเรียนเชิญครับ
ไม่มีส มาชิ กสภาท่า นใดแก้ไ ขนะครับ ถ้า ไม่มี ผ มจะถือ ว่า ที่ ประชุม แห่ ง นี้ ให้ ก ารรั บรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2561
มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา:

เรื่องที่เสนอใหม่

สาหรับวาระที่ 3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2560 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ของกองสวัสดิการสังคม เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขอโอนเงิน
ปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นายกเทศมนตรีฯ
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มากะนัต มาดารงตาแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ สังกัด กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบล
บ้านแป้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ยังขาดครุภัณฑ์สานักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
ใช้สาหรับการปฏิบัติงาน
ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาเทศบาล
ข้อพิจ ารณา เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อกิจการของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้ น จึงขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริ ห ารทั่ว ไปเกี่ ย วกับ สร้ างความเข้ม แข็ งของชุม ชน งบบุ คลากร หมวดเงิน เดื อน เงิน เดื อ น
พนักงาน ซึ่งมีย อดเงินคงเหลื อ จานวน 595,680 บาท ขอโอนลดจานวน 45,800 บาท เพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
1.เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบ 2 แผนงานสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบ 2(จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่องๆละ 7,900 บาท
3.โต๊ะทางานชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทสานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก
จานวน 1 ชุดๆละ 6,700 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
4.เก้าอี้สาหรับพนักงานมีพนักพิง แผนงานสร้ างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สาหรับพนักงานมีพนักพิง จานวน 1 ตัวๆละ 1,200 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา: ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้เสนอญัตติ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี
สมาชิ กสภาท่านใดจะสอบถาม ผมขอถามมติ ที่ประชุม ว่ า เห็ นควรอนุมั ติให้ โ อนเงินงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี 2561 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ แผนงานสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการดังนี้ คือ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบ 2(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1
เครื่องๆละ 30,000 บาท

-112.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่องๆละ
7,900 บาท
และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 2 รายการดังนี้
1.โต๊ะทางานชนิ ดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จานวน 1 ชุดๆละ 6,700 บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด)
2.เก้าอี้สาหรับพนักงานมีพนักพิง จานวน 1 ตัวๆละ 1,200 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 11 เสียง ครับ
มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ
ดังนี้ คือ
1.เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบ 2(จอภาพขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 19 นิ้ ว )
จานวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่องๆละ
7,900 บาท
และแผนงานสร้ างความเข้มแข็งของชุมชนงานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับสร้ างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน จานวน 2 รายการดังนี้
1.โต๊ะทางานชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จานวน 1 ชุดๆละ 6,700 บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด)
2.เก้าอี้สาหรับพนักงานมีพนักพิง จานวน 1 ตัวๆละ 1,200 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
จานวน 11 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา /นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์
รองประธานสภา /นางจั นทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา/สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /สท.เทพนิมิต
เจริญสุข/ สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/สท.สันติ ปินคา/ สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ศรีไล จายโจง/
สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง

ประธานสภา:

วาระที่ 3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองการศึกษา เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น เสนอญัตติ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นายกเทศมนตรีฯ หลักการและเหตุผล ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานเพื่อใช้ใน
กองการศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแป้น ดังนี้
1.โต๊ะทางาน ขนาด 5 ฟุต ชนิดเหล็กพร้อมกระจก 1 ตัวๆละ 6,700 บาท สาหรับนักสันทนาการ
ในกองการศึกษา

-122.เก้าอี้สาหรับพนักงานชนิดมีพนักพิง 2 ตัวๆละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 2,400 บาท สาหรับ
นักสันทนาการและพนักงานจ้างในกองการศึกษา
3.โต๊ะทางานขนาด 5 ฟุต ชนิดเหล็กพร้อมกระจก 3 ตัวๆละ 6,700 บาท รวมเป็นเงิน 20,100
บาท สาหรับบุคลากรครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแป้น 3 อัตรา
4.เก้าอี้สาหรับ ผู้ บ ริห ารชนิดมีพนักพิงสู ง 1 ตัวๆละ 3,800 บาท ส าหรับผู้ อานวยการโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแป้น
5.เก้าอี้สาหรับพนักงานชนิดมีพนักพิง 2 ตัวๆละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 2,400 บาท สาหรับ
บุคลากรครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแป้น 2 อัตรา
6.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่องๆละ 7,700 บาท สาหรับใช้ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแป้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน 43,100 บาท
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จานวน
6 รายการ
ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 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 คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อสภาเทศบาลตาบล
บ้านแป้น ตามรายละเอียดดังนี้
โอนลด แผนงานการศึ กษา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บการศึก ษา หมวดเงิน เดื อน(ฝ่ า ยประจ า)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งงบประมาณไว้ จานวน 1,334,280 บาท ใช้ไปแล้ว 520,205 บาท
คงเหลือ 814,075 บาท โอนลดไปจานวน 43,100 บาท คงเหลือหลังโอน 770,975 บาท
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 1.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตามรายการดังนี้
-โต๊ะทางานขนาด 5 ฟุต ชนิดเหล็กพร้อมกระจก 1 ตัวๆละ 6,700 บาท
-เก้าอี้สาหรับพนักงานชนิดมีพนักพิง 2 ตัวๆละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 2,400 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 9,100 บาท
2.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตามรายการดังนี้
-โต๊ะทางานขนาด 5 ฟุต ชนิดเหล็กพร้อมกระจก 3 ตัวๆละ 6,700 บาท รวมเป็นเงิน 20,100
บาท
-เก้าอี้สาหรับผู้บริหารชนิดมีพนักพิงสูง 1 ตัวๆละ 3,800 บาท
-เก้าอี้สาหรับพนักงานชนิดมีพนักพิง 2 ตัวๆละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 2,400 บาท
-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่องๆละ 7,700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้เสนอญัตติ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญสท.ศรีไล ครับ

-13สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอสอบถามเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมาย บางครั้งสมาชิกสภาเทศบาลก็
ไม่ทราบตามระเบียบว่าทาได้หรือไม่ได้อย่างไร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดิฉันขอสอบถามว่าการอนุมัติจาเป็นหรื อไม่ รายการที่แจ้งมาอยู่ใน
หมวดครุภัณฑ์ อยู่ในแผน 4 ปีของเทศบาลหรือไม่ เพราะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน เจ้าหน้าที่
จะแจ้งว่า การก่อสร้างต่างๆ ต้องมีในแผนของเทศบาล หากไมมีต้องปรับปรุงแผน แต่ครุภัณฑ์เหล่านี้
อยู่ในแผนหรือไม่ และสามารถทาได้หรือไม่ อย่างไร

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ชี้แจงครับ

นางสาวอรนุช: เรี ย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล โครงการที่จะโอนในส่ วนของวัส ดุครุภัณฑ์ ได้
นักวิเคราะห์นโยบายฯ เพิ่มเติมแผน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ก่อนที่จะนามาให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติค่ะ
ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรี ย นท่ า นประธานสภา ในญั ต ติ แ จ้ ง ว่ า จั ด ซื้ อ เก้ า อี้ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารชนิ ด มี พ นั ก พิ ง สู ง ส าหรั บ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแป้น ไม่ทราบปัจจุบันนี้เรามีผู้อานวยการโรงเรียน
แล้วหรือไม่ หากมีแล้ว ปัจจุบันใครดารงตาแหน่งคะ

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ชี้แจงครับ

นางสาวกัญชริญา: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นการวางแผนล่วงหน้า หาก
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา

กรมส่งเสริมฯ ส่งบุคลากรมาทางาน จะไม่มีโต๊ะและเก้าอี้ทางาน ซึ่งเทศบาลได้ขออัตรากาลังเพิ่ม ซึ่ง
ปัจจุบันได้ครูและภารโรงเพิ่มเข้ามาค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ภารโรงนี่ได้แล้วหรือคะ ในเมื่อปัจจุบันกาลังประกาศรับสมัคร เป็นตาแหน่ง
เดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงหรือไม่คะ

นางสาวกัญชริญา: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ภารโรงเป็นตาแหน่งเดียวกันและปัจจุบันนี้
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา

ประธานสภา

นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาล ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลค่ะ

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม
ว่ า เห็ น ควรอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2561 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
1.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตามรายการดังนี้
-โต๊ะทางานขนาด 5 ฟุต ชนิดเหล็กพร้อมกระจก 1 ตัวๆละ 6,700 บาท
-เก้าอี้สาหรับพนักงานชนิดมีพนักพิง 2 ตัวๆละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 2,400 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 9,100 บาท
2.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตามรายการดังนี้

-14-โต๊ะทางานขนาด 5 ฟุต ชนิดเหล็กพร้อมกระจก 3 ตัวๆละ 6,700 บาท รวมเป็นเงิน 20,100
บาท
-เก้าอี้สาหรับผู้บริหารชนิดมีพนักพิงสูง 1 ตัวๆละ 3,800 บาท
-เก้าอี้สาหรับพนักงานชนิดมีพนักพิง 2 ตัวๆละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 2,400 บาท
-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่องๆละ 7,700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรอนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 11 เสียง ครับ
มติที่ประชุม เห็นควรอนุมัติให้โอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 1.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตามรายการดังนี้
-โต๊ะทางานขนาด 5 ฟุต ชนิดเหล็กพร้อมกระจก 1 ตัวๆละ 6,700 บาท
-เก้าอี้สาหรับพนักงานชนิดมีพนักพิง 2 ตัวๆละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 2,400 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 9,100 บาท
2.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตามรายการดังนี้
-โต๊ะทางานขนาด 5 ฟุต ชนิดเหล็กพร้อมกระจก 3 ตัวๆละ 6,700 บาท รวมเป็นเงิน 20,100
บาท
-เก้าอี้สาหรับผู้บริหารชนิดมีพนักพิงสูง 1 ตัวๆละ 3,800 บาท
-เก้าอี้สาหรับพนักงานชนิดมีพนักพิง 2 ตัวๆละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 2,400 บาท
-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่องๆละ 7,700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท จานวน 11 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์
ประธานสภา /นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา /นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา/
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.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ศรีไล จายโจง/สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง
************** * พักการประชุม 10 นาที ***************
ประธานสภา:

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะเริ่มวาระที่ 3.3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภาฯ
แจ้ ง ว่ า นางสุ พ รรณ เลิ ศ พฤกษ์ รองประธานสภาเทศบาล ไม่ อ ยู่ ใ นห้ อ งประชุ ม และผมเห็ น ว่ า
ระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้วและสมาชิกสภาเทศบาลในห้องประชุมแห่งนี้มีเกินกว่าครึ่ง จึงขอ
ประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระฯ ต่อไป ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่อเติม
โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น
นายกเทศมนตรีฯ หลักการ เทศบาลตาบลบ้านแป้น มีภาระหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 40 และ 51 การดาเนินการ
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยอาศัยการมีส่วนร่ วมและยึดมั่นตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ประกอบกับได้มีห นังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 7272
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ

-15สนับสนุนนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้กาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองนาเงินสะสมไปใช้เพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถดูแลเด็กเล็กและนักเรียนได้
อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้ จึงได้
จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล จานวน
1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท
เหตุผล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น จึงจาเป็น ต้อง
จัดทาโครงการ ดังนี้ 1.โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร เนื่องจาก
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ไม่มีห้องประกอบอาหาร มีสภาพไม่เป็นไปตามโภชนาการ
สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ซึ่งมีความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนที่รับประทาน
ในโรงอาหาร จากการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกรอบข้าง ส่งผลให้เด็กนักเรียนอยู่ในภาวะ
เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย โดยขอใช้จ่ายเงินสะสมและเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
ข้อระเบียบกฎหมาย 1.เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมเป็นอันพ้นไป
2.เสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอ
ได้โปรดนาเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการต่อเติม
โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น เป็นจานวนเงิน 350,000 บาท เพื่อพิจารณา
ต่อไป
ประธานสภา:

ก่อนที่จะสอบถาม ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่กองคลัง ชี้แจงสถานะทางการคลังให้ที่ประชุมทราบครับ

นางสาวชวัลนุช: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจง
นักวิชาการคลัง รายละเอียดการตรวจสอบยอดเงินสะสม ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของอปท. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินของอปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
เงินสะสม 30 เมษายน 2561
27,642,653.08 บาท
บวก เงินสะสม
4,910.00 บาท
เงินสะสม 15 พฤษภาคม 2561
27,647,563.08 บาท

-16หัก เงินส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท)
ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชาระหนี้แล้ว
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่าย
คงเหลือ
หัก เงินสะสมที่อปท.สารองเงินสะสมไว้จ่ายกรณี
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (คานวณจากฐานเงินเดือน 6 เดือน)
2.รายจ่ายประจาที่ต้องจ่ายให้ประชาชน(เบี้ยยังชีพฯ)
3.จ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสารองไว้ประมาณร้อยละ10
รวม 3 รายการ
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ (ณ 15 พฤษภาคม 2561)

8,671,909.10 บาท
213.75 บาท
2,638,461.24 บาท
11,310,584.09 บาท
16,336,978.99 บาท
6,923,520.00 บาท
3,900,000.00 บาท
551,345.90 บาท
11,374,865.90 บาท
4,962,113.09 บาท

ประธานสภา: ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพื่อจัดทาโครงการ
ต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น จานวน 350,000 บาท และเจ้าหน้าที่
กองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดเงินสะสมคงเหลือของเทศบาล ให้ที่ประชุมทราบแล้ว จะมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า เห็นควร
ให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จานวน 350,000 บาท เพื่อเพื่อจัดทาโครงการต่อเติมโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จานวน 10 เสียง นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา
ไม่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ครับ
มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวน 350,000 บาท เพื่อจัดทาโครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น จานวน 10 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์
ประธานสภา/ นางจั น ทร์ แ สง จิ ต อารี เลขานุ ก ารสภา/สท.ณรงค์ เชื้ อ เย็ น / สท.เทพนิ มิ ต
เจริญสุข/ สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/สท.สันติ ปินคา/ สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ศรีไล จายโจง/
สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง
นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภาเทศบาล ไม่อยู่ในที่ประชุม

ประธานสภา:

วาระที่ 3.4 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่อเติมหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น(หลังใหม่) เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่อเติม
หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น (หลังใหม่)
นายกเทศมนตรีฯ หลักการ เทศบาลตาบลบ้านแป้น มีภาระหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 40 และ 51 การดาเนินการ
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและยึดมั่นตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ประกอบกับได้มีห นังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 7272
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้กาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองนาเงินสะสมไปใช้เพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถดูแลเด็กเล็กและนักเรียนได้

-17อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้ จึงได้
จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจ ากสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล จานวน
1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท
เหตุผล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น จึงจาเป็นต้อง
จัดทาโครงการ ดังนี้ 1.โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น (หลังใหม่)
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร จานวน 2 จุด หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96.00
ตารางเมตร เนื่องจากสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีอาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน
และโรงอาหารอยู่ห่างกัน ทาให้ประสบปัญหาในการใช้ห้องสื่อการเรียนรู้ที่อยู่ในแต่ละอาคารร่วมกัน
และการนาเด็กนั กเรีย นไปรั บประทานอาหารยังโรงอาหาร เนื่องจากในฤดูฝนมีฝ นสาดทาให้ พื้น
ทางเดินเปี ยก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มของเด็กนักเรียนและครูผู้ส อน ในระหว่างที่นาเด็ก
นักเรียนเดินทางไป-มา ระหว่างอาคาร โดยขอใช้จ่ายเงินสะสมและเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2561
ข้อระเบียบกฎหมาย 1.เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมเป็นอันพ้นไป
2.เสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอ
ได้โปรดนาเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการต่อเติม
หลั งคาศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น (หลังใหม่) เป็นจานวนเงิน 150,000 บาท
เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพื่อจัดทาโครงการ
ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น (หลังใหม่) จานวน 150,000 บาท
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณที่เทศบาลนาไปลงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมล้านกว่าบาท ปรับปรุง ต่อเติมหลายรายการ ผมขอเสนอแนะให้ทาโดมขนาดใหญ่ เด็กนักเรียน
สามารถทากิจกรรมทุกอย่างได้ภายในนั้น แต่เทศบาลทาทีละเล็กละน้อย ไม่วางแผนในระยะยาว
ฝากกองช่างพิจารณาวางแผนในระยะยาวด้วยครับ

ประธานสภา: เชิญสท.ศรีไล ครับ

-18สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา การจ่ายขาดเงินสะสม ขอสอบถามแบบ ปย. 5 ตั้งข้อสังเกต เจ้าหน้าที่ได้
ประมาณการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยากให้ประมาณการในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เ คียงกับ
ปัจจุบัน ณ วันที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เพราะก่อนจะจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุต้องขอราคากลางจากกองช่างและ
กองช่ า งต้ อ งประมาณการใหม่ อี ก หนึ่ ง รอบ เนื่ อ งจากเวลาที่ ส ภาเทศบาลอนุ มั ติ อาจจะใช้ เ งิ น
100,000 บาท แต่ช่วงเวลาจริงๆ อาจจะใช้เงินแค่ 90,000 บาท เสียดายงบประมาณและถ้าหาก
กรณี ณ ปัจจุบันราคาของสูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

ประธานสภา: เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ครับ
นายพิเชษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หากราคาสูงขึ้น เช่น ตั้งราคากลางไว้ที่ 150,000
หน.ฝ่ายการโยธา บาท แต่ราคา ณ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 160,000 บาท คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ต้องทาการ
ต่อรองราคากับผู้รับจ้าง เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อทางราชการครับ
นางสุภาวัตร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องงบประมาณกับราคากลาง เมื่อ
รองปลัดเทศบาล ประกาศงานจ้าง จะประกาศทั้ง 2 รายการ คือ ราคากลางและงบประมาณที่มีอยู่ ผู้รับจ้างรับทราบ
หากผู้รับจ้างเห็นว่างบประมาณที่มีอยู่น้อย ไม่เพียงพอ สามารถเสนอราคาที่สูงกว่าเข้ามาได้ และ
คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคา จะเป็ น ผู้ ต่ อ รองราคา หากผู้ เ สนอราคารายแรก ไม่ ส ามารถ
รับข้อเสนอของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สามารถเรียก
ผู้เสนอราคารายถัดไปเข้ามาเสนอราคา เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการค่ะ
ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม
เห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จานวน 150,000 บาท เพื่อเพื่อจัดทาโครงการ
ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น (หลังใหม่) ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ
มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จานวน 10 เสียง
นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา ไม่อยู่ในที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม จ านวน 150,000 บาท เพื่ อ จั ด ท าโครงการต่ อ เติ ม หลั ง คา
ศูน ย์ พัฒนาเด็ กเล็กเทศบาลตาบลบ้ า นแป้น (หลังใหม่ ) จ านวน 10 เสีย ง ประกอบด้ว ย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา/ นางจั น ทร์ แ สง จิ ต อารี เลขานุ ก ารสภา/สท.ณรงค์
เชื้อ เย็น / สท.เทพนิมิต เจริ ญ สุข / สท.ประดิ ษฐ์ เมื องลือ /สท.สัน ติ ปิ น ค า/ ฃสท.สมศัก ดิ์
ห้าวหาญ/ สท.ศรีไล จายโจง/สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง
นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา ไม่อยู่ในที่ประชุม

ประธานสภา: ขณะนี้เวลาล่วงเลยถึงเที่ยงวัน ผมขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และนัดประชุม
อีกครั้งในเวลา 13.30 น. ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลาครับ
********************** พัก 12.15 – 13.30 น. *******************
เริ่มประชุม 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา:

เรื่องอื่นๆ

สาหรั บ วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ผมขอสอบถามโครงการพัฒ นาศักยภาพคณะผู้ บริห าร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ปี 2561 จะดาเนินการในช่วงเวลาใดครับ เชิญ สท.ศรีไล ครับ

-19สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด
60,000 บาท ซึ่งโครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสานักปลัด ดิฉันขอแสดงความคิดเห็นใน
แต่ละปี โครงการนี้ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก แต่ปีนี้อยากให้ทาโครงการอย่างมีคุณภาพ และ
หารือเกี่ยวกับการพัฒนาภายในหมู่บ้าน เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้านแป้น ไม่มีคณะผู้บริหาร ขาดการ
ลงพื้นที่ดูแลประชาชน การจัดโครงการในครั้งนี้ขอให้จัดนอกพื้นที่เพื่อป้องกันมิให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ออกจากกิจกรรมก่อนเสร็จสิ้นโครงการฯ

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่สานักปลัด ครับ

นายเจริญ:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการพัฒนา
รก.หัวหน้าสานักปลัด ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานฯ ตั้งงบประมาณไว้ 60,000 บาท เสนอให้พิจารณา
จัดทาโครงการภายในจังหวัด เช่น อ.ก้อ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจัดภายในเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เพื่อประหยั ดงบประมาณและเพื่อ ให้ การอบรมตามโครงการพัฒ นาศักยภาพฯ ครอบคลุ มไปถึ ง
พนักงานจ้างของเทศบาลครับ
ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามหากจัดที่ อ.ก้อ จะใช้งบประมาณจานวนเท่าใดครับ

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่สานักปลัด ครับ

นายเจริญ:

เรียนท่านประธานสภา จากการสอบถามหากจัดโครงการที่ อ.ก้อ นอนในแพ ค่าอาหารกลางวัน
รก.หัวหน้าสานักปลัด อาหารเย็นและที่พัก คิดท่านละ 650 บาท ครับ
ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ ครับ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา ขอให้พิจารณาให้ดี เนื่องจากแพที่ อ.ก้อ มีแต่ผักตบชวา หากเปลี่ยนเป็น
เขื่อนกิ่วลม จ.ลาปาง น่าจะดีกว่าครับ

ประธานสภา:

หากยังไม่ได้ข้อยุติ ผมขอให้เจ้าหน้าที่สานักปลัดไปดาเนินการสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายและสถานที่
เพื่อแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบในคราวต่อไปครับ

นายเจริญ:

เรียนท่านประธานสภา สานักปลัดขอรับไว้พิจารณา และขอเวลาสารวจสถานที่ พร้อมทั้งสรุปเรื่อง
รก.หัวหน้าสานักปลัด งบประมาณ เพื่อนามาแจ้งสภาเทศบาลในคราวต่อไปครับ
ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน หากฝนตกหนักเกิดน้าท่วมขัง ประชาชนบ้านเส้ง
บ้านหนองเต่า แจ้งให้เทศบาลรีบดาเนินการขุดลอกรางระบายน้าครับ

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ชี้แจงครับ

นายพิเชษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การขุดลอกรางระบายน้าในพื้นที่ของกรมทางหลวง
หน.ฝ่ายการโยธา ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ และเทศบาลได้ส่งแผนผัง แบบแปลนไปให้กรมทางหลวงพิจารณา
แต่ได้รับการตีกลับเนื่องจากไม่ถูกต้องตามแบบของกรมทางหลวง ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขครับ
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เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ดิฉันมีเรื่องแจ้งที่ประชุม 4 เรื่อง เรื่องแรก การขุดลอกราง
ระบายน้ า บ้านหนองเต่าถึงเขตติดต่อบ้านเส้ งเนื่องจากดินจากการทาถนนใหม่ เข้าไปอุดตันเต็ม
รางระบายน้ า น้ าไม่ไหลทาให้ ท่ว มขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขอให้ เทศบาลประสาน
กรมทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนฤดูฝนจะมาถึง เรื่องที่สอง การประชาคมแผนหมู่บ้าน พบปัญหา
คือ ความเดือดร้อนที่แท้จริงของหมู่บ้าน ตกไปอยู่อันดับที่ 2หรือ 3 ไม่ใช่อันดับที่ 1 ขอให้เจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ตรวจสอบและนาปัญ หาที่เดือดร้อนจริงๆ มาแก้ไขเป็นอันดับแรก เช่น ปัญหารางระบายน้า
อุดตัน และน้าท่วมขัง ซอย 3 บ้านบ่อโจง ระดับทางระบายน้าสูงกว่ารางระบายน้าและเป็น พื้นที่ของ
เอกชน ประชาชนเสนอปัญหาเข้ามาทุกปี แต่ไม่ได้รับการแก้ไข เรื่องที่สาม เทศบาลไม่มีหน่วยงาน
ในเรื่องของการซ่อมบารุง เช่น รางระบายน้า เครื่องออกกาลังกายที่ชารุด ขอให้เจ้าหน้าที่ออกไป
สารวจและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เรื่องที่สี่ การบริหารงานบุคคล ปัจจุบัน รับพนักงานเทศบาลเข้า
มาใหม่เป็นจานวนมาก กรอบอัตรากาลังคงจะมีเยอะ เพราะรับพนักงานใหม่เข้ามาเรื่อยๆ คนล้นงาน
แต่ ง านบางอย่ า งกลั บ ล่ า ช้ า ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขอย่ า งเร่ ง ด่ ว น
พนักงานจ้าง ไม่เติบโต ไม่มีการเพิ่มเงินเดือนจึงไม่มีสิ่งจูงในในการทางาน หากรับข้าราชการเพิ่ม
ควรดูความเหมาะสม หากมีข้าราชการแล้วไม่ควรรับพนักงานจ้างเพิ่ม ฝากไว้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

ะธ ภา การประชาคมแผนหมู่บ้าน โครงการอันดับที่ 1 ของบ้านหนองหนาม คือ
การทารางระบายน้า ซอย 3 ได้อันดับ 1 มาหลายปี แต่ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้ง ว่า
ไม่มีทางลงของน้า ประกอบกับเป็นพื้นที่ของเอกชนจึงไม่สามารถแก้ไขได้ เป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายปี
และประชาชนบ้านรั้วทุ่ง ส่งหนังสือร้องเรียนขอให้เทศบาลทาถนนใหม่แทนถนนเดิมที่ถูกรื้อถอน
เพื่อให้การสัญจรของประชาชนบ้านรั้วทุ่ง มาสถานีอนามัย มาเทศบาล มาตลาด เป็นไปด้วยความ
สะดวก โดยประชาชนได้ล งลายชื่อร้องเรียนเข้ามาตามเอกสารที่ ผ มนามายื่นต่อเลขานุการสภา
เทศบาลจะดาเนินการแก้ไขอย่างไรครับ

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ

นายไกรยศ:

เรียนท่านประธานสภา แผนการประชาคมหมู่บ้าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาแจ้งว่าแก้ไขปัญหาไม่ตรง
รก.ผอ.กองวิชาการฯ จุดนั้น ความเป็นจริงตรงจุดเพราะประชาชนสะท้อนปัญหาเข้ามาทุกโครงการ แต่ปัญหาที่เป็น
ประวัติศาสตร์ เช่น รางระบายน้า ซอย 3 บ้านบ่อโจง , รางระบายน้าบ้านเส้ ง ไม่ได้ติดปัญหาที่
เทศบาล แต่ติดปัญหาเนื่องจากเป็นพื้นที่ของเอกชน ที่ดินของเอกชน ถมที่สูงกว่ารางระบายน้า หลาย
โครงการที่ส าคัญ เร่ งด่ว นและไม่ติดปัญหาใดๆ เทศบาลสามารถดาเนินการได้ทันที และปัญหา
รางระบายน้ าอุ ด ตั น ในพื้ น ที่ ข องกรมทางหลวง เทศบาลได้ ป ระสานกรมทางหลวงเพื่ อ ขุ ด ลอก
รางระบายน้า แต่อานาจในการดาเนินงานเป็นของกรมทางหลวง การแก้ไขปัญหาต้องทาเฉพาะเรื่อง
หลั ก ประชาธิป ไตยยึ ด หลั ก เสี ย งส่ ว นใหญ่ ทุก คนทุก หมู่ บ้า นมี ปั ญหาเหมื อ นกัน แต่ต้ อ งใช้ เ สี ย ง
ส่วนใหญ่ในการตัดสิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ครับ
นางสุพรรณ:

เชิญสท.เทพนิมิต ค่ะ

รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว
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ะธ
ผมขอให้คุณไกรยศ ช่วยอธิบายสัดส่วนประชาชนที่เข้ามาประชุมประชาคม
เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาล บางท่านอาจจะยังไม่ทราบ สัดส่วนเปลี่ยนไปเยอะครับ

นางสุพรรณ:

คุณไกรยศ รอเอกสาร เชิญท่านปลัดเทศบาล ค่ะ

รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

นายธีระศักดิ์:
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่

เรี ย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ปัญหารางระบายน้าอุดตัน สองข้างทางตั้งแต่
บ้านหนองเต่าจนถึงบ้านแป้น ผมและนายพิเชษฐ์ จะเข้าพบหัวหน้าแขวงทางหลวงจังหวัดลาพูน เพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เนื่องจากที่ผ่านมาแขวงทางหลวง ดาเนิ นการขุดลอกทีละเล็กทีละน้อย
นายกเทศมนตรีฯ ท่อระบายน้าจึงอุดตัน ฝนตกหนักเกิดปัญหาน้าท่วมขังไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนครับ
นางสุพรรณ:

ดิฉันขอฝากเรื่องลาเหมืองบ้านแป้น บ้านบูชา ลาเหมืองอุดตัน น้าไหลไม่สะดวกทาให้น้าในลาเหมือง
รองประธานสภา ไหลเข้าในบ้านของประชาชน และพบว่าประชาชนวางท่อในลาเหมืองตามอาเภอใจ ไม่ทราบว่าได้รับ
ปฏิบัติหน้าที่
อนุญาตจากเทศบาลแล้วหรือไม่ อย่างไรคะ และขอฝากภาพถ่ายลาเหมืองที่ตื้นเขินให้เจ้าหน้าที่ของ
ประธานสภาชั่วคราว แขวงทางหลวงทราบ เพื่อจะได้เห็นสภาพที่แท้จริงใช้เป็นแนวทางแก้ไขต่อไปค่ะ
นายพิเชษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การวางท่อในลาเหมืองไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ
หน.ฝ่ายการโยธา ของเทศบาล แต่ประชาชนไปขออนุญาตจากกรมทางหลวงโดยตรงครับ
นายไกรยศ:

เรีย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การประชุมประชาคมหมู่บ้านผู้เข้าร่วมประชุม
รก.ผอ.กองวิชาการฯ ต้องประกอบไปด้วย สมาชิกสภา/ ประชาชน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ ผอ.รพ.สต./ ผอ.รร.ในพื้นที่ /หัวหน้าส่วน
ราชการ/ กรรมการหมู่บ้าน/อสม./อปพร. /กลุ่มอาชีพ/ ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน/ ผู้สูงอายุ ยกตัวอย่าง
บ้านหนองหนาม มี 250 ครัวเรือน ร้อยละ 5 ระดับหมู่บ้าน ร้อยละ 20 ในระดับตาบล ประชาคม
ในหมู่บ้าน 5 คน ก็ประชุมได้ เป็นแนวทางสัดส่ วนประชาคม ตามแนวทางประชารัฐ ของพลเอก
ประยุทธ์ จันโอชา ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่เป็นห่วงเรื่องสัดส่วนแต่เทศบาลทาตามข้อระเบียบ
กฎหมาย ครับ
สท.เทพนิมิต:

ะธ
ปัญหานี้ผมเป็นห่วงจริงๆ เพราะบ้านหนองหนาม จานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
400 กว่าคนถ้าเทียบ 5 % ผู้มาประชาคมแค่ 20 คน ก็สามารถทาได้ ซึง่ ถือว่าน้อยมาก หากพูดตาม
ระเบียบถือว่าถูกต้อง แต่ถ้ามองภาพความเป็นจริงมันน้อยมาก ผมเป็นห่วงอนาคต ขอบคุณครับ

นางสุพรรณ:

ปัญหาตามที่สท.เทพนิมิตแจ้ง ผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านควรทาความเข้าใจ มีความพร้อม
รองประธานสภา มากน้อยเพียงใดในการทาประชาคม อยากให้มาประชาคมจานวนมากๆ เชิญสท.ศรีไลค่ะ
ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราว

สท.ศรีไล:

ะธ
ขอสอบถามเรื่องสัดส่วนจานวนผู้เข้าร่วมประชาคม หัวหน้าส่วนราชการ/
ผอ.รร./ผอ.รพ.สต. ที่ผ่านมาบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านของเทศบาล สัดส่วน 5%
ถือว่าน้อยมาก แต่ประชาคมหมู่บ้านประชารัฐที่ผ่านมา หากประชาชนไม่ถึง 50 คน ถือว่าไม่ผ่านค่ะ
และกรณีน้าท่วมขัง แต่ติดปัญหาที่ดินเป็นของเอกชน ไม่สามารถระบายน้าออกได้ นี่เป็นปัญหาใหญ่
ประชาชนเดือดร้อนมานาน แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของเอกชน

-22ในเมื่อทราบว่าแก้ไขตรงจุดนั้นไม่ได้ ควรจะเลี่ยงและหาวิธีแก้ไขให้น้าไหลไปทางอื่น ไม่ควรปล่อยให้
ปัญหามีอยู่อย่างนั้น ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะ
ประธานสภา:

เชิญคุณไกรยศ ครับ

นายไกรยศ:

ะธ
ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ มท 0810.3 /ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สัดส่วนการประชาคมแบบประชารัฐ
ร้อยละ 5 ร้อยละ 3 จานวนผู้มาประชาคมจะมากหรือน้อย เทศบาลได้ประสานไปยังหมู่บ้านแล้ว ว่า
จะประชาคมในวันใด ท่านสมาชิกสภาก็รับทราบ และได้ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย การเข้าร่วม
หรือไม่เข้าร่วมประชาคม ไม่สามารถก้าวล่วงได้ และหัวหน้าส่วนราชการ/ผอ.รร./ผอ.รพ.สต./ เราได้
ประกาศเป็นสัดส่วนการประชาคมแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านต้องเข้าร่วม เราถือสัดส่วนร้อยละ 5
ร้อยละ 3 ส่ ว นใหญ่แต่ล ะหมู่บ้านเข้าร่ว ม หมู่บ้านละ 30-40 คน และอีกหนึ่งกรณี การแก้ไข
น้าท่วมขัง ในที่ดินของเอกชน สามารถช่วยเหลือได้แต่ ต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือ แต่ที่ไม่
สามารถดาเนินการได้ คือพื้นที่ที่ติดส่วนราชการ เช่น ถนนที่ติดต่อกัน ต้องขออนุญาตเจ้าของพื้น
ก่อนที่จะดาเนินการใดๆ ครับ

รก.ผอ.กองวิชาการฯ

ประธานสภา:

เชิญสท.อุทัย ครับ

สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภา ขอขอบคุณที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นประวัติศาสตร์หลายๆเรื่อง แต่มีเรื่อง
คงค้างคือ เรื่องรางระบายน้า ซอย 1,2,3,5 บ้านหนองหนาม ที่ดินเป็นของเอกชน ฝนตกน้าท่วมขัง
ขอเทศบาลดาเนินการแก้ไขครับ

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์ เรี ย นท่ า นประธานสภา ปั ญ หาพื้ น ที่ เ ป็ น ของเอกชน คงต้ อ งเชิ ญ ท่ า นสมาชิ ก สภา ท่ า นก านั น
ปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน และตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อช่วยเหลื อ ลงพื้ นที่
ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ ครับ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา ผมขอฝากเรื่องรางระบายน้าของบ้านเส้ง หมู่บ้านจัดสรร เพราะหมู่บ้าน
จัดสรร แจ้งว่ามอบพื้นที่ให้เทศบาล เทศบาลต้องดาเนินการแก้ไข แต่ในความเป็นจริงเจ้าของหมู่บ้าน
จัดสรร ควรจัดการปัญหาการระบายน้าด้วยตนเอง และทางเทศบาลก่อนที่จะรับมอบพื้นที่ใดๆ ก็ควร
ตรวจสอบให้ ดีว่ ามี ท างระบายน้าแล้ ว หรื อไม่ และซอยข้ างศาลาเอนกประสงค์ ถนนสู งกว่ า
รางระบายน้า ทาให้น้าท่วมขังบ้านใกล้เคียง ไม่มีทางลงของน้าเนื่องจากเป็นพื้นที่เอกชน และการ
ประชาคมหมู่บ้าน เป็นสิ่งที่สาคัญ เป็นเวทีที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น แจ้งปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไขแต่ประชาชนไม่เห็นความสาคัญ ไม่เข้าร่วม ครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ผมมีข้อเสนอแนะ 3 ข้อ ข้อแรก งบซ่อมแซมถนนสันตก ทารั้วใช้เงิน ล้านกว่า
บาท แต่ เ ว้ น ไหล่ ท าง ไม่ น าดิ น ลู ก รั ง ไปถม ขอสอบถามกองช่ า งมี ง บประมาณซ่ อ มแซ มหรื อ มี
ดินลูกรังไปถมบริเวณนั้นได้หรือไม่ เรื่องที่สอง รางระบายน้าที่เป็นปัญหาทุกปี ผมเคยเสนอแนะกับ
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แขวงทางหลวง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงว่าแขวงทางหลวง มีแผนขุดลอกรางระบายน้า มีงบประมาณ
เพื่อดาเนินการในส่วนนี้หรือไม่ ผู้นาชุมชนจะได้แจ้งประชาชนในพื้นที่รับทราบด้วยตนเอง เพราะที่
ผ่านมาเทศบาลแจ้งประชาชนมาโดยตลอดว่า ได้ทาหนังสือแจ้งไปยังแขวงทางหลวงเรียบร้อยแล้ว
มีเอกสารตอบรับเรื่องร้องทุกข์แจ้งมาที่ผม และผมได้นาไปชี้แจงให้ประชาชนทราบ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
เรื่องที่สาม แผนประชาคมหมู่บ้าน มีปัญหาทุกปี แต่ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้รับการแก้ไข ประชาชนจะ
ยึดถือตามผู้นา หากผู้นาเสนอโครงการใด ประชาชนจะคล้อยตามนั้น ปัญหาที่แท้จริงเลยไม่ได้รับการ
แก้ไขครับ
นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมจะเข้าพบผู้อานวยการแขวงทางหลวงด้วยตนเอง
แต่ถ้าจะให้เชิญมาพบผู้นาชุมชน ผมไม่ทราบว่าท่านจะยินดีมาหรือไม่ครับ

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ ครับ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา รางระบายน้าตื้นเขินในหมู่บ้าน หากเทศบาลสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้
และให้ทุกหมู่บ้านเสนอโครงการเข้ามาเพื่อขอขุดลอกรางระบายน้า ขอให้คณะผู้บริหารและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน นาไปพิจารณา ขอบคุณครับ

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ปัญหารางระบายน้าตื้นเขินเป็นปัญหาทุกหมู่บ้าน
ปลัดเทศบาล ต้องมีการสารวจเส้นทางน้าไหล การแก้ไขเบื้องต้นแต่ละหมู่บ้านควรจะร่วมแรงร่วมใจ จิตอาสา
ปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาภายในหมู่บ้าน
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภา:

ปัญหารางระบายน้ า ขอเสนอแนะให้ ทุกหมู่บ้านสารวจรางระบายน้า ท่อระบายน้า เราสามารถ
ซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สินได้ ประชาชนในหมู่บ้านต้องร่วมแรงร่วมใจรักษาและพัฒนา ผมเข้า
มาเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 10 กว่าปี ยังไม่เคยมีการขุดรอกรางระบายน้า หรือนาตะกอนในบ่อพัก
ออก ทาให้เกิดตะกอนสะสม ประชาชนต้องมีส่วนร่วม ไม่ควรโยนภาระหน้ าที่ให้กับเทศบาล ควรมี
ส่วนร่วมระหว่างเทศบาลและประชาชน

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมเสนอแนะให้กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับประชาชน
ปลัดเทศบาล ในหมู่บ้าน จิตอาสาร่วมกันพัฒนา ขุดลอกรางระบายน้าภายในหมู่บ้านครับ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การขุดลอกระบายน้า ฝารางระบายน้าอาจชารุด
เสียหาย ควรจะมีงบประมาณรองรับในส่วนนี้ และพบว่าท่อประปาของหมู่บ้านวางในรางระบายน้า
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้น้าในรางระบายน้าไหลไม่สะดวก

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หมู่บ้านนาท่อประปามาวางในรางระบายน้าถือว่า
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ท่อประปากีดขวางทางเดินของน้า ท่อระบายน้าไม่ได้มีขนาดใหญ่ และยังมี
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ ท่อประปาไปกีดขวางทางน้าเพิ่มเข้าไปอีกครับ
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เชิญสท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรี ย นท่ านประธานสภา ผมเห็ น ด้ว ยกั บแนวคิด ของท่า นปลั ด เทศบาล ประชาชนควรมีส่ ว นร่ว ม
ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาหมู่บ้าน ขุดลอกรางระบายน้าแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังร่วมกัน

ประธานสภา:

เชิญคุณสุพรรณ ครับ

นางสุพรรณ:

เรียนท่านประธานสภา การขุดลอกลาเหมืองสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการนารถแบ๊คโฮคันเล็ก
ในการขุ ด ลอก น่ า จะใช้ ง บประมาณไม่ ม ากนั ก จ้ า งเหมารถแบ๊ ค โฮ วั น ละ 3,500 บาท แต่ ที่
ผ่านมาเทศบาลแจ้งว่าไม่สามารถดาเนินการได้ ขอฝากไว้ด้วยค่ะ

รองประธานสภาฯ

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ในส่วนนี้ผมขอฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ช่วยในการสารวจและแจ้งข้อมูล
ปลัดเทศบาล ให้เทศบาลทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไปครับ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภา:

จะมีส มาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เรื่องสุดท้ายผมขอฝากไว้
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเหมาของเทศบาลที่เข้ามาทางานใหม่ เทศบาลควรจัดให้มีการนิเทศ
หรือแนะนามารยาทในการทางาน อบรมกิริยามารยาท การมีสัมมาคารวะ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่
สาหรับในวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจาปี 2561 ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนการงานและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน สาหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 15.50 น.
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางจันทร์แสง จิตอารี)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

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

