บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
..................................................
ผู้มาประชุม
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.นายถนอม
ญาณะโรจน์
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ถนอม ญาณะโรจน์
2.นางจันทร์แสง จิตอารี
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
จันทร์แสง จิตอารี
3.นายณรงค์
เชื้อเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ณรงค์ เชื้อเย็น
4.นายเทพนิมิต เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เทพนิมิต เจริญสุข
5.นางศรีไล
เจริญวิวัฒน์วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ศรีไล
เจริญวิวัฒน์วงศ์
6.นายอุทัย
อุประโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
อุทัย
อุประโจง
7.นายสนิท
สุริยะธง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สนิท
สุริยะธง
8.นายประดิษฐ์ เมืองลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ประดิษฐ์ เมืองลือ
9.นายสันติ
ปินคา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สันติ
ปินคา
10.นายสมศักดิ์ ห้าวหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สมศักดิ์ ห้าวหาญ
ผู้ไม่มาประชุม
ชื่อ – สกุล
1.นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์

ตาแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชื่อ - สกุล
1.นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
2.นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร
3.นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์
4.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์
5.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
6.นายรังสรรค์ ขว้างแป้น
7.นายเจริญ
ชุ่มพระวงศ์
8.นายไกรยศ คามูล
9.นายพิเชษฐ์
ไชยแป้น
10.นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป
11.นางณภัทรวรัญญ์ ศิรโรจน์สถิต
12.นางนันทกา
เครือซุง
13.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
14.นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว
15.นายชาญศิลป์ มณีวรรณ
16.นางสาวชนัญญา คงสมัย
17.นางสาวบุษบา หมื่นวิวฒ
ั น์
18.นายอนุชัย
ยะพะง่า

ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.หัวหน้าสานักปลัด
รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

หมายเหตุ
ลากิจ
ลายมือชื่อ
ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
พรศักดิ์
แก้ววิจิตร
สุภาวัตร ศิริบูรณ์
ณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์
รัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
รังสรรค์
ขว้างแป้น
เจริญ
ชุ่มพระวงศ์
ไกรยศ
คามูล
พิเชษฐ์
ไชยแป้น
สอางค์ศรี
พิมพ์อูป
ณภัทรวรัญญ์ ศิรโรจน์สถิต
นันทกา
เครือซุง
อมรรัตน์
อูปเวียง
พิมผกา
ต้นแก้ว
ชาญศิลป์
มณีวรรณ
ชนัญญา
คงสมัย
บุษบา
หมื่นวิวัฒน์
อนุชัย
ยะพะง่า

19.นางอัมพรรณ
20.นางฝนทอง
21.นางอ่อนจันทร์

ญาณะโรจน์
ฟูวิโรจน์
มาละโรจน์

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

อัมพรรณ
ฝนทอง
อ่อนจันทร์

ญาณะโรจน์
ฟูวิโรจน์
มาละโรจน์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นทุกคน
เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย แรก
ประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้ านแป้น เข้าร่วมการประชุม
สภาเทศบาล ทั้งหมด 10 ท่าน ลากิจ 1 ท่าน คือ นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เนื่องจากต้องเข้าร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่เดินทางมาติดตามการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
ของอปท. จากนั้นเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาเทศบาลได้กล่าว
เปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบล
บ้านแป้น
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา:

สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
2562 ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ สาหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ ที่
ประชุมทราบ เรื่ องแรก แนะนาพนักงานเทศบาล ท่านแรก นายณัฐ วิโ รจน์ โชติธ นชญาณ์นนท์
ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองช่ า ง โอนย้ า ยมาจากเทศบาลต าบลแม่ แ รง จ.ล าพู น เมื่ อ วั น ที่
1 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ องที่สอง การสั มมนาทางวิช าการ ประจาปี 2562 เรื่อง “มองอนาคตท้องถิ่น ภายหลั งการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2562 โรงแรมเมาท์แท่นบีช
พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และการบรรยายพิเศษเรื่อง “มองอนาคตการกระจายอานาจหลัง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ กรรมการกระจายอานาจฯ
และอาจารย์ นักวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการบรรยายพิเศษเรื่อง “ร่างพรบ.ระเบียบ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับอนาคตการบริหารงานบุคคล อปท.” โดย นายศิริวัฒน์ ผาเจริญ หัวหน้า
สานักงาน ก.ถ.สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสนใจเข้าร่วมการ
สัมมนา ประสานงานได้ที่ สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์
เรื่องที่สาม แจ้งบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ่อต้นกว๋าว บ้า นม่วงต้นผึ้ง ชารุด เกษตรกรผู้ทานาและ
ทาสวนลาไยได้รับความเดือดร้อน ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาโดยด่วน
เรื่ องที่ สี่ หลั ง จากการประชุ มเสร็จ สิ้ น ขอเชิ ญ ทุก ท่า นร่ว มรั บ ประทานอาหารร่ ว มกั นด้ า นหน้ า
ห้องประชุมสภาเทศบาล ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา:

ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้ น
สมัย สามัญ สมัย ที่ 4 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ตามเอกสารที่ ได้แจกให้
ทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาท่านใด หรือท่านผู้บริหารจะแก้ไข ขอเชิญ ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดแก้ไข เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่

3.1 เรื่องกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นสมัยสามัญ ประจาปี 2562 และสมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี 2563
ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1 การกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ
ประจาปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563 มีสมาชิกเทศบาลท่านใดจะเสนอใน
ที่ประชุม เชิญครับ เชิญสท.สันติ ปินคา ครับ
สท.สันติ :

ผมนายสันติ ปินคา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบล
บ้านแป้น สมัยสามัญ ประจาปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563 ดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม
2562
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม
2562
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2562
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม
2563

ประธานสภาฯ: ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรองได้แก่ สท. เทพนิมิต เจริญสุข และสท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ สมาชิกสภา
ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมจะถือว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้กาหนด
สมัยประชุมตามที่ท่านสท.สันติ ปินคา เสนอดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม
2562
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม
2562
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2562
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม
2563

-4มติที่ประชุม

เห็นชอบกาหนดสมัยประชุมดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่
30 พฤษภาคม 2562
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่
30 สิงหาคม 2562
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่
30 ธันวาคม 2562
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่
2 มีนาคม 2563
3.2 ญัตติ เรื่ องขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่

ประธานสภา: ต่อไปเป็น ระเบีย บวาระที่ 3 ข้อ 3.2 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญคณะผู้บริหาร ครับ
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ เรื่อง
นายกเทศมนตรีฯ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หลั กการและเหตุผ ล ตามที่ กองสวัสดิการสั งคม ได้ตั้งงบประมาณในหมวดแผนงานสร้างความ
เข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน งบลงทุ น หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ่านบัตรสมาร์ทการ์ด จานวน 1 เครื่อง
ในราคา 5,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) และตามหนังสืออาเภอเมืองลาพูน ที่ ลพ 0023.6/
ว 0241 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการพิจารณา
ยกเลิกการเรียกเก็บสาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ในกระบวนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)
เพื่อรองรั บ การยกเลิ ก ส าเนาเอกสารในกระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชี พ
ผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการและการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ซึ่งมีการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น โดยกาหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ ให้เป็นไปตาม
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กาหนด
ข้อระเบียบกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจ ารณา เพื่อให้ การจั ดซื้อดังกล่ าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ดังนี้
โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร
สมาร์ทการ์ด จานวน 1 เครื่อง ในราคา 5,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)

-5โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด จานวน 7 เครื่องๆ ละ 700 บาท ในงบประมาณ 4,900
บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
โอนเพิ่ม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ตั้งไว้
5,000 บาท ขอโอนเพิ่มจานวน 100 บาท รวมเป็นเงิน 5,100 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา: ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม เชิญครับ
เชิญสท.ศรีไล
สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การโอนงบประมาณ
รายจ่าย การโอนลด มีข้อสงสัยไม่ทราบว่าได้ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 1 เครื่องๆละ
5,000 บาท และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดซื้อ จาก 1 เครื่องเป็น 7 เครื่องๆละ 700 บาท
รวมเป็นเงิน 4,900 บาทและสงสัยในส่วนที่โอนเพิ่มไปค่าวัสดุสานักงาน 100 บาท ตั้งไว้ 5,000
บาท รวมเป็น 5,100 บาท ขอเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอธิบายในส่วนนี้ให้ทราบค่ะ

ประธานสภา: เชิญเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ ครับ
นายไกรยศ:
รก.ผอ.กองวิชาการฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การโอนเงินงบประมาณใน
ครั้งนี้ โอนคนละหมวด คือ หมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าวัสดุ โอนลดหมวดครุภัณฑ์ 5,000 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด จานวน 7 เครื่องๆละ 700 บาท
รวมเป็นเงิน 4,900 บาท เงินคงเหลือ 100 บาท จึงโอนเพิ่มไปยังหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
สานักงาน เดิมตั้งไว้ 5,000 บาท โอนเพิ่ม 100 บาท รวมเป็นเงิน 5,100 บาท

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อย่าสับสนกับเงินจานวน 5,000 บาท ที่ตั้งไว้ในหมวดวัสดุ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เพราะเป็นเงินที่ตั้งไว้อยู่แล้ว แต่เงินเหลือจากการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด 100 บาท จึงได้
นายกเทศมนตรีฯ
โอนมาเพิ่มในหมวดค่าวัสดุ รวมเป็น 5,100 บาท
ประธานสภา: เชิญสท.ศรีไล ครับ
สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา เงินเหลือ 100 บาท หากไม่ต้องการให้สมาชิกสภาเทศบาล สับสน ควร
ปล่อยทิ้งไว้ตกเป็นเงินสะสมก็ได้ แต่ทาอย่างนี้ทาให้เกิดความสับสน ขอฝากไว้ด้วยในเรื่องการบริหาร
จัดการค่ะ

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอสอบถามมติ
ที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ท
การ์ด จานวน 7 เครื่องๆละ 700 บาท รวมเป็นเงิน 4,900 บาท และโอนเพิ่ม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดาเนินงาน หมวด

-6ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท ขอโอนเพิ่มจานวน
100 บาท รวมเป็นเงิน 5,100 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 10 เสียงครับ
มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด จานวน
7 เครื่องๆละ 700 บาท รวมเป็นเงิน 4,900 บาท และโอนเพิ่มแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุสานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท ขอโอนเพิ่มจานวน
100 บาท รวมเป็นเงิน 5,100 บาท จานวน 10 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์
ประธานสภา / นางจั น ทร์ แ สง จิ ต อารี เลขานุ ก ารสภ า / สท.ณรงค์ เชื้ อ เย็ น /
สท.เทพนิ มิต เจริ ญ สุ ข /สท.ประดิ ษฐ์ เมือ งลื อ /สท.สั น ติ ปิ น ค า/สท.สมศั กดิ์ ห้ า วหาญ/
สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์/สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง
3.3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประธานสภา: ต่อไปเป็น ระเบี ยบวาระที่ 3 ข้อ 3.3 เรื่อง ขอรับความเห็ นชอบจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เชิญคณะผู้บริหารครับ
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ก่อนที่ผมจะเสนอญัตติ ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ
นายณัฐวิโรจน์:
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในญัตติที่ 3.3
ญัตติเดิม คือ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ในหมวดเงินอุดหนุน ขอแก้ไขเป็น ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนด้านเอกสาร เนื่องจากได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
โดยอานาจหน้าที่ของผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครั้งนี้ จึงขออานาจสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
จ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 รายละเอียดต่างๆ ขอให้กองวิชาการฯ ชี้แจง
ครับ

ประธานสภา: เชิญผู้อานวยการกองวิชาการฯ ครับ
นายไกรยศ:
รก.ผอ.กองวิชาการฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ผอ.กองช่างแจ้ง
ขอแก้ ไ ขเป็ น ญั ต ติ ขอรั บ ความเห็ น ชอบจ่ า ยเงิ น ในหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2562 เพราะการเปลี่ ยนแปลงครั้งนี้ คาชี้แจงตามระเบียบวิธีงบประมาณเป็นอานาจของ
ผู้บริหาร ซึ่งได้ดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว แต่ 67 ทวิ ตามพรบ.เทศบาล เงินอุดหนุนจะจ่ายได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ เพราะฉะนั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนขอความ
เห็นชอบจากสภา หากผ่านแล้วจะขออนุญาตจากผู้ว่าราชการในการขอใช้เงินต่อไปครับ

-7ประธานสภา: เปลี่ยนแปลงญั ตติ จาก ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ในหมวดเงินอุดหนุน แก้ไขเป็น ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน ประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2562 เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ
นายกเทศมนตรี
กาหนดไว้ว่า การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทาได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ดังนั้นผมจึงขอเสนอญัตติ
ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562
ข้อเท็จ จริ ง ตามที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้ตั้งงบประมาณ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุ นส่ วนราชการ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ดังนี้ 1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลาพูน โครงการขยายเขตไฟฟ้า 2 เฟส 2 สาย
ซอยหน้าโบสถ์คริสต์ บ้านแป้น ตั้งไว้ 60,000 บาท (ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 103)
เนื่องจาก บ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอป่าซาง
หลักการ ข้าพเจ้านายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญั ตติขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน
จากเดิม อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลาพูน โครงการขยายเขตไฟฟ้า 2 เฟส 2 สาย ซอย
หน้ า โบสถ์ ค ริ ส ต์ บ้ า นแป้ น ตั้ งไว้ 60,000 บาท ขอแก้ ไ ขเป็ น อุ ด หนุน การไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าค
สาขาอาเภอป่าซาง โครงการขยายเขตไฟฟ้า 2 เฟส 2 สาย ซอยหน้าโบสถ์คริสต์บ้านแป้น ตั้งไว้
60,000 บาท
เหตุผล เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงขอให้
สภาเทศบาลตาบลบ้ า นแป้ น พิจ ารณาให้ ค วามเห็ นชอบจ่า ยเงิ นในหมวดเงินอุ ดหนุ น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อระเบียบกฎหมาย 1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
มาตรา 67 กาหนดไว้ว่า เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(1) เงินเดือน
(2) ค่าจ้าง
(3) เงินตอบแทนอื่นๆ
(4) ค่าใช้สอย
(5) ค่าวัสดุ
(6) ค่าครุภัณฑ์
(7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ
(8) เงินอุดหนุน
(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้
2.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 การจ่ายเงินตาม
มาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
ข้อพิจารณา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นเพื่อพิจารณาต่อไป

-8ประธานสภา: ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงิน ในหมวดเงิน เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าคสาขาอ าเภอป่ า ซาง จะมี ส มาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดสอบถาม เชิ ญ ครั บ
เชิญสท.ศรีไล
สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามหากสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบแล้ว เรื่องต้องส่งต่อให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติ หากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุมัติ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ และต้อง
นามาเข้าสภาเทศบาลอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลาพูนเป็น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอป่าซาง หรือจะรวบยอดที่เดียวพร้อมกัน 2 อย่าง หากทาได้ไม่ผิด
ระเบียบ สภาเทศบาลก็ไม่มีปัญหาเพราะอยู่ในเทศบัญญัติและเป็นความจาเป็นของพี่น้องประชาชน

ประธานสภา: เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ
สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนที่จะเข้า
สู่ ญั ต ติ นี้ ผู้ อ านวยการกองช่ า ง ได้ ชี้ แ จงให้ ท ราบแล้ ว ว่ า ขอเปลี่ ย นแปลงตั ว หนั ง สื อ จากเดิ ม
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง เป็น ขอรับความเห็นชอบ เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องก่อนที่จะมาขอความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลครับ

ประธานสภา: เชิญสท.เทพนิมิต ครับ
สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีข้อ
สงสัย ในทางปฏิบัติส ามารถทาได้หรือไม่ จากเดิม ขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง มาเป็น ขอรับความ
เห็นชอบ หากไม่ขัดระเบียบ สภาเทศบาลไม่มีปัญหา เห็นชอบทุกประการ แต่ถามว่ามันถูกขั้นตอน
หรือไม่ ขอเอ่ยนาม สท.ประดิษฐ์ แจ้งว่า ก่อนเข้าสู่ญัตติ นี้ ผู้อานวยการกองช่างได้ขอเปลี่ยนแปลง
ตัวหนังสือ แต่ท่านจาได้หรือไม่ของเรา ชื่อประชาชนผิด สถานที่ผิด ก็ไม่ได้ มันจะเข้ารูปแบบเดียวกัน
หรือไม่ครับ

ประธานสภา: เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา วัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา แต่เกิดความ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ คลาดเคลื่อน กองช่างพิมพ์เป็น ขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง หากสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบจ่ายเงิน
นายกเทศมนตรี
ในหมวดเงินอุดหนุน จะส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่ออนุมัติจ่ายเงินต่อไป หากผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่อนุมัติ เราก็ไม่สามารถจ่ายเงินได้ครับ
ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือ
อภิ ป รายแล้ ว ผมขอสอบถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ท่ า นใดเห็ น ชอบให้ จ่ า ยเงิ น ในหมวดเงิ น อุ ด หนุ น
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 จากเดิม อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลาพูน โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า 2 เฟส 2 สาย ซอยหน้าโบสถ์คริสต์ บ้านแป้น ตั้งไว้ 60,000 บาท แก้ไขเป็น
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอป่าซาง โครงการขยายเขตไฟฟ้า 2 เฟส 2 สาย ซอยหน้า
โบสถ์คริสต์บ้านแป้น ตั้งไว้ 60,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบให้
จ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน จานวน 10 เสียงครับ
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เห็นชอบให้จ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน จากเดิม อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลาพูน
โครงการขยายเขตไฟฟ้า 2 เฟส 2 สาย ซอยหน้าโบสถ์คริสต์ บ้านแป้น ตั้งไว้ 60,000 บาท
เป็น อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอป่าซาง โครงการขยายเขตไฟฟ้า 2 เฟส 2 สาย
ซอยหน้าโบสถ์คริสต์บ้านแป้น ตั้งไว้ 60,000 บาท จานวน 10 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม
ญาณะโรจน์ ประธานสภา /นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา/ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น /
สท.เทพนิ มิต เจริ ญ สุ ข / สท.ประดิษ ฐ์ เมื องลื อ /สท.สัน ติ ปิน ค า/สท.สมศัก ดิ์ ห้ า วหาญ/
สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์/สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง
3.4 ญัตติ เรื่องขอรับความยินยอมทากิจการนอกเขตเทศบาล

ประธานสภา:

ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 3 ข้ อ 3.4 เรื่ อ ง ขอรั บความยิ นยอมท ากิ จการนอกเขตเทศบาล
เชิญคณะผู้บริหารครับ

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ เรื่อง
นายกเทศมนตรีฯ
ขอรับความยินยอมทากิจการนอกเขตเทศบาล
หลั กการและเหตุผล ด้วยเทศบาลตาบลบ้านแป้นได้ดาเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล (แผน 360 องศา) เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองและแก้ไขปัญหาของชุมชน และประชาชนบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1
ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ประสบปัญหาป่าช้าเสื่อมโทรม เนื่องจากศาลาที่ใช้ประกอบพิธีกรรม
เดิมนั้นได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานทาให้เกิดการชารุดเสียหายและคับแคบ ส่งผลให้ไม่มีพื้นที่เพียงพอต่อการบรรจุ
คนที่ร่วมงานฌาปนกิจศพ กอปรกับป่าช้าบ้านบ่อโจงไม่มีรั้วที่แสดงขอบเขตชัดเจน ประชาชนผ่านไปมาทาให้สภาพ
บรรยากาศดูน่ากลัว อีกทั้งคนร้ายบุกรุกเข้ามาขโมยทรัพย์สินของทางหมู่บ้านเป็นประจา จึงขอเสนอแนะให้เทศบาล
ตาบลบ้านแป้นแก้ไขปัญหาดังกล่าว เทศบาลตาบลบ้านแป้นจึงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการดังต่อไป
1.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สุสาน บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน ตั้งไว้ 167,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างรั้วสุสาน บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ตั้งไว้
163,000 บาท
เนื่องจากสุสานบ้านบ่อโจง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 บ้านกอข่อยตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน อยู่นอกเขต
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลบ้านแป้น โดยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหนาม
ซึ่ งการด าเนิ นการก่ อสร้ างนั้ นจะสามารถกระท านอกเขตได้ ต้ องปฏิ บั ติ ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ.2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12)
ข้อระเบียบกฎหมาย 1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 57 ทวิ กาหนด
ไว้ว่า เทศบาลอาจทากิจการนอกเขตเมื่อ
(1) การนั้นจาเป็นต้องทาและเป็นหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดาเนินตามอานาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน
(2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลที่เกี่ยวข้อง
(3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 961/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เรื่อง การมอบอานาจการอนุมัติให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด

-10ข้อพิจารณา เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน จึงนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา: ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติทากิจการนอกเขต โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สุสาน
บ้านบ่อโจงและโครงการก่อสร้างรั้วสุสาน บ้านบ่อโจง จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม
หรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายแล้วผมขอสอบถามมติที่ประชุม
ว่า ท่านใดยินยอมให้ทากิจการนอกเขตเทศบาล โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สุสาน บ้านบ่อ
โจง หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ตั้งไว้ 167,000 บาท
และโครงการก่อสร้างรั้วสุสาน บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง
ลาพูน จังหวัดลาพูน ตั้งไว้ 163,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้ทา
กิจการนอกเขตเทศบาล จานวน 10 เสียงครับ
มติที่ประชุม

ยินยอมให้ทากิจการนอกเขตเทศบาล โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สุสาน บ้านบ่อโจง
หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมืองลาพูน จังหวั ดลาพูน ตั้งไว้ 167,000 บาท
และโครงการก่อสร้างรั้วสุสาน บ้านบ่อโจง หมู่ที่ 6 บ้านกอข่อย ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง
ล าพู น จั ง หวั ด ล าพู น ตั้ ง ไว้ 163,000 บาท จ านวน 10 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายถนอม
ญาณะโรจน์ ประธานสภา /นางจั น ทร์ แสง จิต อารี เลขานุก ารสภา/ สท.ณรงค์ เชื้อ เย็น /
สท.เทพนิมิต เจริญสุข / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/สท.สันติ ปินคา/สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ /
สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์/สท.อุทัย อุประโจง/สท.สนิท สุริยะธง
3.5 ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบรับมอบโครงการขุดเจาะน้าตื้นบ้านหนองหนาม

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.5 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบโครงการขุดเจาะบ่อน้าตื้น
บ้านหนองหนาม เชิญคณะผู้บริหารครับ

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น สาหรับญัตติ เรื่อง
นายกเทศมนตรีฯ
ขอรับความเห็นชอบรับมอบโครงการขุดเจาะบ่อน้าตื้น บ้านหนองหนาม ผมขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อน เพื่อไปทา
ทุกอย่างให้เรียบร้อยและจะนาเสนอในคราวต่อไปครับ
ประธานสภา: เป็นอันว่าผู้บริหารขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อนนะครับ
3.6 ญัต ติ เรื่ องขอรั บความเห็น ชอบรั บมอบที่ดิน นางสุภ าพ ดวงค าสวัสดิ์และนางดารุ ณี
สุรินทร์โท
ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.6 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินนางสุภาพ ดวงคาสวัสดิ์และ
นางดารุณี สุรินทร์โท
นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ เรื่อง
นายกเทศมนตรีฯ
ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินนางสุภาพ ดวงคาสวัสดิ์และนางดารุณี สุรินทร์โท หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้รับโครงการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่ วนจังหวัดลาพูน ในการก่อสร้าง
โรงน้าดื่มชุมชน (ระบบ RO) บ้านบูชา หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ต่อมาทาง

-11องค์การบริ หารส่ วนจั งหวัดล าพูน ได้สอบถามถึงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินเป็นหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ (นส.3 เลขที่ 246) มีนางเตียม ดวงคาสวัสดิ์และนายจันทร์ ดวงคาสวัสดิ์ เป็นเจ้าของที่ดิน ว่าได้โอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วหรือไม่ เทศบาลตาบลบ้านแป้นจึงแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนทราบว่า บุคคล
ทั้ง 2 ได้เสียชีวิตลงแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับมรดก เพื่อทาการโอนกรรมสิทธิ์
ระเบี ยบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ.2560
มาตรา 122 ให้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และบรรดา
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม หมวด 2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
เหตุผลและความจาเป็น นางสุภาพ ดวงคาสวัสดิ์ และนางดารุณี สุรินทร์โท ผู้รับมรดก มีความประสงค์ยกที่ดิน
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ นส.3 เลขที่ 246 บ้านบูชา หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
จานวน 84 วา ให้กับเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปัจจุบันสานักงานที่ดินจังหวัดลาพูน แจ้งมาว่าต้องให้สภาเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น เห็นชอบรับมอบที่ดินก่อน จึงจะสามารถโอนที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตาบลบ้านแป้นได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอสภาเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น พิจารณาความเห็นชอบรับมอบที่ดินตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์ นส.3 เลขที่ 246 บ้านบูชา
หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน จานวน 84 วา เพื่อจะได้ดาเนินการก่อสร้างโรงน้าดื่มชุมชน
(ระบบ RO
จึงนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา: ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดิน นางสุภาพ ดวงคาสวัสดิ์และนางดารุณี
สุรินทร์โท จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม เชิญครับ ไม่มสี มาชิกสภาท่านใดสอบถามหรือ
อภิปรายแล้วผมขอสอบถามมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบรับมอบที่ดินนางสุภาพ ดวงคาสวัสดิ์และ
นางดารุ ณี สุริน ทร์โท ตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์ นส.3 เลขที่ 246 บ้านบูชา หมู่ที่ 5
ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เพื่อก่อสร้างโรงน้าดื่มชุมชน(ระบบRO) บ้านบูชา กรุณา
ยกมื อ ขึ้ น มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลเห็ น ชอบรั บ มอบที่ ดิ น นางสุ ภ าพ ดวงค าสวั ส ดิ์ แ ละนางดารุ ณี
สุรินทร์โท จานวน 10 เสียง
มติที่ประชุม

เห็นชอบรับมอบที่ดินนางสุภาพ ดวงคาสวัสดิ์และนางดารุณี สุรินทร์โท ตามหนังสือรับรองการ
ทาประโยชน์ นส.3 เลขที่ 246 บ้านบูชา หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
จานวน 10 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา / นางจันทร์แสง จิตอารี
เลขานุการสภา/ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น / สท.เทพนิมิต เจริญสุข / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/สท.สันติ
ปินคา/สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์/สท.อุทัย อุประโจง/สท.สนิท สุริยะธง
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-12ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา:

สาหรับวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือแจ้งปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เชิญครับ เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรี ยนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้ บริห ารและผู้ เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน ขอเพิ่มไฟ
ส่องสว่างสีเหลือง บริเวณหน้าตลาดสดบ้านแป้น และทาป้ายรณรงค์ ลดความเร็ วในเขตชุมชนและ
เขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น

ประธานสภา:

การเพิ่มไฟส่องสว่าง หากเป็นไฟสีเหลือ งจะสว่างมาก ยกตัวอย่าง สามแยกบ้านเส้งไปบ้านสันมะโก
ไฟเหลือง อยู่บริเวณหน้าร้านขายข้าวสาร แต่บริเวณสามแยกเป็นไฟนีออนธรรมดา ควรจะย้ายไฟ
สีเหลืองไปอยู่บริเวณสามแยกแทน เนื่องจากบริเวณนั้นจะอันตรายกว่า ฝากกองช่างพิจารณาแก้ไข
และถนนบริเวณสามแยกบ้านบ่อโจงไปบ้านหนองหนามที่เป็นคอขวด ฝากทางผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก
สภา ในพื้นที่ ช่วยติดต่อประสานงานเจ้าของพื้นที่เพื่อสามารถขยายถนน เดินทางสัญจรได้สะดวก
มากขึ้นครับ ต่อไปเชิญ สท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บ้านหนอง
หนาม ขอให้เทศบาลเพิ่มไฟเหลืองส่ องสว่าง ช่วงบ้านถ้าหนองหนามไปถึงเขตติดต่อบ้านรั้ว -ทุ่ง
และตามที่ประธานสภา ขอให้แจ้งเจ้าของพื้นที่บ้านบ่อโจงไปยังบ้านหนองหนาม เพื่ อขอขยายพื้นที่
ทาถนนนั้ น ผมได้ ส อบถามไปยัง เจ้ า ของพื้ น ที่ แ ล้ ว แจ้ ง ว่ า ไม่ ส ามารถท าได้ เ นื่ อ งจากที่ ดิ น เป็ น
กรรมสิทธิ์ของธนาคาร และฝากไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เอกสารการประชุมที่ให้สภาเทศบาล
พิจารณา พบความผิดพลาดบ่อยครั้ง ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะนาเข้าที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา

ประธานสภา:

ต่อไปเชิญ สท.อุทัย ครับ

สท.อุทัย:

เรี ย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้ เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน แจ้งขอให้
เทศบาลเพิ่มจุดกล้อง CCTV บริเวณสามแยกหรือสี่แยกพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากพบกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุม และ
กระจกโค้งบริเวณบ้านหนองหนามชารุด และประชาชนแจ้งเสียงดังรบกวนจากโรงงานทาอิฐบล็อก
ไม่ทาตามข้อตกลง ขอเทศบาลตรวจสอบแก้ไข

ประธานสภา:

ต่อไปเชิญ สท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แจ้งตลิ่งหน้า
โรงเรี ย นบ้านแป้น ช ารุดขอเทศบาลแก้ไข และถนนทางเข้าเทศบาล คับแคบ รถสวนกันลาบาก
ขอเทศบาลช่วยขยายไหล่ทางเพื่อให้การสัญจรสะดวกขึ้น ,ฝารางระบายน้าบ้านหนองเต่า ทั้ง 2 ฝั่ง
หากแก้ไขปัญหาไม่ได้เสนอแนะให้ทาท่อระบายน้า และสอบถามยางแอสฟัลท์ติกสาเร็จรูป เทศบาล
จะจัดซื้อให้หมู่บ้านได้หรือไม่ เพื่อให้หมู่บ้านนาไปซ่อมแซมถนนที่ชารุด

ประธานสภา:

ต่อไปเชิญ สท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันมีเรื่อง
สอบถามดังนี้ 1. แผนปี 2562 พิจารณาจากการประชาคมหมู่บ้าน โดยจะจ่ายขาดเงินสะสม
หมู่บ้ าน 400,000 บาท ภาพรวมขอให้ เจ้าหน้าที่พิจารณาเพิ่มป้ายซอยต่างๆ ภายในหมู่บ้าน
เนื่องจากทาถนน ทาซอยขึ้นมาใหม่แต่ยังไม่มีป้ายชื่อ 2.ถนนบริเวณหน้าสานักงานเทศบาล ควร

-13ขยายหรือปรับปรุงเพื่อให้การสัญจรสะดวกมากขึ้น บรรจุในแผนปี 2562 ก็ได้ เพราะถนนเส้นนี้เป็น
เส้นหลัก ประชาชนหลายหมู่บ้านใช้ร่วมกัน 3.รางระบายน้าซอยใจกลางบ้าน บ้านหนองเต่าได้รับ
การแก้ไขแล้ว แต่ ไม่ทราบเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือการแก้ไขระยะยาว ไม่อยากให้เกิด
ปัญหาซ้าซ้อน เนื่องจากทางลงน้า เป็นจุดเดิม ไม่ได้รับการแก้ไข เกิดน้าเน่าขัง ส่งกลิ่นเหม็น ฝาก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดูแลแก้ไขอย่างยั่งยืน 4.โครงการ อถล. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เป็นโครงการที่ดี เริ่มต้นจากครอบครัวรักสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ ขอเจ้าหน้าที่บรรจุไว้ในแผนปี
2563 5.ขอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลพิจารณาดูแลรถบรรทุก ที่บรรทุกเกินน้าหนัก ที่วิ่งภายในเขต
เทศบาล ทาให้ถนนเสียหายควรนากฎหมายมาบังคับใช้ 6.การพิจารณาถมที่ ต่อเติมอาคารหรือการ
ขอต่อใบอนุญาตต่างๆ เจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้น
ประธานสภา:

ต่อไปเชิญ สท.อุทัย ครับ

สท.อุทัย:

เรีย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้ บริหาร แจ้งปัญหารางระบายน้าบริเวณหน้าวัด
บ่อโจง เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ขอให้เทศบาลตรวจสอบและดาเนินการแก้ไข

ประธานสภา:

สาหรับปัญหาที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแจ้งเข้ามา การเพิ่มไฟส่องสว่างหน้า ตลาดบ้านเส้ง ขอให้
กองช่างสารวจและเพิ่มไฟส่องสว่าง ส่วนป้ายลดความเร็ว ขอให้กองช่างประสานกรมทางหลวงเพื่อ
ดาเนินการต่อไป เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ปัญหาต่างๆ ที่ท่านสมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ แจ้งเข้ามา ขอให้ท่านเข้ามาเขียนหนังสือร้องทุกข์เพื่อเป็นเอกสารหลักฐาน ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้
นายกเทศมนตรีฯ
สารวจ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไปครับ
ประธานสภา:

ผมขอสอบถามปัญหาหมอกควัน ในเขตพื้นที่ เชิญ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ

นายรังสรรค์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปัญหาโรงงานอิฐบล็อก ทางานก่อนเวลาที่กาหนด
ผอ.กองสาธารณสุขฯ และส่งเสียงดังรบกวนประชาชนบริเวณใกล้เคียง กองสาธารณสุขฯ จะออกสารวจหาข้อเท็จจริง และทาหนังสือแจ้ง
เตือนผู้ประกอบการ ส่วนปัญหาหมอกควันในเขตพื้นที่ มีการเฝ้าระวัง หากพบเห็นการเผาในพื้นที่ ควรแจ้งให้
เทศบาลทราบโดยด่วน ซึ่งงานป้องกันฯ ได้ออกฉีดพ่นน้า เป็นประจาทุกวัน เพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง
พบว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นครับ
ประธานสภา:

ต่อไปเชิญ สท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริ หาร สอบถามความคืบหน้าการก่อสร้างแท็งก์น้า
บ้ านหนองเต่า อยู่ ร ะหว่างการขอใช้พื้น ที่ส าธารณะ คณะกรรมการฯ ตรวจแล้ ว แต่ติด ปัญหาที่
วัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่ และแท็งก์น้าบ้านล้อง ที่ต้องการทุบทิ้ง เพราะที่ผ่านมาได้รับงบประมาณ
จากโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตาบลละ 500,000 บาท ก่อสร้างใหม่แล้ว ส่วนแท็งก์น้าเดิม ที่ชารุด
เนื่ อ งจากใช้ ง านมานานกว่ า 20 ปี จึ ง ต้ อ งการทุ บ ทิ้ ง จึ ง ได้ ป ระสานเรื่ อ งนี้ ม ายั ง เทศบาล ซึ่ ง
ระยะเวลาก็ล่วงมานาน ขอทราบความคืบหน้า 2 โครงการนี้ค่ะ

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

-14นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา การขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะ เทศบาลจะทาหนังสือนสร.และแจ้งให้
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ เข้ามาตรวจอีกครั้ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดาเนินการทาหนังสือ นสร.บ้านหนองเต่า
นายกเทศมนตรีฯ
และบ้านเส้ง และทาวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่กว้างๆ ให้ครอบคลุมหลายด้าน
ประธานสภา:

ต่อไปเชิญ สท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรี ย นท่านประธานสภา ตามที่ท่านปลั ดแจ้ง ขอช่ว ยดูห ากหมู่บ้านต้องการใช้พื้นที่ส าธารณะ
ประโยชน์ ช่วยดูแลตรวจสอบเพื่อดาเนินการรวดเร็วขึ้น และในปีงบประมาณ 2563 บ้านหนองเต่า
ต้องการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ในพื้นที่วัด ขอให้เทศบาลตรวจสอบและดาเนินการในส่วนของ
การใช้พื้นที่ล่วงหน้า

ประธานสภา:

บ้านม่วงมีโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากติดในเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ คือ
โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านม่วง งบประมาณ 650,000 บาท ติดค้างข้ามปีงบประมาณ ขอ
ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ

ประธานสภา:

เชิญ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ

นายรังสรรค์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ขออนุญาตชี้แจงเรื่อง อถล. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้เชิญอถล. ในเขตเทศบาล จานวน 19 ท่าน เข้าร่วมประชุม และ
จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการของอถล . ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในตั ว ชี้ วั ด จั ง หวั ด สะอาดและ
กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 ส่วนอปท.ได้มี
การสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานและงบประมาณของอถล. บรรจุ ในแผนของสปสช.และแผนของ
เทศบาล สาหรับเรื่องจังหวัดสะอาด ปี 2562 จังหวัดลาพูนมีนโยบายให้ท้องถิ่นรณรงค์เรื่องจังหวัด
สะอาด เพื่อรักษาแชมป์ ปีที่ 3 และจังหวัดลาพูนประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกในปี 2561
จึงต้องมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 60 วัน และอย่างน้อย 60 % ของจานวนครัวเรือนต้องสมัครเข้า
ร่วมเป็นสมาชิก อถล. เพื่อช่วยในเรื่องการคัดแยกขยะ พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ และโครงการถนน
สะอาด โดยใช้ถนนประชารัฐพัฒโนเป็นต้นแบบ ซึ่งจะประสานกองช่าง ในเรื่องความสะอาดและ
ความปลอดภัย มีป้ายเตือนต่างๆ รวมถึงการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ต่างๆ กองทุนสปสช. โดยมีสท.สันติ
และสท.สมศักดิ์ เข้าร่วมได้อนุมัติโครงการทั้งหมด 35 โครงการ ขอให้ทุกหมู่บ้านและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทาหนังสือเข้ามาเพื่อขอใช้งบประมาณ, ระหว่างวันที่ 12- 22 มีนาคม 2562 รณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ์: เรียนท่านประธานสภา แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้านหลังทต.บ้านแป้น
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ขณะนี้ผู้รับจ้างเริ่มดาเนินการตอกเสาเข็ม ส่วนเงินที่เหลือประมาณ 1.7 ล้านบาท จะนามาใช้
นายกเทศมนตรีฯ
ภายในอาคารเอนกประสงค์ เช่น ติดพัดลม เครื่องเสียง สนามตะกร้อ
ประธานสภา:

เชิญผอ.ช่าง ครับ

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่ท่านสมาชิกสภาได้แจ้งเข้ามา
ผอ.กองช่าง
ขอให้ทาเป็นหนังสือร้องทุกข์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป
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เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่ท่านผู้ชุมชน ผู้นาหมู่บ้านและสมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ได้แจ้งเข้ามา ควรมีการพูดคุยภายในหมู่บ้าน หาสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อให้ชุมชน ชาวบ้านมี
นายกเทศมนตรีฯ
ส่วนร่วม หากเหลือบ่ากว่าแรง เกินศักยภาพของหมู่บ้านให้แจ้งมาที่เทศบาลเพื่อหาทางออกร่วมกัน ยกตัวอย่าง เช่น
รางระบายน้าหน้าวัดบ่อโจง ส่งกลิ่นเหม็น ทั้งที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหา คนในชุมชนควรร่วมมือกันหาสาเหตุและแก้ไข
ปัญหาจากต้นทาง
ประธานสภา:

เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ผมเห็นด้วยกับแนวคิดของท่านปลัดและผอ.กองช่าง ทุกคนในชุมชนควรมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน

ประธานสภา:

เชิญกองวิชาการฯ ครับ

นายไกรยศ:
รก.ผอ.กองวิชาการฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองวิชาการฯ เชิญเข้าร่วม
โครงการประชาคมตาบล ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมเมือง
เทศบาลตาบลบ้านแป้น

ประธานสภา:

เชิญกองคลัง ครับ

นางรัตน์ติยา:
รก.ผอ.กองวิชาการฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังแจ้งการชาระภาษี
ภงด.90 หากท่านสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์ให้กองคลังยื่นชาระภาษี เซ็นเอกสารได้ที่
กองคลังค่ะ

ประธานสภา:

เชิญกองการศึกษา ครับ

นางสุภาวัตร:

เรี ย นท่า นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้ เ ข้าร่ว มประชุมทุ กท่าน จากการเข้าร่ว มประชุ ม
พิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์ปกครองส่ว นท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
เทศบาลตาบลริมปิง เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้เสนอ ประเพณีตานใจ๋บ้าน ,ประเพณีแห่ไม้ค้าโพธิ์ ,
ประเพณี ร ดน้ าด าหั ว , ประเพณี ส รงน้ าระธาตุ , ประเพณี รุ ก ขมู ล กรรม ซึ่ ง ได้ ห ารื อ ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการระดับจังหวัด และในการพิจารณาว่างานประเพณีใดจะเป็นงานประเพณีเฉพาะใน
พื้นที่นั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและประกาศเป็นงานประเพณีของ
ท้องถิ่น หากผลการพิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งให้หมู่บ้านทราบต่อไป

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สาหรับการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562 ในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้อานวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้ ผมขอปิด
ประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.45 น.
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(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

