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2.นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สุพรรณ
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ชื่อ – สกุล
1.นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
2.นายพรศักดิ์
แก้ววิจิตร
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ลายมือชื่อ
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-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นทุกคนเข้า
ห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี
2563 วัน พุ ธ ที่ 14 สิ งหาคม 2563 ในวัน นี้ ส มาชิก สภาเทศบาลตำบลบ้ านแป้ น เข้ าร่ว มการประชุ มสภาเทศบาล
ครบทั้ง 11 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา:

สวัส ดี คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ กสภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ าน รวมถึ งหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
การประชุ ม วั น นี้ เป็ น การประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ประจำปี 2563
ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
มี ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม ทั้ ง หมด 4 วาระ สำหรั บ เรื่ อ งที่ จ ะแจ้ ง ให้ ท ราบ เรื่ อ งแรก
แสดงความยิ น ดี กั บ พนั ก งานเทศบาลตำบลบ้ านแป้ น สอบได้ ส ายงานผู้ บ ริ ห าร 2 ท่ าน คื อ
นายไกรยศ คำมู ล ตำแหน่ ง ผู้ อำนวยการกองวิช าการและแผนงาน และนางสาวกั ญ ชริญ า
อครเดชกั ณ ฑ์ ตำแหน่ ง ผู้ อำนวยการกองการศึ กษา และแนะนำพนัก งานเทศบาล 2 ท่ าน
1.นายเอรวัตร ลังกาพินธุ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด สอบได้สายงานผู้บริหาร โอนย้ายมาจาก
เทศบาลตำบลป่าสัก และนางสาวอธิชา แก้วพิงค์ ตำแหน่ง นิติกร โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบล
แม่แรง

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา:

ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้ น
สมัย สามั ญ สมัย ที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตามเอกสารที่ อยู่
ในมื อ ทุ ก ท่ า นแล้ ว จะมี ส มาชิ ก สภาท่ า นใด หรื อ ท่ า นผู้ บ ริ ห ารจะแก้ ไ ข ขอเชิ ญ ครั บ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะถือว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุม

ให้ ก ารรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิ น้าที่นายกเทศมนตรี ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
หลักการและเหตุ ผล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณ ในหมวด
ครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อเครื่องยนต์เรือ ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 45 แรงม้า 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง และครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

-3เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 แรงม้า 11.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้กับประชาชน แต่เนื่องจากครุภัณฑ์ทั้งสองรายการข้างต้น ได้ยกเลิกการ
ผลิด ทำให้ไม่สามารถทำการจัดซื้อได้
ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น พ.ศ.2551 และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ถึง (ฉบับ ที่ 2 และ3) พ.ศ2543 ข้อ 29 การแก้ ไข
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ที่ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ าง ที่ ท ำให้ ลั ก ษณะ
ปริมาณ คุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อประโยชน์ในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนสูงสุด และเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ตามรายละเอียด
ดังนี้
เดิม 1.แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้อ งกันภายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องยนต์เรือ ขนาดไม่
น้อยกว่า 45 แรงม้า 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 150,000 บาท
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อั ค คี ภั ย งบลงทุ น หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่าเครื่องยนต์เรือ ขนาดไม่น้ อยกว่า 40 แรงม้า 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 150,000
บาท
เดิ ม 2.แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน งานป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ ายพลเรือ นและระงับ อั ค คี ภั ย
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า
1.8 แรงม้า 11.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้จำนวน 8,000 บาท
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงั บ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยยนต์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 11.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 8,000 บาท ราคา
ตามท้องตลาด
ขอได้โปรดนำเสนอต่อทีป่ ระชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

สำหรับ ญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเพื่อจัดซื้อเครื่องยนต์และเลื่อยยนต์ จะมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดสอบถามหรือไม่ เชิญครับ เชิญ สท.เทพนิมิต

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติ
นี้เคยเสนอเข้ามาที่ประชุมสภาเทศบาลครั้งหนึ่งแล้ว และขอถอนออกไป แต่ครั้งนี้นำเข้ามาใหม่
เพื่อให้สภาพิจารณา สมาชิกสภายังสงสัยว่า ครั้งที่ผ่านมาถอนออกไปเพราะเหตุผลใดและที่นำเข้า
มาใหม่ไม่ทราบว่าเหตุผลเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไร

ประธานสภา:

เชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตตินี้เคยนำเข้าที่
ประชุมสภาเทศบาลรอบที่ผ่านมาเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ และถอนออกไปก่อน
เนื่ องจากปฏิ บั ติไม่ถู กต้อ งตามระเบี ยบ เพราะเป็ น แผนงานเดิ ม หมวดเดิ ม ประเภทเดิ ม แต่
รายละเอียดเปลี่ยน การนำเข้าสภาในคราวนี้จึงเป็นการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เนื่องจาก
เปลี่ยนในส่วนของรายละเอียดครุภัณฑ์ จึงต้องแก้ไขคำชี้แจง

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

-4สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถามเครื่องยนต์เรือ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จากเดิม 45 แรงม้า เป็น 40 แรงม้า ขอทราบเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

ประธานสภา:

เชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการนี้ต้งั งบ
ประมาณไว้ในปี 2563 ตรวจสอบราคากั บ ร้านค้ าพบว่ายังมี จำหน่ า ย แต่ เมื่ อ จัด ซื้อ จัด จ้ าง
ณ ปัจจุบั น พบว่า 45 แรงม้า ยกเลิกการผลิต ไปแล้ว จึงต้องลดแรงม้ าลงมาเหลือ 40 แรงม้า
เป็นเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

ประธานสภา:

สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเนื่องจากร้านค้าเลิกผลิตครับ

ประธานสภา:

จะมี ส มาชิ ก สภา สอบถามอี ก หรื อ ไม่ ค รั บ ไม่ มี น ะครับ ผมขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาล
ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
เดิม 1.แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้อ งกันภายพลเรือนและระงับอัคคีภั ย งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องยนต์เรือ ขนาดไม่
น้อยกว่า 45 แรงม้า 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตัง้ ไว้ จำนวน 150,000 บาท
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรื อนและระงับ
อั ค คี ภั ย งบลงทุ น หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่าเครื่องยนต์เรือ ขนาดไม่น้ อยกว่า 40 แรงม้า 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 150,000
บาท
เดิ ม 2.แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน งานป้ อ งกั น ภั ยฝ่ ายพลเรื อ นและระงับ อั คคี ภั ย
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า
1.8 แรงม้า 11.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้จำนวน 8,000 บาท
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยยนต์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 11.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้ง ไว้ จำนวน 8,000 บาท ราคา
ตามท้องตลาด
ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2563 จำนวน 11 เสียง

มติที่ประชุม

อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
เดิม 1.แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องยนต์เรือ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่ อง งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 150,000
บาท
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเครื่องยนต์เรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 150,000
บาท
เดิม 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย
งบลงทุน หมวดครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์ก่อสร้ าง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.8 แรงม้า 11.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้จำนวน 8,000 บาท

-5เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 11.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 8,000
บาท ราคาตามท้องตลาด
จำนวน 11 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา /นางสุ พ รรณ
เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา /นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุก ารสภา/สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/
สท.เทพนิ มิ ต เจริ ญ สุ ข / สท.ประดิ ษ ฐ์ เมื อ งลื อ / สท.สมศั ก ดิ์ ห้ า วหาญ/ สท.อุ ทั ย
อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง / สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.สันติ ปินคำ
3.2 เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หลักการและเหตุผล
หลั ก การ เพื่ อ ขอให้ ส ภาเทศบาลตำบลบ้ า นแป้ น พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จำนวน 343,000 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างทางแยกบ้านบูชา หมู่ที่ 5 ตำบล
บ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งบประมาณ 343,000 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่ อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่าง
ทางแยกบ้ า นบู ช า หมู่ ที่ 5 ตำบลบ้ า นแป้ น อำเภอเมื อ งลำพู น จั งหวั ด ลำพู น งบประมาณ
343,000 บาท
เหตุผล เนื่องจากประมาณราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางแยกบ้านบูชา หมู่ที่ 5 ตำบล
บ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ต้องดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00
เมตร ชนิ ด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250,400 WATTS ซึ่งอยู่ ในหลั ก เกณฑ์ การ
คำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม โดยหลักเกณฑ์การประเมินราคา
ต้นทุนต่อหน่วย งานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม ได้ระบุหลักเกณฑ์และหรือสูตรสำหรับการ
คำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อ สร้างต่าง ๆ ในงานก่อสร้ างทาง สะพานและ
ท่อลอดเหลี่ยม ตามรายละเอียดข้อ 6 งานเบ็ ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) ข้อ 6.12 งานไฟฟ้า
แสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) ข้อ 6.12 (1.1) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้
ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือ สั่งการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2561 แก้ ไ ขถึ ง ปั จ จุ บั น หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้ อ พิ จ ารณา เพื่ อให้ ก ารดำเนิ น การตามโครงการดั งกล่ าวเป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้ อ ย บรรลุ
วัตถุประสงค์และถูกต้องตามข้อระเบีย บ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรด
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณาต่อไป

ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ิหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

-6ประธานสภา:

สำหรับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางแยกบ้านบูชา หมู่ที่ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามหรือไม่ เชิญครับ เชิญ สท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอสอบถาม การโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านบูชา มีแผนรองรับหรือไม่ ใช้แผนเดิมหรือ
แผนใหม่

ประธานสภา:

เชิญผู้อำนวยการกองวิชาการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายไกรยศ:
ผอ.กองวิชาการฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการนี้มีแผน
งานรองรับและใช้แผนเดิ ม เนื่องจากตั้งงบประมาณผิดหมวด จึงต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จากเดิมหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เป็นหมวดค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ประธานสภา:

เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ผมเห็นด้วยกับโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางแยกบ้านบูชา เนื่องจาก
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และขอขยายท่อประปาบริเวณทางโค้งด้วยครับ

ประธานสภา:

ขอฝากกองช่าง ในเรื่องการขยายท่อประปา และขอเชิญผอ.ช่าง ชี้แจงครับ

นายณัฐวิโรจน์:
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางแยกบ้านบูชา เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวง ซึ่งเทศบาลได้ขออนุญาตติดตั้งไฟฟ้า
เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ย เนื่ อ งจากเป็ น ความจำเป็ น ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน แต่ ก ารนำเข้ า
เทศบั ญ ญั ติ ฯ ผิ ด หมวด จึ งมี ค วามจำเป็ น ต้ อ งโอนไปตั้ ง จ่ายเป็ น รายการใหม่ ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
ระเบียบ กฎหมาย ส่วนการขยายท่อประปา เทศบาลจะได้ประสานกรมทางหลวงต่อไป

ประธานสภา:

จะมี ส มาชิ ก สภา สอบถามอี ก หรื อไม่ ค รับ ไม่ มี น ะครับ ผมขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาล
ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จากเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่ าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างทางแยกบ้านบูชา หมู่ที่ 5 ตำบล
บ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งบประมาณ 343,000 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่าง
ทางแยกบ้ า นบู ช า หมู่ ที่ 5 ตำบลบ้ า นแป้ น อำเภอเมื อ งลำพู น จั งหวั ด ลำพู น งบประมาณ
343,000 บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 11 เสียง

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณู ปโภค เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่างทางแยกบ้านบูชา หมู่ที่ 5
ตำบลบ้ า นแป้ น อำเภอเมื อ งลำพู น จั ง หวั ด ลำพู น จำนวน 11 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา /นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา
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สท.ประดิ ษฐ์ เมืองลือ / สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง
สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.สันติ ปินคำ
3.3 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินนายบุญศรี ศรีวรรณ และนางบุญยวง ศรีวรรณ
ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าทีน่ ายกเทศมนตรี ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดนิ
นายบุญศรี ศรีวรรณและนางบุญยวง ศรีวรรณ
เรื่ อ งเดิม ตามที่ ป ระชาชนในหมู่บ้ าน บ้ านแป้ น หมู่ ที่ 6 ตำบลบ้ านแป้ น อำเภอเมือ งลำพู น
จั งหวั ด ลำพู น มี ค วามต้ อ งการขุ ด เจาะบ่ อ บาดาลเพื่ อการเกษตร และได้ แ จ้ งสถานที่ ส ำหรั บ
โครงการขุ ด เจาะบ่ อ บาดาลเพื่ อ การเกษตร ซึ่ งเป็ น ที่ ดิ น ของเอกชน โดยเจ้ า ของที่ ดิ น ได้ แ ก่
นายบุญศรี ศรีวรรณและนางบุญยวง ศรีวรรณ ยินยอมจะยกที่ดินให้กับเทศบาลตำบลบ้านแป้น
เพื่อประโยชน์ในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร โดยมีเนื้อที่ 0-0-1.5 ตารางวา
ข้อระเบียบกฎหมาย 1.พระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
มาตรา 122 ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และบรรดาข้อบังคับ
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริการพัสดุของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ อยู่ ภ ายใต้ ข้ อบั งคั บ ของระเบี ย บสำนั ก นายกรัฐ มนตรีว่ าด้ ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ.2535 หรื อ ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
พ.ศ.2549 แล้ วแต่กรณี รวมทั้ งมติคณะรัฐ มนตรีที่ เกี่ยวกั บพั ส ดุ การจั ด ซื้อจัดจ้างหรือการ
บริ ห ารพั ส ดุของหน่ ว ยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคั บได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกั บ พระราชบั ญ ญั ตินี้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราบัญญัตินี้ใช้บังคับ
2. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยการพั ส ดุ ข องหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 ในกรณีที่มี
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้ เป็ น ผู้ ดูแลพั สดุนั้ น ถ้าการกระทำดัง กล่ าวมีเงื่อนไขหรือภาระติด พันหน่ วยการบริห าร
ราชการส่วนท้ องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้ น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
เหตุผลและความจำเป็น นายบุญศรี ศรีวรรณและนางบุญยวง ศรีวรรณ มีความประสงค์ยกที่ดิน
เนื้ อที่ 0-0-1.5 ตาราวา ตามโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 148107 ระวาง 4745 | 9444 เลขที่ ดิน
1481 หน้าสำรวจ 7950 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้กับเทศบาลตำบล
บ้ า นแป้ น ปั จ จุ บั น สำนั ก งานที่ ดิ น จั งหวั ด ลำพู น แจ้ งว่ าต้ อ งให้ ส ภาเทศบาลตำบลบ้ า นแป้ น
เห็นชอบรับมอบทีด่ ินก่อน จึงจะสามารถโอนที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึง
ขอสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบที่ดินจาก นายบุญศรี ศรีวรรณ
และนางบุญยวง ศรีวรรณ เนื้ อที่ 0-0-1.5 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 148107 ระวาง
4745 | 9444 เลขที่ดิน 1481 หน้าสำรวจ 7950 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน ให้กับเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อจะได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณาต่อไป

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
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สำหรับญัตติ ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดิน นายบุญศรี ศรีวรรณและนางบุญยวง ศรีวรรณ
เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามหรือไม่ เชิญครับ
เชิญ สท.เทพนิมิต

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามปัจจุบันเจ้าของที่ดิน
โอนที่ดิน ให้ เทศบาลแล้วหรือไม่ หรือต้ องรอให้ส ภาเทศบาลพิ จารณารับมอบที่ดินก่อน ถึงจะ
ดำเนินการต่อไป

ประธานสภา:

เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงครับ

นายณัฐวิโรจน์:
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ที่ดินตรงนี้ใช้ประโยชน์เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านแป้น
มีการยกที่ดินให้เทศบาลก่อนที่จะบรรจุโครงการในเทศบัญญัติ ปี 2564 จึงได้ทำเอกสารอุทิศ
ที่ดิน รังวัดแบ่งแยกที่ดิน ให้เป็นที่เฉพาะสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาล ทุกอย่างเรียบร้อย เหลือแค่
ขั้นตอนให้สภาเทศบาลพิจารณารับมอบที่ดิน

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จริง ๆ แล้วการรับมอบ
ที่ดิ น เพื่อขุ ดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ควรมีรายละเอียดเกษตรกรผู้ ใ ช้น้ ำให้ ส มาชิกสภา
ได้รับทราบเนื่องจากใช้งบประมาณจำนวนมาก ผู้ได้รบั ประโยชน์เป็นใคร และขอสอบถาม ตามที่
ผอ.กองช่าง แจ้งว่า ก่อนที่จะบรรจุโครงการนี้ในเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ต้องยกที่ดินให้
เทศบาลก่อน แต่ ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในเทศบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว แต่สภาเทศบาลกำลังจะ
พิจารณารับมอบที่ดิน ไม่ทราบว่าขัดแย้งหรือไม่

ประธานสภา:

โครงการนี้ เป็ น โครงการที่ ดี เนื่ องจากประชาชนบ้ านแป้ น ส่ ว นใหญ่ เป็ น เกษตรกรสวนลำไย
มี ค วามต้ อ งการใช้ น้ ำ แต่ บ่ อ เกษตรไม่ เพี ย งพอ แต่ ทั้ ง นี้ อ ยู่ ที่ ส ภาเทศบาลจะพิ จ ารณาเห็ น
ความสำคัญปัญหาของพี่น้องประชาชน เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ

นายธีระศักดิ:์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เจ้าของที่ดินทำหนังสือมอบที่ดินให้
เทศบาลเรียบร้อยแล้ว แต่การทำให้ถูกต้องตามระเบียบ สภาเทศบาลต้องเห็นชอบในการรับมอบ
ที่ดิน จึงจะสามารถดำเนินโครงการนี้ต่อไป

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา กรณีบ้านหนองเต่า อุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ ใช้ระยะเวลาเกือบ 2 ปี
กว่าจะได้แท็งค์น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้าน และผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงชัดเจนแล้วว่า
ต้องยกที่ดินให้เทศบาลก่อนที่จะบรรจุโครงการในเทศบัญญัติฯ ปี 2564 ขอฝากให้สมาชิกสภา
เทศบาลพิจารณา หากเป็นแบบนี้ถือว่าผิดระเบียบและจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา เจ้าของที่ดินได้ระบุเหตุผล การยกมอบที่ดินใช้สำหรับขุดเจาะบ่อบาดาล
เพือ่ การเกษตร หากเทศบาลนำไปทำอย่างอื่น เจ้าของทีด่ นิ มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเอาคืนได้หรือไม่

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
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ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา บ้านแป้น มอบที่ดินให้เทศบาล ส่วนกรณีบ้านหนองเต่า มอบที่ดนิ ให้เป็น
ที่ ส าธารณะ ขั้ น ตอนจึ ง ยุ่ งยากกว่า และตามที่ ผ มได้ แ จ้ ง เรื่ อ งการรับ มอบที่ ดิ น ก่ อ นบรรจุ ใน
เทศบัญญัติฯ เป็นขั้นตอนการดำเนินงาน แต่ความเป็นจริงสามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์

สท.ประดิษฐ์:

เรี ย นท่ านประธานสภา เรื่อ งนี้ ได้ป ระสานงานกั บ คณะกรรมการหมู่บ้ านและสำนั กงานที่ ดิ น
เอกสารทุกอย่างพร้อม เหลือแต่ขั้นตอนสภาเทศบาลเห็นชอบรับมอบที่ดินและนำเอกสารรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล ไปยื่นที่สำนักงานที่ดิน ก็สามารถรับโฉนดที่ดินเพื่อดำเนินตามโครงการ
ต่อไป

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา จะเรียบร้อยรวดเร็วขนาดนั้นคงไม่ได้ เพราะสำนักงานที่ดินต้องออกรังวัด
ทีด่ ิน คาดว่าใช้ระยะเวลา 1 เดือน และเทศบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน

ประธานสภา:

ปัจจุบันที่ดินแบ่งโฉนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชิญผอ.กองช่าง ครับ

นายณัฐวิโรจน์:
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขั้นตอนการรังวัดที่ดิน แบ่งแยกโฉนด ดำเนิน
การเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา เหลือแค่ขั้นตอนสภาเทศบาลพิจารณารับมอบที่ดนิ

ประธานสภา:

จะมี ส มาชิ ก สภา สอบถามอี ก หรื อ ไม่ ค รั บ ไม่ มี น ะครับ ผมขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาล
ท่านใดชอบรับ มอบที่ดิน ของนายบุญศรี ศรีวรรณและนางบุญยวง ศรีวรรณ เนื้ อที่ 0-0-1.5
ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 148107 ระวาง 4745 | 9444 เลขที่ดิน 1481 หน้าสำรวจ
7950 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้กับเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อจะได้
ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล
เห็นชอบรับมอบที่ดนิ นายบุญศรีวรรณและนางบุญยวง ศรีวรรณ จำนวน 11 เสียง

มติที่ประชุม

เห็นชอบรับมอบที่ ดินของนายบุญศรี ศรีวรรณและนางบุญยวง ศรีวรรณ เนื้อที่ 0-0-1.5
ตารางวา ตามโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 148107 ระวาง 4745 | 9444 เลขที่ ดิ น 1481
หน้าสำรวจ 7950 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้กับเทศบาลตำบล
บ้ า นแป้ น เพื่ อ จะได้ ด ำเนิ น การขุ ด เจาะบ่ อ บาดาลเพื่ อ การเกษ ตร จำนวน 11 เสี ย ง
ประกอบด้ ว ย น ายถน อม ญ าณ ะโรจน์ ประธาน สภ า /น า งสุ พ รรณ เลิ ศ พ ฤกษ์
รองประธานสภา /นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา/สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.เทพนิมิต
เจริญสุข / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ / สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท
สุริยะธง / สท.ศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์ / สท.สันติ ปินคำ
3.4 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (วาระที่ 1)

ประธานสภา:

ระเบียบวาระที่ 3.4 เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ
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ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

เรี ย นประธานสภาเทศบาลตำบลบ้ า นแป้ น และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น
ผมนายธี ร ะศั ก ดิ์ จั น ทร์ ภิ ร มย์ ปลั ด เทศบาล ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายกเทศมนตรีต ำบลบ้ านแป้ น
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านแป้น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ฉะนั้น โอกาสนี้จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไป
1. สถานะการคลัง
1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 52,339,317.44 บาท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 32,256,592.43 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 22,394,794.53 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 6 โครงการ รวม 1,203,046.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง 9,462,395.23 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
(1) รายรับจริง จำนวน 53,621,903.02 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จำนวน 352,921.55 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
จำนวน 956,687.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จำนวน 360,335.89 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน
0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน
64,688.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จำนวน
1,340.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จำนวน 23,550,616.60 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 27,967,112.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 368,201.78 บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 42,755,435.90 บาท
งบกลาง
จำนวน 15,274,670.34 บาท
งบบุคลากร
จำนวน 14,640,047.00 บาท
งบดำเนินการ
จำนวน 10,400,698.56 บาท
งบลงทุน
จำนวน 1,293,020.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จำนวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน 1,147,000.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 422,187.50 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,018,126.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท
คำแถลงงบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
รายรับจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563 ประมาณการปี 2564
หมวดภาษีอากร
1,338,233.56
784,000.00
694,000.00
หมวดค่าธรรม ค่าปรับ

-11และใบอนุญาต
799,782.24
790,300.00
796,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 495,180.22
490,000.00
510,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
0.00
100.00
100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
67,873.00
80,000.00
80,000.00
หมวดรายได้จากทุน
1,215.00
2,000.00
2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,702,284.02
2,146,400.00
2,082,400.00
รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีอากรจัดสรร 31,530,870.66
32,830,000.00 32,143,000.00
รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,962,368.00 31,323,600.00 35,274,600.00
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุน 28,962,368.00 31,323,600.00 35,274,600.00
รวม
63,195,522.68 66,300,000.00 69,500,000.00
รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563
ประมาณการปี 2564
19,262,980.72 21,093,728.00
22,339,308.00
15,889,229.45 20,417,540.00
22,609,610.00
14,785,568.93 16,273,232.00
17,406,882.00
2,206,005.00
6,655,400.00
5,335,200.00
19,000.00
25,000.00
25,000.00
1,500,796.17
1,835,000.00
1,784,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 53,663,580.27 66,300,000.00
69,500,000.00
บันทึกหลักการและเหตุผล
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
17,482,652.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2,808,460.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
9,321,080.00
แผนงานสาธารณสุข
3,803,880.00
แผนงานเคหะและชุมชน
7,457,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2,298,860.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
794,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3,860,760.00
แผนงานการเกษตร
60,000.00
แผนงานการพาณิชย์
2,000.00
ด้านการดำเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง
22,339,308.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
69,500,000.00
ดังนั้น จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2563 รายมีละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาทุกท่าน เพื่อให้สภาเทศบาลโปรดพิจารณาครับ
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ท่านปลัดเทศบาล ได้แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเ เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรี ย นท่ า นประธานสภา เทศบาลตั้ งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ในปี 2564 จำนวน
69,500,000 บาท ส่วนในปี 2563 ตั้งงบประมาณรายจ่าย จำนวน 66,300,000 บาท ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าสูงขึ้นกว่าเดิมทุกปี จริง ๆ แล้ว การจัดทำร่างเทศบัญญัตฯิ มีหลักเกณฑ์ในการจัดทำ
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน บุคลากรเพิ่ มมากขึ้น รวมถึงเงินประจำตำแหน่ง ค่าเช่ าบ้านของ
ข้าราชการบางท่านสูงเกือบเท่าเงินเดือนพนักงาน จะเป็นไปได้หรือไม่ หากจะนำเงิน งบประมาณ
ส่วนนี้จัดสร้างที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการ เพื่อประหยัดงบประมาณค่าเช่าบ้าน หลายปีมาแล้วที่
ไม่ได้ทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากเทศบาลตั้งประมาณการรายจ่ายสูงกว่า
ความเป็น จริง ข้อสังเกต บางโครงการควรทำแบบประเมิ น ว่าโครงการที่ท ำไปแล้วนั้นประสบ
ผลสำเร็จหรือไม่ ขอสอบถามในส่วนของกองการศึกษา ได้รับเงินอุดหนุน ทำให้การตั้งประมาณ
การรายจ่าย ปี 2564 สูงกว่าเดิมมาก โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้
1,152,000 บาท ไม่ทราบว่าได้รับเงินอุดหนุนใช่หรือไม่ และโครงการประเพณีลอยกระทง ใช้
จ่ายทุกปีแสนกว่าบาท และโอนเงินเพิ่มทุกปี ทำไมไม่ตั้งงบประมาณเต็มจำนวนตามที่ต้องใช้ และ
ขอสอบถามใบขวาง หน้า 34 งบบุคลากรเงินเดือนพนักงาน ฝ่ายประจำ ปี 2563 ที่ตั้งไว้ และ
ในร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2564 ทำไมไม่เท่ากับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ที่ทำไว้

ประธานสภา:

เชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจง

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา กรณีใบขวางเป็นตารางรายรับ-รายจ่าย จากระบบ e-lass ยอดต่างใน
ประมาณการไม่ ต รงกั น เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ทำร่า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายปี 2564
ซึ่งรายการในปี 2563 ได้ ดำเนินการไปแล้ว และมีการปรับ ยอดโอนลด โอนเพิ่ ม รายละเอียด
ระหว่างปีจึงไม่ตรงกัน

ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามในส่วนของกองการศึกษา หนังสือพิมพ์หมู่บ้านยกเลิกไปแล้ว
แต่ทำไมยังปรากฏในเทศบัญญัตฯิ

ประธานสภา:

เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจง

นางสาวกัญชริญา:
ผอ.กองการศึกษา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ฮอมผญ๋า
อาสาคลายทุกข์) มติที่ประชุมยกเลิกหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน แต่ ในเทศบัญญัติยังให้คงไว้ เนื่องจาก
ต้องศึกษาแนวทางการใช้อินเตอร์เน็ตไวไฟในหมู่บ้าน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

นางสุภาวัตร:
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา งบประมาณในส่วนของกองการศึกษา หนังสือพิมพ์หมู่บ้านตั้งไว้ตามเดิม
เนื่องจากมติจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ฮอมผญ๋ า อาสาคลายทุกข์) อยู่ ระหว่างสอบถาม
ความเป็นไปได้ ว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ และในส่วนที่ยังตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ เนื่องจาก
ต้องจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน , ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยของตำบล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามว่าหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน ตัง้ ไว้ในหมวดไหนของเทศบัญญัติฯ

นางสาวกัญชริญา:
ผอ.กองการศึกษา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ในค่าวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา
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เชิญสท.ประดิษฐ์

สท.ประดิษฐ์:

เรี ยนท่ านประธานสภา ขอสอบถามเด็ กนักเรีย นโรงเรียนอนุบาลบ้ านแป้ น ได้รับ เงิน อุดหนุ น
รายหัวจากกรมส่งเสริมฯ คนละเท่าไหร่และเทศบาลต้องอุดหนุนเพิ่มเท่าไหร่

นางสาวกัญชริญา:
ผอ.กองการศึกษา

เรียนท่านประธานสภา เงินอุดหนุนรายหัวได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์

สท.ประดิษฐ์:

เรี ย นท่ า นประธานสภา โรงเรี ย นอนุ บ าล ควรจะอยู่ ในรร.บ้ านแป้ น ,ร.ร.บ้ า นหนองหนาม,
โรงเรีย นบ้ านบ่ อโจง แต่ผู้ บริห ารคนเดิ ม ย้ ายโรงเรียนอนุ บาลมาไว้ที่ เทศบาลตำบลบ้ านแป้ น
กองการศึกษาใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการบุคลากร สื่ อการเรียนการสอน ขอให้
วางแผนการใช้จ่ายเงิน พัฒนาให้เท่าเทียมที่อื่น เช่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลบ้านกลาง

ประธานสภา:

เชิญรองฯ สุภาวัตร

นางสุภาวัตร:
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอชี้แจงข้อซักถามท่านสมาชิกสภา งบประมาณ
ของกองการศึกษา ในส่วนของสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น นม อาหารกลางวัน ค่าเล่าเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินเดือน
บุคลากรครู ภารโรง หากมีเงินเหลือจ่ายจากจะตกเป็นเงินสะสมของสถานศึกษา ไม่ได้เป็นเงิน
สะสมของเทศบาล และการใช้เงินสะสมของสถานศึกษา ต้องผ่ านคณะกรรมการสถานศึก ษา
แต่งตั้งโดย สพฐ.เขตพื้นที่ มีนายกฯ เป็นประธาน มีสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนหมู่บ้าน เป็น
คณะกรรมการ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านจัดอบรมคณะครู โดยเชิญวิทยากรจากจังหวัดลำพูน และร่วม
ลงพื้ น ที่ ดู งานภายในโรงเรี ย น ซึ่ ง คณะกรรมการจากจั งหวั ด ลำพู น กล่ า วชื่ น ชมโรงเรี ย น มี
พัฒนาการที่ดีกว่า 3 ปีก่อนเป็นอย่างมาก และแจ้งว่าจะเชิญชวนผู้นำระดับประเทศ เข้าศึกษา
ดูงานที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้า นแป้น เนื่องจากมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นไป
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบนโยบาย และความภาคภูมิใจโรงเรียนได้รับรางวัล
สถานศึ กษาพอเพียงต้น แบบจากระทรวงศึ กษาธิการ ทั้งหมด 46 แห่ งทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัด
ลำพูน ได้รับรางวัล 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างและเทศบาลตำบลบ้านแป้น

ประธานสภา:

เชิญผู้อำนวยการกองคลัง

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ชี้แจงประมาณการรายรับปีพ.ศ. 2564 จำนวน
69,500,000 บาท รวมรายรับจากภารกิจถ่ายโอน 25,874,600 บาท (นม อาหารกลางวัน
อุปกรณ์การเรียน เบี้ยยังชีพ โครงการพระราชดำริ หมา แมว อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล) ซึ่ง
จะเหลือประมาณการรายรับในส่วนของเทศบาล จำนวน 43,625,000 บาท

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถาม หากเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอดส์ เหลือจะต้องส่งคืน
หรือว่าตกเป็นเงินสะสมของเทศบาล
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ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เบี้ยยังชีพเป็นเงินอุดหนุน หากเหลือจะตกเป็น
เงินสะสมของเทศบาล

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่ านประธานสภา ขอสอบถาม ทำไมเทศบาลไม่ต้ั งงบประมาณรองรับเรื่องโรคระบาดที่
อุบัติ ใหม่ เช่น เครื่องพ่น ยายุง ควรจัดซื้อใหม่ แทนเครื่องเดิมที่ชำรุด หรือเครื่องพ่นยาที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาล เพราะ Covid - 19 คงจะอยู่
กับเราไปอีกหลายปี

ประธานสภา:

เชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นายรังสรรค์:
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลได้ตง้ั
งบประมาณรองรับ ในส่วนของโรคอุบัติใหม่ ไว้แล้ว ส่วนโรคไข้เลือดออก โรคชิคุณ กุนย่า ก็ตั้ง
งบประมาณไว้แล้วเช่นกัน ส่วนเครื่องพ่น ละอองฝอย ULV (ติดรถ) ราคาประมาณ 900,000
กว่าบาท ส่วนเครื่องพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง ราคาประมาณ 90,000 กว่าบาท ในส่วน
ของภาคเหนือมีที่จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยควบคุมแมลง

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล

นายธีระศักดิ:์

เรียนประธานสภา เครื่องพ่นละอองฝอย ULV (ติดรถ) ราคาประมาณ 900,000 จังหวัด
เชียงใหม่มีเพียง 1 เครื่อง หากเทศบาลจัดซื้อ ทุกแห่งจะมาขอยืม ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้
พร้อมรถอีก 1 คัน หากเรามีนวัตกรรมใหม่ ๆ อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ ไม่คาดคิด ตามมาเป็นจำนวน
มาก ในส่วนของโรคไข้เลือดออก โรคชิคุณกุน ยา ที่ระบาดในพื้นที่ เราสามารถควบคุมได้ ด้วย
ความร่วมมือของอสม. คว่ำกะโหลกกะลา กำจัดแหล่งน้ำขัง ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมโรค ควรจะมีไว้ใช้ให้เพียงพอ หากชำรุดควรมี
สำรอง เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์

สท.ประดิษฐ์:

เรี ย นท่ านประธานสภา ตามที่ ผ มได้ เสนอเทศบาลควรจะมี เครื่อ งพ่ น หมอกควัน 2 เครื่อ งที่
สามารถใช้งานได้ดี และควรมีเครื่องสำรองไว้ใช้ในกรณีชำรุด เพื่อควบคุมโรค

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายอีกหรือไม่ค รับ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
จะสอบถามหรืออภิปรายแล้วนะครับ ผมขอถามความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า ท่านใด
เห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าทีน่ ายกฯ เสนอ ขอได้โปรดยกมือครับ ขอท่านเลขานุการสภา
ช่ ว ยนั บ ด้ ว ยครั บ มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลเห็ น สมควรรั บ หลั ก การ จำนวน 11 เสี ย ง ครั บ
เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาแห่งนี้ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระเบียบวาระที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคท้าย
กำหนดว่า “ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
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งบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ น้ อ ยกว่ า 24 ชั่ ว โมง นั บ แต่ ส ภาท้ อ งถิ่ น มี ม ติ รั บ หลั ก การแห่ ง
ร่างเทศบัญญัติ สำหรับกำหนดระยะเวลาแปรญัตติ ในวันไหน เวลาเท่าไหร่ ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเสนอครับ เชิญ สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ ครับ
สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประดิษฐ์ เมืองลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ขอเสนอกำหนดระยะเวลาแปรญั ต ติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในวั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 ,วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 256 3
เวลา 08.30 - 16.30 และวั น ที่ 17 สิ ง หาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น ครับ

ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองคือ สท.ณรงค์ เชื้อเย็นและสท.เทพนิมิต เจริญสุข จะมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่ านใดเสนอเป็ น อย่างอื่ น อี กไหมครับ ไม่ มีน ะครับ ถ้าไม่ มีถื อว่าสภาแห่ งนี้ กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 15
สิงหาคม 2563 เวลา 08.3 - 16.30 น. ,วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
และวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 สำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านแป้น และขอนัดประชุม สภาเทศบาลอีกครั้ง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น.เพื่อจะได้พิจารณาร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
2564 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป
3.5 เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประธานสภา:

ระเบียบวาระที่ 3.5 การขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ข้อ 106 (4) ระบุไว้ว่า กรรมการสภา
ท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อเลือกคณะกรรมการสภาท้ องถิ่นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น
ลง ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้มีการแต่งตั้งและพ้นจากหน้าที่
เมื่อมีการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสิ้น
ดังนั้ น จึ งขอให้ ส ภาพิ จ ารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการแปรญั ต ติ งบประมาณรายจ่ าย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 จำนวน 3 - 7 ท่าน ลำดับแรกขอสอบถามมติที่ประชุมสภาว่าเห็นควร
แต่ งตั้งคณะกรรมการแปรญั ตติง บประมาณรายจ่ายฯ จำนวนกี่ท่ าน เชิญ สมาชิกสภาเสนอ
เชิญสท.เทพนิมิต เจริญสุข ครับ

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา ผมนายเทพนิมิต เจริญสุข สมาชิกสภา ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564 จำนวน 3 ท่านครับ

ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น และสท.สันติ ปินคำ ครับ
จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
นะครับ เป็น อันว่ามติที่ประชุมสภาเห็นควรให้ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564 จำนวน 3 ท่าน ต่อไปเป็นการเสนอชื่อเพื่อ คัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ แต่ละชื่อที่ได้รับการเสนอต้องมี

-16ผู้ รั บ รอง 2 ท่ า น สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ คนที่ 1
เชิญครับ เชิญสท.สนิท สุริยะธง ครับ
สท.สนิท:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายสนิท สุริยะธง ขอเสนอ
สท.อุทัย อุประโจง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 ครับ

ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองครบ 2 ท่าน คือสท.เทพนิมิต เจริญสุข และสท.สันติ ปินคำ
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
เป็นอันว่ามติที่ประชุมเลือก สท. อุทัย อุประโจง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ คนที่ 1 ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ คนที่ 2 เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้ที่เห็นสมควร เชิญ สท.เทพนิมิต

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายเทพนิมิต เจริญสุข
ขอเสนอ สท.สันติ ปินคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 ครับ

ประธานสภา

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองครบ 2 ท่านนะครับ คือสท.ณรงค์ เชื้อเย็น และสท.ประดิษฐ์
เมืองลือ จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2
อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่ามติที่ประชุมเลือก สท.สันติ ปินคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ คนที่ 2 ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ คนที่ 3 เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอผู้ที่เห็นสมควร
เชิญสท.ประดิษฐ์ เมืองลือ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายประดิษฐ์ เมืองลือ ขอ
เสนอ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 ครับ

ประธานสภา

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองครบ 2 ท่าน คือสท.อุทยั อุประโจง และสท.สนิท สุริยะธง
จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านที่ 3 อีกหรือไม่ครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่ามติที่ประชุมเลือก สท.ณรงค์ เชื้อเย็น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ คนที่ 3 จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 มี 3 ท่าน ดังนี้
1.สท.อุทัย อุประโจง
2.สท.สันติ ปินคำ
3.สท.ณรงค์ เชื้อเย็น
และในช่วงระยะเวลาแปรญัตติ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับ
ต่อไปเชิญเลขานุการสภาเทศบาล นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ

นางจันทร์แสง:
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สภาเทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อย จำนวน 3 ท่าน ดิฉันขอนัดประชุม
คณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ท่าน เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ ในวันที่
14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านแป้น ขอให้มาตรงเวลาด้วยค่ะ
------------------------- พักการประชุม 10 นาที ----------------------

-17ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา

เรื่องอื่น ๆ
ในระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ นี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องสอบถาม หรือข้อร้องเรียนจาก
พีน่ อ้ งประชาชน สามารถแจ้งได้ เชิญสท.เทพนิมิต ครับ

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา จากการสำรวจพื้นที่ในบ้านหนองนาม ซอยต่าง ๆ พบว่าเป็นทางโค้งมอง
ไม่เห็ น รถ จึงได้ทำหนั งสื อร้องทุกข์ เพื่อ ติดตั้งกระจกโค้งส่องทางเพื่อ ลดและป้องกันอุบั ติเหตุ
ภายในหมู่บ้าน ซึ่งได้แจ้งหัวหน้าสำนักปลัดเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายเอรวัตร:
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ตำบลขับขีป่ ลอดภัย สร้างมาตรการความปลอดภัยใน
การขับขี่ ลดจุดเสี่ยง จุดอันตราย จะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ 2564 ในส่วน
ของกระจกโค้ง ขอให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการสำรวจและเรียบลำดับความสำคัญ พร้อมจุดติดตั้ง
รวบรวมส่งให้งานป้องกันฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการติดตั้งต่อไป

ประธานสภา

เชิญสท.สมศักดิ์

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ขอให้เทศบาลเพิ่มป้าย “เขตชุมชนโปรดขับขี่ช้า ๆ” บริเวณบ้านหนองเต่า
เนื่องจากผู้ใช้รถต้องใช้ถนนเส้นนี้ เลี่ยงการก่อสร้างสะพานท่าจักร และขอขอบคุณเทศบาลแก้ไข
ปัญหาถนนชำรุด โดยการนำหินคลุกไปลง เพื่อลดอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
และขอเทศบาลประสานงานกับเทศบาลตำบลเวียงยอง เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชน ใช้ทาง
เลี่ยงสะพานท่าจักร ไปเวียงยอง เส้นบ้านล้องหนองจันทร์ มืดไม่มไี ฟฟ้า ขอให้ติดตั้งไฟส่องสว่าง

นายธีระศักดิ:์

เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอแจ้งความคืบหน้า กรณีการก่อสร้างถนนสายบ้าน
หนองเต่า -สันมะกรูด ได้ไปติดตามเรื่องทีจ่ ังหวัดลำพูน และกรมโยธาธิการจังหวัดลำพูน ได้รับ
แจ้งว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบแบบและสัญญาการจ้าง หากแล้วเสร็จจะรีบดำเนินการก่อสร้างต่อไป

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

ประธานสภา

ขอสอบถามผู้ อำนวยการกองช่าง ตามที่ ส ท.อุทั ย แจ้ งขอให้ ก องช่ างดำเนิ น การแก้ ไขบริเวณ
สามแยกถนนประรัฐพั ฒ โน มี ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณข้างทาง เกรงเกิดอุบัติเหตุ ตอนนี้
เทศบาลได้ดำเนินการแล้วหรือไม่อย่างไรแล้ว

ประธานสภา

เชิญสท.ศรีไล

สท.ศรีไล:

เรีย นท่ านประธานสภา ขอเทศบาลเพิ่ ม ป้ายบอกทางขนาดใหญ่ บริ เวณสามแยกร้านอาหาร
สมิหลา เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ สามารถเลี่ยงไปออกบ้านเส้ง เพื่อลดความแออัดของรถที่ใช้ทางเลี่ยง
บ้านหนองเต่า จากการก่อสร้างสะพานท่าจักร และขอให้นิติกชี้แจงแจ้งความคืบหน้า คดีต่าง ๆ
ของเทศบาล ให้ทปี่ ระชุมได้รับทราบ

ประธานสภา

เชิญสท.ณรงค์

สท.ณรงค์:

เรี ย นท่ า นประธานสภา ขอขอบคุ ณ เทศบาลที่ ได้ ป ระสานการไฟฟ้ าป่ าซาง ย้ ายเสาไฟฟ้ า ที่
กีดขวางทางจราจรบ้านหนองหนาม ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรด้วยความสะดวก

ประธานสภา

เชิญสท.ประดิษฐ์

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ถนนสายบ้านหนองเต่า -สันมะกรูด ชำรุดเสียหาย เนื่องจากรถบรรทุก
ขนดินเข้า - ออก เนื่องจากเทศบาลอนุญาตให้ขุดดินในพื้นที่ และเทศบาลมีการควบคุมหรือ
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กิจการต้องรับผิดชอบ
นายณัฐวิโรจน์:
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล สามแยกถนนประชารัฐพัฒโน กองช่างได้
ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็น ทางเบี่ยงตามมาตรฐาน สองข้างทางเป็นคูน้ำ ถมดินไม่ได้ อุบัติเหตุเกิด
จากผู้ขับขี่ไม่ชะลอความเร็ว จะพิจารณาแก้ไขโดยติดตั้งจุดสะท้อนแสง ในส่วนของรถบรรทุก
น้ ำหนั กเกิน จะพิ จ ารณาตรวจสอบและดำเนิ น การต่อไป ในการประชุมหั วหน้าส่ ว นราชการ
เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ

ประธานสภา

เชิญสท.เทพนิมิต

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา สอบถามถนนบ้านเด่น-ร่องอุย ไม่ทราบว่าจะดำเนินการเมื่อใด

นายธีระศักดิ:์

เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การปรับปรุงถนนสายบ้านเด่น - ร่องอุย ได้ผู้รับจ้าง
เป็นที่เรียบร้อย จะเริ่มดำเนินการช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2563

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

ประธานสภา

เชิญสท.สมศักดิ์

สท.สมศักดิ์:

เรีย นท่ านประธานสภา ผมนายสมศั กดิ์ ห้ าวหาญ สมาชิก สภาเทศบาล เขต 2 ขอแจ้งให้ ที่
ประชุมสภาเทศบาลทราบว่า ผมมีความประสงค์ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อลง
สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านแป้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้แนบใบลา
ออกแจ้ งท่ านประธานสภาเทศบาลทราบ ผมทำหน้ า สมาชิ ก สภาเทศบาลมาเป็ น เวลา 8 ปี
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่เทศบาล ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
และได้รับความร่วมมือ ร่วมงานในด้านต่าง ๆ ด้วยดี ขอบคุณครับ

ประธานสภา

เชิญนิติกร แจ้งความคืบหน้าคดีความต่าง ๆ ของเทศบาลให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอธิชา:
นิติกร

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันโอนย้ายมาทำหน้าทืน่ ิติกรที่เทศบาลตำบล
บ้านแป้น เป็นเวลา 2 เดือน ขอรายงานคดีที่ค้างจากนิติกรคนเดิม รวมถึงคดีใหม่ ๆ ดังนี้
1.ลงพื้นที่เรื่องร้องเรียนเรื่องการเลี้ยงไก่ชน บ้านบ่อโจง ไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างผู้ร้องเรียนและ
เจ้าของพื้นที่ ยุติเป็นที่เรียบร้อย
2.ตรวจสอบสนามยิงปืนร่วมกับงานจัดเก็บรายได้ ด้านภาษี
3.ทำสัญญาเช่าที่วัดบ้านเส้งและวัดบ้านขว้าง
4.คดีสืบทรัพย์อดีตนายกเทศมนตรี นายสุวชิงชัย อยู่ระหว่างรอสำนักงานอัย การจังหวัดลำพูน
ตอบข้อหารือ
5.คดี พื ช ผลธัญ ญะ จำเลยยื่ น อุท ธรณ์ แต่ เทศบาลไม่ คั ด ค้ าน อยู่ระหว่า งรอผลพิ จารณาจาก
สำนักงานศาลปกครองสูงสุด
6.คดีคุณปานเทพ รุกล้ำทีด่ ิน อยู่ระหว่างรอลงพื้นร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน

สท.ศรีไล:

เรียนท่ านประธานสภา ขอฝากเรื่องสนามยิง ปืน ลูกปืนตกบนหลังคาบ้า นประชาชนบ้านใหม่ ท่าจักร ได้รับความเดือดร้อน
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ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องสนามยิงปืน ลูกปืนตกบนหลังคาประชาชน
เทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ออกตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับอำเภอเมืองลำพูน พบสาเหตุที่ลูกปืนตกบน
หลังคาประชาชน เนื่องจากลงไปยิงปืนในสนามหญ้า จึงให้ทางสนามยิงปืน ห้ามมิให้ผู้ยิงปืน ลงไป
ยิงปืนในสนามหญ้า ให้อยู่ในจุดที่กำหนดเท่านั้น

ประธานสภา

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สำหรับการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันนี้กส็ ำเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และขอ
นั ดประชุม อีกครั้งในวัน ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำหรับ วันนี้ ผมขอขอบคุณ
ท่ า นปลั ด เทศบาล ท่ า นรองปลั ด เทศบาล ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น
ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการพนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้ผมขอ
ปิดประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.40 น.
(ลงชื่อ)..................................ผู้ จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางจันทร์แสง จิตอารี)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น

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

