บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
..................................................
ผู้มาประชุม
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1.นายประดิษฐ์ เมืองลือ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
2.นายคำรณ
จายโจง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
3.นางสาวอุไร
สมอุทัย
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
4.นายณรงค์
เชื้อเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
5.นายจิรพงค์
อุประโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
6.นางจันทร์แสง จิตอารี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
7.นายวสุพล
มูลเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
8.นางสาวพรพิมล สุใจโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
9.นายถนอม
ญาณะโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
10.นางพรรณรัตน์ อุประโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
11.นายภาคิน
หล้าเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
12.นายสงัด
เขียวธง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชือ่ - สกุล
ตำแหน่ง
1.นายมนัสน์
หม่องต๊ะ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
2.นายชวโรจน์
กิง่ แก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
3.นายรังสรรค์
ยะสง่า
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
4.นายสนิท
สุริยะธง
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
5.นางเสาวภาคย์ ปันสุพฤกษ์
6.นายธีระศักดิ์
จันทร์ภริ มย์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น
7.นายพรศักดิ์
แก้ววิจิตร
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น
8.นางสุภาวัตร
ศิริบูรณ์
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น
9.นายเอรวัตร
ลังกาพินธุ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
10.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง
11.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกองคลัง
12.นายรังสรรค์ ขว้างแป้น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
13.นายไกรยศ
คำมูล
14.นางสาวกัญชริญา อครเดชกัณฑ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
15.นางสาวนภัสสร ยะอนันต์
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
16.นายเจริญ
ชุ่มพระวงศ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
17.นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
18.นางนันทกา
เครือซุง
นักจัดการงานทั่วไป
19.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
เจ้าพนักงานธุรการ
20.นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
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ลายมือชือ่
ประดิษฐ์ เมืองลือ
คำรณ
จายโจง
อุไร
สมอุทัย
ณรงค์
เชื้อเย็น
จิรพงค์
อุประโจง
จันทร์แสง จิตอารี
วสุพล
มูลเทพ
พรพิมล
สุใจโรจน์
ถนอม
ญาณะโรจน์
พรรณรัตน์ อุประโจง
ภาคิน
หล้าเมือง
สงัด
เขียวธง
ลายมือชื่อ
นมัสน์
หม่องต๊ะ
ชวโรจน์
กิ่งแก้ว
รังสรรค์
ยะสง่า
สนิท
สุริยะธง
เสาวภาคย์
ปันสุพฤกษ์
ธีระศักดิ์
จันทร์ภิรมย์
พรศักดิ์
แก้ววิจิตร
สุภาวัตร
ศิริบรู ณ์
เอรวัตร
ลังกาพินธุ์
ณัฐวิโรจน์ โชติธนชญานนท์
รัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
รังสรรค์
ขว้างแป้น
ไกรยศ
คำมูล
กัญชริญา
อครเดชกัณฑ์
นภัสสร
ยะอนันต์
เจริญ
ชุ่มพระวงศ์
สอางค์ศรี
พิมพ์อูป
นันทกา
เครือซุง
อมรรัตน์
อูปเวียง
พิมผกา
ต้นแก้ว

-2เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อ ถึงเวลา 13.30 น. เลขานุ ก ารสภาเทศบาลตำบลบ้ านแป้ น เรียนเชิ ญ สมาชิ กสภาเทศบาลตำบล
บ้ านแป้ น ทุ กคนเข้าห้ อ งประชุม แล้ ว รายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้ านแป้ น ว่า การประชุม สภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันพุ ธที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้ านแป้น
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล ครบทั้งหมด 12 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญ ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูช า
พระรัตนตรัย และประธานสภาเทศบาลได้ กล่ าวเปิ ดประชุ มสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้ น สมั ยสามัญ สมั ย ที่ 2
ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา:

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล
หัวหน้ าส่ วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมวันนี้เป็นการประชุม สภาเทศบาล
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจำปี 2564 ในวั น พุ ธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ สำหรับ
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจ้งการเข้าร่วมประชุมสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ในช่วงเช้าที่ผ่านมา เชิญครับ

นางสาวอุไร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภา ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เข้าร่วมประชุม
การสรรหากรรมการธรรมาภิบ าลจั งหวัด ลำพูน ในส่ ว นของกรรมการผู้ แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัวขาว
ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้เป็นผู้แทนคือ พ.ต.อ.ยงยุทธ ดาวรี รองประธานสภา
เทศบาลตำบลป่าสัก ขอนำเรียนที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา:

ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้ น
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตามเอกสารที่ได้
แจกให้ทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
แก้ไข เป็ น อั น ว่า ที่ป ระชุมสภาเทศบาลตำบลบ้ านแป้ น ให้ การรับ รองรายงานการประชุ มสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564

มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
เมือ่ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัตโิ อนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ (เพิ่มเติม)
ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการ
ใหม่ (เพิ่ มเติม) ขอให้ ท่านเลขานุก ารสภาเทศบาล ได้ แจ้งข้อระเบี ยบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ กั บ
ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ

-3นางสาวอุไร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
เลขานุการสภา ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ ไขเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็ นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น และหมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ข้อ 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือ
ก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่กำหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่าย
เพิม่ เติม ทัง้ นี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาต
ให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
ประธานสภา: ท่านเลขานุ การสภา ได้แจ้งข้อระเบียบกฎหมาย ให้ที่ประชุม สภาเทศบาลได้ รับทราบแล้ว ต่อไป
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติเรื่อง
นายกเทศมนตรี ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เพิม่ เติม)
หลักการและเหตุผล ตามที่ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านหนองเต่า บริเวณซอยหน้าโรงเรียนบ้านแป้นพิ ทยาคม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง
ลำพู น จั ง หวั ด ลำพู น งบประมาณ 636,000 บาท (หกแสนสามหมื่ น หกพั น บาทถ้ วน)
และหจก.อุทัยโยธา ได้เสนอราคาต่ำสุดในโครงการดังกล่าว ราคาที่เสนอเป็นจำนวนเงิน 686,000
บาท (หกแสนแปดหมื่น หกพัน บาทถ้วน) ซึ่งราคาที่ เสนอยังคงสู งกว่าวงเงินงบประมาณ จำนวน
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น
ข้ อ ระเบี ย บกฎหมาย ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี งบประมาณขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุ น โดยการโอนเพิ่ ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็ นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 34 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะก่อหนี้ผูกพันได้ จะต้อง
มีรายได้เพียงพอที่ จะเบิกจ่าย ประกอบกับโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการโดย
เร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ข้อพิจารณา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติโอนลดและโอนเพิ่ ม
งบประมาณ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตามรายละเอียด ดังนี้
โอนลด แผนงานการศึ ก ษา งานบริห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา หมวดค่ าตอบแทน ประเภท
ค่ าเช่ าบ้ าน ตั้ งไว้ ร วม 88,000 บาท (แปดหมี่ น แปดพั น บาทถ้ ว น) คงเหลื อ 79,620 บาท
(เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ขอโอนลดเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน)
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า บริเวณซอยหน้าโรงเรีย นบ้านแป้นพิทยาคม
(เพิม่ เติม) ขอโอนตัง้ เป็นรายการใหม่ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา: ตามที่ ท่ านนายกเทศมนตรี ต ำบลบ้านแป้ น เสนอญั ตติ ข ออนุมั ติ โอนเงิน งบประมาณเพื่ อตั้ งเป็ น
รายการใหม่ เพิ่มเติม โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
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เทศบาลท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ เชิญนายภาคิน หล้าเมือง
สท.ภาคิน

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายภาคิน หล้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามถึงที่ไปที่มาของโครงการนี้ เนื่องจากได้รับ
เลื อ กเข้ ามาเป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาล สมั ย แรก ขอทราบที่ ไปที่ ม าของโครงการนี้ เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาอนุมัติ

ประธานสภา: เชิญนางพรรณรัตน์ อุประโจง
สท.พรรณรัตน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉัน นางพรรณรั ตน์ อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ต่างหมวด จะมีวิธีการเบิกจ่ายอย่างไร หากสภาเทศบาลอนุมัติแล้วจะมีผล หรือความผิดอย่างไรบ้าง
ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ผมขอมอบหมาย
นายกเทศมนตรี ให้ผู้อำนวยการกองคลังตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอตอบข้อซักถาม
เรื่องแรก ที่มาที่ไปของโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านหนองเต่า ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ของเทศบาลตำบลบ้ านแป้น เมื่อปี พ.ศ.2562 แต่ส ภาเทศบาลไม่อนุมั ติเนื่องจากติดปัญ หาด้าน
สถานที่ไม่เรียบร้อย จึงนำเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 สภาเทศบาล
อนุมัติ ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 761,000 บาท กองคลังได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ผู้รับจ้างคือ
บริษัทฮั้วยิ่งเจริญ วงเงิน 636,000 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็น เงินข้ามปีงบประมาณ ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2564 แต่
เมื่อสิ้นสุดสัญญา บริษัทฮั้วยิ่งเจริญ ไม่ส่งมอบงาน เนื่องจากดำเนินงานได้แค่บางส่วน กองช่างและ
กองคลัง จึงได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้าง แต่พ้นกำหนดผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการใดๆ
เพิ่ มเติม เทศบาลจึ งได้แ จ้ งยกเลิ กสั ญ ญา และทำหนังสื อ บริษัท ฮั้วยิ่งเจริญ เป็นผู้ ทิ้งงาน แจ้งต่ อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตามกระบวนการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อโครงการก่อสร้างระบบ
ประปา บ้านหนองเต่าไม่แล้วเสร็จ จึงได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ อีกครั้ง โดยหาราคากลางและ
ประเมิ น ราคาใหม่ และได้ ผู้ รับ จ้างรายใหม่ คื อ หจก.อุทั ย การโยธา ซึ่ง เงิน งบประมาณเดิ ม คื อ
636,000 บาท แต่ผู้รับจ้างรายใหม่เสนอราคา 686,000 บาท ซึ่งเทศบาลได้ต่อรองราคาแล้ว แต่
ผู้รับจ้างไม่ยินยอม เงินงบประมาณจึงขาดไป 50,000 บาท จึงได้สอบถามไปยังฝ่ายกฎหมายของ
จังหวัดลำพูน ได้ รับ คำแนะนำ ให้ โอนเงินงบประมาณเพิ่ มเติ มผ่ านสภาเทศบาล เพื่ อให้ ส ามารถ
ดำเนินโครงการต่อไปได้ จึงเป็นที่ไปที่มาของโครงการนี้ ขอสภาเทศบาลอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม สำหรั บ ประเด็ น ที่ ส อง วิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น ต้ อ งจั ด ทำ 2 ฎี ก า คื อ ฎี ก าแรก
636,000 บาท และฎีกาที่สอง คือ 50,000 บาท ซึ่งการเบิกจ่ายดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย

ประธานสภา: โครงการนี้มีปั ญหาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เนื่องจากมีปัญหาด้านสถานที่ และปัจจุบัน มีปัญหาเรื่อง
งบประมาณ อยู่ที่ดุลยพินิจของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในการแก้ไขปัญหาให้กั บพี่น้องประชาชน
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ ครั บ ไม่มีน ะครับ ถ้าไม่มีผ มขอถามมติ ที่
ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งเป็น
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ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้รวม 88,000 บาท คงเหลือ 79,620 บาท ขอโอนลดเป็น
จำนวน 50,000 บาท ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวด
ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ าง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค โครงการก่ อ สร้ า งระบบประปาหมู่ บ้ า น
บ้านหนองเต่า บริเวณซอยหน้าโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จำนวนเงิน 50,000 บาท ขอได้โปรด
ยกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้โอน
เงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 12 เสียง
มติทปี่ ระชุม

อนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณเพื่ อ ตั้ ง เป็ น รายการใหม่ เ พิ่ ม เติ ม จำนวน 50,000 บาท
จำนวน 12 เสี ย ง ประกอบด้ วย นายประดิ ษ ฐ์ เมื องลื อ ประธานสภาเทศบาล /นายคำรณ
จายโจง รองประธานสภาเทศบาล/นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/สท.ณรงค์
เชื้ อ เย็ น /สท.จิ ร พงค์ อุ ป ระโจง/สท.จั น ทร์ แ สง จิ ต อารี / สท.วสุ พ ล มู ล เทพ/สท.พรพิ ม ล
สุ ใ จโรจน์ / สท.ถนอม ญาณะโรจน์ / สท.พรรณรั ต น์ อุ ป ระโจง/สท.ภาคิ น หล้ า เมื อ ง
สท.สงัด เขียวธง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา: ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนใน
พืน้ ที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น หรือเรื่องอื่นๆ แจ้งให้ทปี่ ระชุมรับทราบหรือไม่ เชิญเสนอครับ
เชิญนายถนอม ญาณะโรจน์
สท.ถนอม:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีปัญหาความเดือด
เดื อ ดร้ อ น ของป ระช าชน บ้ าน ม่ วงต้ น ผึ้ ง เรื่ อ งค่ า ธรรมเนี ยมจั ด เก็ บ ข ยะ เนื่ องจาก
บ้ านประชาชนที่ อ ยู่ ถั ด จากศาลพ่ อ บ้ า น บ้ านม่ ว ง ประมาณ 4 หลั งคาเรื อ น ไม่ ส ามารถชำระ
ค่ าธรรมเนี ย มได้ เนื่ อ งจากเจ้ า หน้ าที่ เทศบาลแจ้ ง ว่ าอยู่ น อกเขตรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลตำบล
บ้านแป้น ทั้ง ๆ ที่ผ่านมาก็สามารถชำระค่าธรรมจัดเก็บขยะได้ตามปกติและเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ไป
ชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะได้ที่เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง ขอสอบถามว่าเทศบาลได้วัดแนวเขต
และชี้แจงให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบแล้วหรือไม่ และจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
อย่างไร

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เรื่องที่สมาชิกสภา
นายกเทศมนตรี ได้สอบถามเรื่องแนวเขตที่ดิน การชำระภาษีและการชำระค่าธรรมเก็บขยะ ผมได้รับทราบปัญหาที่
เกิดขึ้นแล้ว ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลัง ตอบข้อซักถาม
นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรณีของบ้านม่วง
การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะ บ้านเลขที่ 186 - 189 จำนวน 4 หลังคาเรือน ที่ผ่านมาเทศบาล
ได้จัดเก็บขยะ และพบว่าไม่ถูกต้องเนื่องจากพื้นที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแป้น
และเจ้ าของบ้ านเลขที่ 189 ได้เข้ า มาสอบถามที่ เทศบาล จึ งได้ให้ คำแนะนำ ให้ ไปติ ดต่ อ ชำระ
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะและชำระภาษี ได้ที่เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง ซึ่งปัญหาเรื่องเขตแดนของ
เทศบาลตำบลบ้านแป้น เกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ เช่น บ้านบ่อโจง บ้านหนองหนาม บ้านม่วง จึงได้
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องๆ ซึ่งได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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เรี ย นท่ านประธานสภา ขอสอบถามสถานี สู บ น้ ำ ด้ ว ยพลั งงานไฟฟ้ า โครงการกรมชลประทาน
โครงการนี้ ยังดำเนิ น การต่อไปหรือไม่ และสอบถามความคืบหน้า เรื่องประปาบ้านม่วง โดยทาง
ห มู่ บ้ าน ได้ ท ำห นั งสื อ ขอรั บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ จากท างเท ศบ าล ไม่ ท ราบ ว่ า ดำเนิ น การถึ ง
ขัน้ ตอนไหน อย่างไร

ประธานสภา: เชิญท่านปลัดเทศบาล ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล สำหรับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงาน
ปลัดเทศบาล ไฟฟ้ าของกรมชลประทาน ซึ่งได้ส ำรวจและจะตั้ง สถานี สู บ น้ ำในพื้ น ที่ บ้านหนองเต่ า ปรากฏว่า
การวางท่อต้องผ่ านพื้นที่ของเอกชน แต่ เอกชนไม่ยิน ยอมให้ ผ่าน จึงเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้ างไปยั ง
บริเวณใกล้ครัวสวนไผ่ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง และห่างไปอีก 100 เมตร
จะเป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำของเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง และประชาชนในพื้นที่เกรงจะเกิด
ปัญหาแย่งน้ำ เนื่องจากก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 2 แห่ง อยู่ใกล้กัน รายละเอียดต่าง ๆ ขอมอบหมายให้
ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องนี้ได้สอบถามไปยังวิศวกรของกรมชลประทาน
ผอ.กองช่าง
ได้รับคำตอบว่า เจ้าของพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้าง ยังไม่ได้ยกพื้นที่ให้เป็นที่สาธารณะ เพื่อดำเนินการ
ฝั งท่ อ และกรมชลประทาน ยั งไม่ ได้ จั ด ประชาคมรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชน เนื่ อ งจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 หากมีโอกาสได้เข้าไปกรมชลประทาน จะสอบถามและนำข้อมูล
มาแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบต่อไป
ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลเรื่องท่อประปาบ้านม่วง
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เรื่องที่สมาชิกสภา
นายกเทศมนตรี ได้สอบถามเรื่องท่อประปาบ้านม่วง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล เป็นผู้ตอบข้อซักถาม
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องท่อประปาบ้านม่วง อยู่ระหว่างการจัดซือ้ จัดหา
ปลัดเทศบาล อุปกรณ์ท่อประปาให้หมู่บ้าน และประสานงานหมู่บ้านเพื่อดำเนินการต่อไป
ประธานสภา:

เชิญนายถนอม ญาณะโรจน์

สท.ถนอม:

เรียนท่านประธานสภา ผมขอสอบถามความเคลื่อนไหว กรณีเทศบาลของบประมาณเพิ่มเติมจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องท่อประปาขนาดใหญ่ของบ้านม่วง ดำเนินการถึงไหน อย่างไร

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น สำหรับท่อประปา
นายกเทศมนตรี ขนาดใหญ่ ข องบ้ านม่ ว ง ขอรับ งบประมาณจากกรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่น กองช่ างและ
กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ส่ งเอกสาร และแบบแปลนประมาณการก่อสร้ าง ไปยังจั งหวัดลำพู นเป็นที่
เรีย บร้อยแล้ ว อยู่ ระหว่างรอผลการพิ จารณาจากกรมส่ งเสริม การปกครองท้ องถิ่น หากมี ค วาม
คืบหน้าหรือผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบต่อไป
ประธานสภา:

เชิญนายณรงค์ เชื้อเย็น

-7สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ผมนายณรงค์ เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาล แจ้งการลงพื้นที่รับทราบปัญหา
ความต้องการของประชาชน ถนนสายบ้านหนองหนาม บ้านทุ่ง บ้านแป้น เกิดอุบั ติเหตุหลายราย
ถึงขั้นเสียชีวิต ต้องการให้ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่งและสายดับ เพื่อส่องสว่างและใช้ในการเกษตร
และขอสอบถามการขยายไฟฟ้าจะนำเข้าแผนของเทศบาล หรือใช้งบประมาณในส่วนใดดำเนินการ
เรื่องที่ 2 สอบถามโครงการก่อสร้างถนนบ้านหนองหนาม ซอย 2 ถึงซอย 4 ได้ดำเนินการถึงไหน
อย่างไรแล้ว เรื่องที่ 3 ผู้ใหญ่บ้านหนองหนาม แจ้งเรื่องร้องทุกข์ และคำร้องทุกข์ทั่ว ไป ไม่ทราบว่า
ต้องส่งให้งานนิติกร หรือกองช่าง เกิดความสับสน ขอความชัดเจนว่าหนังสือร้องทุกข์ และหนังสือ
คำร้องทั่วไป ให้ส่งทีห่ น่วยงานใด

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา สำหรับเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้า และอีก 2 ประเด็นที่สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี สอบถาม ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ตอบข้อซักถาม
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องแรก การขอขยายเขตไฟฟ้า เทศบาลจะทำ
ปลัดเทศบาล หนังสื อประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค เนื่ องจากใช้งบประมาณจำนวนมากและเป็นอำนาจ
หน้าที่โดยตรงของการไฟฟ้าฯ เรื่องที่สอง โครงการก่อสร้างถนนบ้านหนองหนาม ซอย 2 ถึงซอย 4
อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง เรื่องที่สาม หนังสือร้องทุกข์ และหนังสือคำร้องทั่วไป ยื่นได้ที่สำนักปลัด
ประธานสภา: เป็นอันว่าการยื่นหนังสือร้องทุกข์ และหนังสือคำร้องทั่วไป สามารถยื่นได้ที่สำนักปลัด เพื่อส่งต่อให้
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งดำเนิ น การต่ อ ไป ส่ ว นการขอขยายเขตไฟฟ้ า บ้ า นหนองหนาม บ้ า นทุ่ ง
บ้านแป้น ได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและยื่นที่การไฟฟ้าฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมอีกหรือไม่ เชิญนายสงัด เขียวธง
สท.สงัด:

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสงัด เขียวธง
สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่ องแจ้งที่ประชุ มสภาเทศบาล ดังนี้ 1. ขอขอบคุณงานป้องกันฯ ที่ได้นำ
รถน้ำ และกองช่าง ได้นำรถกระเช้าไฟฟ้า ล้างทำความสะอาดหลังคา เนื่องจากนกพิราบไปทำรังบน
หลังคาบ้ านเรือนของประชาชน 2. ขอสอบถามประชาชนฝากเรื่องร้องทุกข์ให้สมาชิกสภา แจ้ง
เทศบาลเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน บางเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่ วน ทุกเรื่องต้องผ่านการ
พิจารณาของผู้บริหารใช่หรือไม่ กรณีเรื่องเร่งด่วนขอรถดับเพลิงล้างป่าช้า ไฟกิ่งดับ ต้องเขียนหนังสือ
ร้องทุกข์ ทุกครั้งใช่หรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้บริหารเห็นความสำคัญของประชาชน หากประชาชน
แจ้ งปั ญ หาความเดือดร้อนเร่งด่ วนเข้ามา เจ้ าหน้าที่จะเข้าไปแก้ไขให้ ทัน ทีและเขียนคำร้องหรือ
รายงานผู้บริหารทราบภายหลัง ในส่วนนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะสามารถแก้ไขปัญหาความเดื อดร้อน
ของประชาชนได้ทันที ปัจจุบันการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนต้องมีรูปภาพประกอบทุกเรื่องใช่หรือไม่
ขอนำเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามขั้นตอนการให้บริการประชาชนตามที่สมาชิกสภาสอบถาม
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา การร้องทุกข์ เรื่องการใช้รถน้ำ รถดับเพลิง เกี่ยวข้องกับข้อระเบียบกฎหมาย
นายกเทศมนตรี ขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ตอบข้อซักถาม
นายเอรวัตร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายเอรวัตร ลังกาพินธุ์ หัวหน้า
หน.สำนักปลัด สำนักปลัด ขอแจ้งการยื่นคำร้องขอรับบริการ หนังสือรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
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สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนัก ปลัด เพื่อเสนอให้ ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบราชการ หาก
ประชาชนต้องการให้บ ริการอย่างเร่งด่วน เป็นอำนาจหน้าที่และนโยบายของผู้ บริหาร กรณีเรื่อง
เร่งด่วนจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในส่วนนี้สามารถดำเนินการได้ทันที
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ต้องการดูแลพีน่ ้องประชาชน
นายกเทศมนตรี ร่วมกัน ต้องการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า แต่การให้บริการประชาชนต้องเป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝากบอกประชาชนว่า ฝ่ายบริหารยินดีให้บริการประชาชนทุกท่าน
ประธานสภา: ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรี กรณีมีงานศพภายในหมู่บ้านและต้องการให้รถน้ำ รถดับเพลิงเข้าไป
ล้างป่าช้า จะต้องทำหนังสือขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรี หรือแจ้งโดยตรงได้ที่งานป้องกันฯ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา กรณีขอรถน้ำ รถดับเพลิง ล้างป่าช้า ขอให้แจ้งผ่านหัวหน้างานป้องกันฯ
นายกเทศมนตรี ผ่านหัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน
ประธานสภา: ขอให้หัวหน้าสำนักปลัด ได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอใช้รถดับเพลิงหรือรถน้ ำให้ประชาชนได้รับ
ทราบร่วมกัน เชิญหัวหน้าสำนักปลัด
นายเอรวัตร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การยื่นคำร้องให้เทศบาลดำเนินการตาม
หน.สำนักปลัด อำนาจหน้าที่ ให้ยื่นหนังสือคำร้องทั่วไปได้ที่สำนักปลัด เพือ่ ส่งมอบต่อให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเสนอ
ผู้บริหารสั่งการ และดำเนินการต่อไป
ประธานสภา: เชิญนายสงัด เขียวธง
สท.สงัด:

เรี ย นท่ านประธานสภา ขอสอบถาม หากไฟกิ่ งชำรุด ต้ อ งทำหนั งสื อ แจ้ งคณะผู้ บ ริห ารหรือ ไม่
เนื่องจากทีผ่ ่านมา แจ้งปัญญาไฟกิ่งชำรุดทางโทรศัพท์ บอกหมายเลขไฟกิง่ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ก้ไข

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา กรณีไฟกิ่งชำรุด สามารถแจ้งได้ 2 ช่องทาง คือ 1.เขียนหนังสือคำร้องทั่วไป
นายกเทศมนตรี 2. แจ้งผ่านไลน์กลุ่มงานไฟฟ้า
ประธานสภา: เชิญนายถนอม ญาณะโรจน์
สท.ถนอม:

เรียนท่านประธานสภา การแจ้งไฟกิ่งชำรุด ทำกันมาตั้งนานก็ไม่มีปัญหา อย่าทำให้เรื่องเล็กกลายเป็น
เรื่องใหญ่ ผู้นำชุมชน ก็ทราบอยู่แล้วว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างไร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามูลนิธิตะวันฉาย
โดยการประสานงานของนายจิรพงค์ อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาล ได้นำลูกไก่มามอบให้ประชาชน
เลี้ยงไว้ประกอบอาหาร ถือเป็นเรื่องที่ดี ขอเชิญนายจิรพงค์ อุประโจง ชี้แจงเรื่องนี้ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบร่วมกัน

สท.จิรพงค์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อ
สัปดาห์ที่ผ่านมา มูลนิธิตะวันฉายได้มอบไก่ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นที่ต้องการ
เลี้ยงไก่ไว้บริโภคในครัวเรือน หากท่านใดต้องการเพิม่ เติม ให้รวบรวมรายชื่อและแจ้งความประสงค์

ประธานสภา: เชิญนายวสุพล มูลเทพ

-9สท.วสุพล:

เรียนท่านประธานสภา ผมนายวสุพล มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ขอปรึกษาการรื้อเครื่องกรองน้ำ
ของบ้านขว้าง หมู่ 2 ไม่ได้ใช้งานมานาน เป็น ทรัพย์สินของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประชาชนใน
หมู่บ้านต้องการใช้พื้นที่ส่วนนั้น ไม่ทราบว่าสามารถรือ้ ถอนได้หรือไม่อย่างไร

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ตอบข้อซักถาม
นายกเทศมนตรี
นายณัฐวิโรจน์: เรี ย นท่ านประธานสภา ท่ านสมาชิก สภาเทศบาล ผมไม่ มี ข้อ มู ล ไม่ท ราบสถานที่ ก่อ สร้ าง และ
ผอ.กองช่าง ไม่ทราบเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน หากเป็นทรัพย์สินของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หมู่บ้านต้องแจ้ง
ไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมาย
สท.ถนอม:

เรียนท่านประธานสภา เครื่องกรองน้ำ หน้าวัดบ้านขว้าง สามารถรื้อถอนได้ เนื่องจากก่อสร้างโดย
ใช้งบประมาณกองทุนมิยาซาว่า ปีพ.ศ. 2548 ซึ่งหลายๆ หมู่บ้าน ได้ทำการรื้อถอนไปแล้วเช่นกัน

สท.วสุพล:

เรียนท่านประธานสภา หากสามารถรื้อถอนได้ ผมจะแจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบต่อไป

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ เชิญนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์
สท.พรพิมล:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ สมาชิก
สภาเทศบาล ขอสอบถามกรณี ป ระชาชนพื้ น ที่ ค าบเกี่ ย วบ้ า นม่ ว ง จำนวน 4 หลั ง คาเรื อ น
หากต้องการซื้อถุงขยะของเทศบาล สามารถซื้อถุงขยะในนามของบ้านเลขที่อื่นในเขตเทศบาลตำบล
บ้านแป้ น ได้ห รือ เนื่ องจากเป็ นร้านค้ า ในแต่ล ะวัน มีปริมาณขยะมากพอสมควร และไม่ ทราบว่า
เทศบาลตำบลบ้ านแป้ นได้ประสานงานเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง และมีมาตรการดำเนิ นการใน
เรื่องนีอ้ ย่างไร

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ขอนำเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ เทศบาลไม่ได้ขายถุงขยะ
นายกเทศมนตรี แต่เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลังได้ตอบข้อซักถาม
นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล กรณีประชาชนพื้นที่คาบเกีย่ วบ้านม่วง จำนวน 4
หลังคาเรือน ตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่นอกเขตพื้น ที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแป้น กรณีนี้
ไม่สามารถซื้อถุงขยะในนามของบ้านเลขที่อื่นได้ และขอทำความเข้าใจว่า เทศบาลตำบลบ้านแป้น
ไม่ได้จำหน่ายถุงขยะให้ประชาชน แต่เป็นการเก็บค่าธรรมเนียมขยะ และมอบถุงดำให้ใส่ขยะ เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการจัดเก็บ

ประธานสภา: ในเรื่องแนวเขต ขอให้กองช่างชี้แนวเขตของเทศบาลให้ชัดเจน เพื่อการทำโครงการก่อสร้างต่างๆ
ในอนาคตจะได้ไม่มีปัญหา เชิญนายภาคิน หล้าเมือง
สท.ภาคิน:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร ผมนายภาคิน หล้าเมือง สมาชิก
สภาเทศบาล ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรี ท่านได้วางบทบาทหน้ าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลที่
จะทำงานร่วมกับเทศบาลไว้หรือไม่ เพราะประชาชนสอบถาม เทศบาลจัดงานหรือโครงการต่างๆ แต่
ไม่เห็นสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วม

-10ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ขอนำเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ ท่านต้องทำความเข้าใจใน
นายกเทศมนตรี บทบาทหน้าที่ของท่าน ผมเป็นฝ่ายบริหารยินดีร่วมงานกับทุกท่าน ท่านจะลงพื้นทีว่ ันไหน หรือจะ
ประสานงานกับประชาชน ขอให้แจ้งเข้ามาได้ครับ
สท.ภาคิน:

เรียนท่านประธานสภา สอบถามการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล ยกตัวอย่าง การเปิดสะพาน
ท่าจักร หรือการร่วมงานกิจกรรม โครงการต่างๆ ของเทศบาล ไม่ได้เกี่ยวกับการลงพื้นที่แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพราะสิ่งนั้นได้ทำร่วมกันเป็นประจำอยู่แล้ว

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ การเปิดกิจกรรมลานคนเมือง
นายกเทศมนตรี กาดม่วนใจ๋ ได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 12 ท่าน เชิญร่วมพิธีเปิด แต่ท่านก็ไม่มาร่วม
และการเปิดสะพานท่าจักร ไม่ได้เป็นกิจกรรมของเทศบาล แต่ในวันนั้นเป็นกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
สวมใส่หมวกกันน็อค รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขฯ ขับขี่รถจักรยานยนต์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้ประชาชนขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น และทราบว่า
สะพานท่าจักรก่อสร้ างเสร็จเรีย บร้อยพร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้งาน จึงได้ แวะถ่ายรูปที่สะพาน
ท่ า จั ก ร และผมมี น โยบายต่ อ ไปนี้ ห ากเทศบาลมี กิ จ กรรมหรื อ โครงการใด ๆ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน
ทำหนังสือแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมทุกงาน
ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญนางสาวอุไร สมอุทัย

นางสาวอุไร:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามการร้องทุกข์เรื่ องน้ำเพื่อการเกษตร
บ้านรั้ว - บ้ านทุ่ ง ขอให้เทศบาลรีบ ดำเนินการรับมอบที่ดินให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล หากมี
งบประมาณด้านภัยแล้งเข้ามาจะได้รีบดำเนินโครงการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
พี่น้องประชาชน

นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา การรับมอบที่ดินของนายอุดม บ้านรั้ว บ้านทุ่ง กองช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ
นายกเทศมนตรี หากเรียบร้อยแล้วจะนำเข้าสภาเทศบาล เพื่อรับมอบที่ดินให้เป็นของเทศบาลต่อไป และหลังเสร็จสิ้น
การประชุมสภาฯ ในวันนี้ ขอเชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12 ท่าน ร่วมกิจกรรมลานคนเมือง
กาดม่วนใจ๋ เทศบาลตำบลบ้านแป้น
ประธานสภา

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะอีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ สำหรับ
การประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจำปี 2564 ในวั น นี้ ก็ ผ่ านพ้ น ไปได้ ด้ ว ยดี
ผมขอขอบคุ ณ ท่ า นนายกเทศมนตรี ต ำบลบ้ า นแป้ น ท่ า นสมาชิ ก สภาผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น
ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 15.20 น.

