บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 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
1.นายมนัสน์
หม่องต๊ะ
2.นายชวโรจน์
กิง่ แก้ว
3.นายรังสรรค์
ยะสง่า
4.นายสนิท
สุริยะธง
5.นางเสาวภาคย์ ปันสุพฤกษ์
6.นายธีระศักดิ์
จันทร์ภริ มย์
7.นายพรศักดิ์
แก้ววิจิตร
8.นางสุภาวัตร
ศิริบูรณ์
9.นายเอรวัตร
ลังกาพินธุ์
10.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์
11.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
12.นายรังสรรค์ ขว้างแป้น
13.นางสาวกัญชริญา อครเดชกัณฑ์
14.นางสาวนภัสสร ยะอนันต์
15.นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป
16.นางสาวอัจฉราพร วงศ์สอน
17.นางสาวอรนุช กันทะธง
18.นางนันทกา
เครือซุง
19.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
20.นางสาวอธิชา แก้วพิงค์

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
นิติกร

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

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
ลายมือชือ่
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
กัญชริญา
อครเดชกัณฑ์
นภัสสร
ยะอนันต์
สอางค์ศรี
พิมพ์อูป
อัจฉราพร
วงศ์สอน
อรนุช
กันทะธง
นันทกา
เครือซุง
อมรรัตน์
อูปเวียง
อธิชา
แก้วพิงค์

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นทุกคน
เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้ งที่ 2 ประจำปี 2564 วัน ศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ในวันนี้ส มาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้ น
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลครบทั้งหมด 12 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
จุดธูปเทีย นบู ช าพระรัตนตรัย และกล่าวเปิ ดประชุมสภาเทศบาลตำบล บ้ านแป้น สมั ยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา:

สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหั วหน้าส่วนราชการ
การประชุ ม ในวั น นี้ เป็ น การประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 ประจำปี 2564
ในวัน ศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ้านแป้น มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ เรื่องแรกที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
คือ แนะนำข้าราชการโอนย้า ยท่านใหม่ นางสาวณฐพร เดชรักษา ตำแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา สังกัดกองการศึกษา โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา:

ระเบี ยบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
จะมี ส มาชิ ก สภาท่ า นใดหรือ ท่ า นผู้ บ ริ ห ารจะแก้ ไข ขอเชิ ญ ครั บ ไม่ มี น ะครั บ ถ้ า ไม่ มี
ผมจะถือว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ให้การรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ครับ

มติที่ประชุม

ให้การรั บรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้ า นแป้ น สมัยสามั ญ สมั ยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)

ประธานสภา:

สำหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
วาระที่ 2 นั้น เป็นการพิจารณาแปรญัตติ ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 เสนอผลการพิจารณาแปรญัตติให้
ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ด้วยที่ประชุมสภาฯ ในการประชุม
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ได้กำหนดให้มีการเสนอคำขอแปรญัตติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 -

-316.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.และวันที่ 14 สิงหาคม
2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. นั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณา
ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 เสร็ จ สิ้ น แล้ ว
ตามบันทึกรายงานการประชุมดังนี้
รายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
รายนามผู้มาประชุม
1. นายณรงค์
เชื้อเย็น
ประธานกรรมการแปรญัตติ
2. นางสาวอุไร
สมอุทัย
กรรมการแปรญัตติ
3. นางสาวพรพิมล
สุใจโรจน์
กรรมการและเลขานุการแปรญัตติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายมนัสน์
หม่องต๊ะ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2565 เพื่อขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เมื่อวันที่
11 สิ งหาคม 2564 ซึ่งที่ ประชุมมีมติใ ห้ รับหลั กการในวาระที่ 1 ไปแล้ ว และกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. วันที่
13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.และวันที่ 14 สิ งหาคม 2564 เวลา
08.30 - 16.30 น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปร
ญัตติจึงได้ร่วมกันประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 โดยสรุปผลการพิจารณา ดังนี้
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ
ไม่มีการแก้ไข
ส่วนที่ 2 หลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
ไม่มีการแก้ไช
รายละเอียดประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานการศึกษา
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานสาธารณสุข
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานเคหะและชุมชน
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานการเกษตร
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานการพาณิชย์
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานงบกลาง
ไม่มีการแก้ไข
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
- รายงานประมาณการรายรับ
ไม่มีการแก้ไข
- รายละเอียดประมาณการรายรับ
ไม่มีการแก้ไข
- รายงานประมาณการรายจ่าย
ไม่มีการแก้ไข

-4ที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการและให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามร่างเดิมเสนอต่อประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
เพื่อนำเข้าพิจารณาในการประชุมสภาฯ ต่อไป
ประธานสภา:

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2565 แล้ ว นั้ น ปรากฏว่ าไม่ มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลท่ านใด
ขอแปรญัตติแต่อย่างใด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบั งคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 51 กำหนดว่าในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ซึง่ ใน
การพิจารณาในวาระที่ 2 นี้ จะไม่มีการลงมติว่ารับหรือ ไม่รับร่างเทศบัญญัติแต่อย่างใด
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการขอแปรญัตติ และคณะกรรมการก็ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
ร่างเทศบั ญ ญั ติ ประกอบกับที่ ป ระชุมสภาเทศบาลก็ไม่ ได้มี ความเห็ นชอบเป็น อย่างอื่ น
จึ ง ถื อ ว่ า สภาเทศบาลได้ พิ จ ารณาในวาระที่ 2 แล้ ว ครั บ ต่ อ ไปเป็ น การพิ จ ารณาร่ า ง
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ าย ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2565 ในวาระที่ 3 ตาม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 กำหนดไว้ว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 3
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้ องถิ่นจะได้มีมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร
ผมขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลว่ า สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตราเป็นเทศบัญญัติ
ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการสภาฯ ช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล
เห็ น ชอบและให้ ผ่ า นวาระที่ 3 จำนวน 12 เสี ย ง ซึ่ งทางเทศบาลจะได้ น ำเสนอต่ อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเพื่อลงนามประกาศใช้ สท.พรพิมล สุใจโรจน์ จะสอบถามอะไร
เชิญครับ

สท.พรพิมล:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรพิมล สุ ใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล จากการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2565 สภาเทศบาลได้ผ่านความ
เห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี พ .ศ.2565 ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห าร
งบประมาณจำนวนทั้ งสิ้ น 70,500,000 บาท ซึ่ง งบประมาณฉบั บนี้ มีก ารจ้ างเหมา
พนักงาน เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดิฉันในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล เกรงว่า หากปลายปี
งบประมาณ เงินไม่เข้าตามที่ได้ตั้งไว้ เกรงจะกระทบต่องบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของแต่ละหมู่บ้าน ดังนั้นดิฉันจึงขอให้คณะผู้บริหารพิจารณาจัดทำโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของหมู่บ้าน ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ขอเสนอแนะแค่นี้ค่ะ
3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

ประธานสภา:

ต่ อไปเป็ น ญั ตติ ที่ 3.2 เรื่อ ง ขออนุ มัติ แก้ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้แ จงงบประมาณ (พั ด ลม)
เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ครับ

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

-5หลักการและเหตุผล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
กองการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุ ภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 20 นิ้ว ปรับแรงลมได้
3 ระดับ จำนวน 8 ตัวๆ ละ 2,200 บาท ตั้งงบประมาณไว้ 17,600 บาท เพื่ อช่ว ย
บรรเทาอากาศร้ อนและทำให้ ก ระบวนการเรีย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิภ าพ แต่ เนื่ องจาก
ครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ยกเลิกการผลิต ทำให้ไม่สามารถทำการจัดซื้อได้
ข้อ ระเบี ย บกฎหมาย ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิธี งบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้แ จงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้ อ พิ จ ารณา เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ตามรายละเอียดดังนี้
เดิ ม แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและประถมศึ ก ษา หมวดค่ าครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนั กงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนั กงาน พัดลมโคจรติดผนัง
3 พัด ขนาด 20 นิ้ว ปรับแรงลงได้ 3 ระดับ จำนวน 8 ตัวๆ ละ 2,200 บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด) ตั้งงบประมาณไว้ 17,600 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจร
ติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 18 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ จำนวน 8 ตัวๆ ละ 2,200 บาท
(ราคาตามท้องตลาด) ตั้งงบประมาณไว้ 17,600 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

ญัตติ ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร
ติดผนัง 3 ใบพัด จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญสท.คำรณ จายโจง

สท.คำรณ:

เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายคำรณ จายโจง สมาชิกสภาเทศบาล
ขอสอบถามการจั ดซื้ อ พั ด ลมโคจรติ ด ผนั ง 3 ใบพั ด ขนาด 20 นิ้ ว จำนวน 8 ตั ว ๆละ
2,200 บาท แต่ขอเปลี่ยนแปลงเป็น พัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 18 นิ้ว จำนวน
8 ตัวๆละ 2,200 ปรับขนาดลงแต่ราคาเท่าเดิม และไม่ระบุยี่ห้อ ซึ่งแต่ละยี่ห้อราคาต่างกัน
คราวหน้าขอให้ระบุยหี่ ้อ เพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภา:

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลครับ

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอมอบให้
นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางสุภาวัตร:
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ดิฉนั นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์
รองปลัดเทศบาล ครุภัณฑ์พัดลมตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม การระบุยี่หอ้ พัสดุนั้น
ไม่สามารถทำได้ เนื่ องจากเป็ น การกีดกันผู้ เสนอราคา ต้องเปิดกว้ างสำหรับผู้ เสนอราคา
ทุกราย ส่วนราคานั้ น เดิมตั้งงบประมาณไว้ตัวละ 2,200 บาท แต่การซื้อจริงเป็น ราคา
ตามท้องตลาด หรือราคาต่ำสุด หรือราคา ณ วันที่จัดซื้อ ซึ่งราคาอาจจะต่ำกว่างบประมาณ
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ประธานสภา

จะมีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน เดิ ม พั ด ลมโคจรติ ด ผนั ง 3 ใบพั ด ขนาด 20 นิ้ ว จำนวน 8 ตั ว
เปลี่ ยนแปลงเป็ น พัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 18 นิ้ ว จำนวน 8 ตัว ราคาตาม
ท้องตลาด ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ ขอเลขานุการสภาช่ วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภา
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เพื่ อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อครุภัณ ฑ์สำนักงาน
พัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด จำนวน 12 เสียง

มติที่ประชุม

อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจร
ติ ด ผนั ง 3 ใบพั ด ขนาด 18 นิ้ ว จำนวน 8 ตั ว จำนวน 12 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย
นายประดิ ษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล/นายคำรณ จายโจง รองประธานสภา
เทศบาล/นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/สท.จิรพงค์
อุประโจง/สท.จันทร์แสง จิตอารี/สท.วสุพล มูลเทพ/ สท.พรพิมล สุใจโรจน์/สท.ถนอม
ญาณะโรจน์/สท.พรรณรัตน์ อุประโจง/สท.ภาคิน หล้าเมือง/สท.สงัด เขียวธง
3.3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

ประธานสภา:

เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ครับ

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
หลักการและเหตุผล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
กองการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุ ภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนั กงาน ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 15 ช่องเก็บของ จำนวน 8 หลัง ราคา
หลังละ 3,000 บาท (สามพัน บาทถ้วน) ตั้งงบประมาณไว้ 24,000 บาท (สองหมื่ นสี่พัน
บาทถ้วน) เพื่อใช้เก็บของสัมภาระสำหรับนักเรียน แต่เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวที่จำหน่าย
ในท้องตลาดเป็นตู้ล็อคเกอร์เหล็ก ไม่ตรงกับความต้องการ และไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายสำหรับเด็กเล็กได้
ข้อ ระเบี ย บกฎหมาย ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิธี งบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้แ จงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้ อ พิ จ ารณา เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ตามรายละเอียดดังนี้
เดิ ม แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและประถมศึ ก ษา หมวดค่ าครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนั กงาน ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 15
ช่องเก็บของ จำนวน 8 หลัง ราคาหลังละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ตั้งงบประมาณ
ไว้ 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

-7เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางของ
ชนิ ด ไม้ แ บบติ ด ผนั ง ชั้ น วาง 3 ชั้ น 15 ช่ อ ง (ความกว้างแต่ ล ะช่ อ ง 40x40x46 ซม.)
จำนวน 5 หลัง หลังละ 4,800 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตั้ งงบประมาณไว้ 24,000
บาท (สองหมืน่ สี่พนั บาทถ้วน)
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

ญัตติ ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจากเดิมตู้ล็อกเกอร์ เปลี่ยนแปลงเป็น
ชั้นวางของชนิดไม้แบบติดผนัง จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ
เชิญสท.สงัด เขียวธง

สท.สงัด:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสงัด เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาล
ขอสอบถาม เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจากเดิมตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 15 ช่องเก็บของ
จำนวน 8 หลัง ราคาหลังละ 3,000 บาท เปลี่ยนแปลงเป็ น ชั้ น วางของชนิดไม้ 3 ชั้น
15 ช่อง จำนวน 5 หลัง หลังละ 4,800 บาท ตั้งงบประมาณไว้เท่าเดิมคือ 24,000 บาท
แบบก็ไม่มีให้ดู จะให้พิจ ารณาได้อย่างไร ผมเห็นว่า เหล็กควรแพงกว่าไม้ ช่วยอธิบายและ
ขอดูแบบด้วยครับ

ประธานสภา

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลครับ

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านแป้น ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม ไม้ที่มมี ูลค่า คือ ไม้สัก ไม้แดงจะ
แพงกว่าเหล็ก และขอมอบให้นางสุภาวัตร รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางสุภาวัตร:
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาล ดิฉันนางสุภาวัตร ศิริบูรณ์
รองปลัดเทศบาล การขอเปลี่ยนแปลงตู้ล็อคเกอร์เหล็ก เป็นชั้นวางของชนิดไม้แบบติดผนัง
เนื่องจากตู้เหล็กมีขนาดสูง เกรงจะเป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก จึงเปลี่ยนมาเป็นชั้นวางของชนิด
ไม้ตดิ ผนัง หากเป็นตูเ้ หล็ก ซื้อได้ 8 หลัง แต่ตู้ไม้ซื้อได้ 5 หลัง เนื่องจากมีหลายช่องและมี
ขนาดใหญ่กว่า เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน สำหรับรูปแบบ รูปภาพ หรือแบบของชั้น
วางของชนิดไม้ติดผนัง ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาจัดเตรียมให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านค่ะ

ประธานสภา:

ก่อนที่จะพิจารณา สมาชิกสภาเทศบาลติดใจตรงที่ ไม่เห็นแบบแปลน ไม่เห็นรูปภาพเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวกัญชริญา:
ผอ.กองการศึกษา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวกัญชริญา อครเดชกัณฑ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ในขณะนี้ไม่สามารถนำรูปแบบชั้นวางของชนิดไม้ติดผนัง มาให้
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลดูได้ เนื่องจากเอกสารอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลค่ะ

ประธานสภา:

เจ้ าหน้ าที่ แจ้ งว่าไม่มี รูปภาพ ไม่มี แ บบแปลนให้ ส มาชิกสภาเทศบาลดู เพื่อประกอบการ
พิจารณา อยู่ที่ดุลยพินิจของสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ว่าจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่ จะมี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านจะสอบถามอีกหรือไม่ ก่ อนที่ ผมจะให้ ล งมติ ขอเชิญ สท.ถนอม
ญาณะโรจน์ ครับ

-8สท.ถนอม:

เรี ย นท่ า นประธานสภา หากคณะผู้ บ ริ ห ารยั งไม่ พ ร้ อ มในเรื่ อ งของเอกสารแบบแปลน
ผมไม่อยากให้ สภาเทศบาลรีบพิจารณา เกรงจะมีปัญหาตามมา ขอเวลาให้ผู้ บริห ารและ
เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร หากทันในวันนี้ สภาเทศบาลพร้อมให้การพิจารณา แต่ถ้าไม่ทัน
ขอให้ผู้บริหารพิจารณาถอนญัตตินี้ออกไปก่อน

ประธานสภา:

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี
ขอปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสักครู่ครับ

ประธานสภา:

ผมขอพักการประชุม 10 นาทีครับ
***************** พักการประชุม 10 นาที ********************

นางสาวอุไร:
เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน นั่งประจำที่เพื่อดำเนินการประชุม
สภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ

ประธานสภา:

เข้ า สู่ ระเบี ยบ วาระที่ 3 .3 ขออนุ มั ติ แก้ ไ ขเป ลี่ ยน แป ลงค ำชี้ แ จงงบ ป ระมาณ
ที่ค้างไว้ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี
ขอถอนญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (ตู้ล็อคเกอร์) ออกไปก่อน
เนื่องจากไม่ได้จัดเตรียมแบบแปลน รูปภาพ ให้สมาชิกสภาเทศบาลประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจในการอนุมัติ

ประธานสภา:

ท่านนายกเทศมนตรี ขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อนเนื่องจากไม่ได้จัดเตรียมแบบแปลน รูปภาพ
ให้สมาชิกสภาเทศบาลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ดังนั้นผมจะขอถามมติที่ประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ ท่านใดเห็นชอบให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ถอนญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (ตู้ล็อคเกอร์) กรุณายกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการสภา
ช่ ว ยนั บ ด้ ว ยครั บ มี ส มาชิ ก สภาเทศบาล เห็ น ชอบให้ น ายกเทศมนตรี ต ำบลบ้ า นแป้ น
ถอนญัตติ จำนวน 12 เสียง

มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ น ายกเทศมนตรี ต ำบลบ้ า นแป้ น ถอนญั ต ติ ข ออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลง
คำชี้แ จงงบประมาณ (ตู้ ล็อ คเกอร์) จำนวน 12 เสียง ประกอบด้ วย นายประดิ ษ ฐ์
เมื อ งลื อ ประธานสภาเทศบาล/นายคำรณ จายโจง รองประธานสภาเทศบาล/
นางสาวอุ ไ ร สมอุ ทั ย เลขานุ ก ารสภาเทศบาล/สท.ณรงค์ เชื้ อ เย็ น /สท.จิ ร พงค์
อุประโจง/สท.จันทร์แสง จิตอารี/สท.วสุพล มูลเทพ/ สท.พรพิมล สุใจโรจน์/สท.ถนอม
ญาณะโรจน์/สท.พรรณรัตน์ อุประโจง/สท.ภาคิน หล้าเมือง/สท.สงัด เขียวธง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา:

ระเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ 4 เรื่ อ งอื่ น ๆ สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดมี ปั ญ หาความ
เดือดร้อนของประชน หรือมีเรื่องแจ้งผู้บริหาร เชิญครับ เชิญสท.ถนอม ญาณะโรจน์
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เรียนท่านประธานสภา ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้อนุมัติวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม
ระบบประปาบ้านม่วง ซึ่งทางหมู่บ้านได้สมทบร่วมกับเทศบาลออกคนละครึ่ง และขอฝากไป
ยังกองช่าง งานไฟฟ้า เลขประจำเสาไฟฟ้า เลอะเลือน ขอให้ปรับปรุงให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อ
การแจ้ งเลขเสาไฟฟ้ าที่ ช ำรุด และขอให้ เจ้าหน้ าที่ ไฟฟ้ า อ่านไลน์ กลุ่ มงานไฟฟ้ า ทุ กเช้ า
เพราะประชาชนแจ้งไฟกิ่งชำรุดเข้ ามาจะได้ รีบ ดำเนิ นการการแก้ไข สำหรับการทำงาน
ร่วมกันของสมาชิกสภาและผู้บริหาร สมาชิกสภาบางท่านเข้ามาทำงานสมัยแรก หากมีสิ่งใด
ที่ไม่เข้าใจ สามารถสอบถามประธานสภา ท่านปลัดเทศบาล หรือท่านนายกเทศมนตรีได้
ขอบคุณครับ

ประธานสภา:

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้แจ้งปั ญหาเรื่องไฟฟ้า ในส่วนสัญลักษณ์ห รือหมายเลขที่
เลอะเลือน มอบหมายให้กองช่างดำเนินการแก้ไข

ประธานสภา:

สมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องสอบถามหรือแจ้ง ที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม่ เชิญ ครั บ
เชิญสท.พรพิมล สุใจโรจน์

สท.พรพิมล:

เรี ย นท่ านประธานสภา ท่ านสมาชิ ก สภา คณะผู้ บ ริ ห ารและผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น
ดิฉัน นางสาวพรพิ มล สุ ใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ ผู้ บริห าร ช่วยชี้แจงแนวเขต
บ้ านม่ ว ง ที่ ก ำลั งมี ปั ญ หาอยู่ ในตอนนี้ เนื่ อ งจากประชาชนสั บ สนในการต่ อ ใบอนุ ญ าต
สิ่งก่อสร้างต่างๆ และการชำระภาษี ขอให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงให้ทราบด้วยค่ะ

ประธานสภา:

ปัญหาแนวเขตของเทศบาล มีทั้ งบ้านม่วงต้นผึ้ง บ้านหนองหนาม และเขตติดต่อเหมืองจี้
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี
ปัญหาแนวเขต ได้รับการประสานงานกับสท.พรพิมล มาโดยตลอด และได้ ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เพื่อหารือกรณีการขออนุญาตก่อสร้างและ
การชำระภาษี ในส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้ผอ.กองคลัง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจง
แนวเขตที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ขุดดินถมดิน ,พรบ.ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง , พรบ.ก่อสร้างอาคาร
เบื้องต้นกองคลัง ได้ศึกษาระเบียบกฎหมาย และปรึกษากรมโยธาธิการและผังเมืองจัง หวัด
ลำพู น แจ้ งให้ ท ราบว่า พรบ.ขุ ด ดิ น และถมดิ น ให้ ใช้ แ นวเขตตามทะเบี ย นราษฎรเป็ น
ตัวกำหนด หากทะเบียนบ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลใด ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ขอเทศบาลนั้ น ส่ ว นการปลู ก สร้ า งบ้ า น หากมี ก ารขออนุ ญ าตสร้ า งบ้ า น เกี่ ย วกั บ
พรบ.ควบคุ ม อาคาร ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า ให้ เ ป็ น ไปตามทะเบี ย นราษฎรหรื อ ตามท้ อ งที่
กรมโยธาธิการฯ จึงให้ความเห็นว่า ให้เป็นไปตามทะเบียนราษฎรเป็นตัวกำหนด ส่วนภาษี
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ได้ระบุในทะเบี ยนราษฎร แต่ใช้แนวเขตของกรมการปกครอง ซึ่ง
กำหนดโดยกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ เพราะฉะนั้นภาษีที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ใช้หลักแนว
เขตของกรมการปกครอง ส่วนค่าธรรมเนียมเก็บขยะ พรบ.สาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เป็น
อันตราย ยังหาข้อสรุปไม่ได้ จะได้หาข้อมูลและปรึกษาหน่วยงานที่เกีย่ วข้องต่อไปค่ะ
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สรุป ว่า พรบ.ขุดดินถมดิน ขออนุญาตก่อสร้าง ขอบ้านเลขที่ ให้ เป็นไปตามงานทะเบียน
ราษฎร ส่วนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง ใช้หลักแนวเขตของกรมการปกครอง ส่ วน
ปั ญ หาการจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มขนขยะ ยั ง หาข้ อ สรุ ป ไม่ ได้ จะหาข้ อ มู ล และปรึ ก ษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อ ไป หรือจะทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานพื้นที่
คาบเกี่ยว ซึ่งเป็นเรื่องทีค่ ณะผู้บริหารและเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการต่อไป

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ในส่วนของการทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานพื้นทีข่ ้างเคียง เบื้องต้น
จะประสานงานพูดคุย ทำความเข้าใจข้อตกลงกับเทศบาลตำบลท่าเชียงทองเป็นอันดับแรก
และนำปรึกษาอำเภอเมืองลำพู น ที่ดินจังหวัดลำพูน ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบต่อไป

ประธานสภา:

สมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องสอบถามหรือแจ้ง ที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม่ เชิญ ครั บ
เชิญสท.ภาคิน หล้าเมือง

สท.ภาคิน:

เรี ย นท่ านประธานสภา ท่ านสมาชิ ก สภา คณะผู้ บ ริ ห ารและผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น
ผมนายภาคิน หล้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถาม บ้านแป้น หมู่ที่ 6 อยากเปลี่ยน
ระบบประปาหมู่ บ้ านให้ เป็ น ระบบไฟฟ้ าโซล่ า เซลล์ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ค่ า ไฟฟ้ าสู งมาก
ไม่ทราบว่าเทศบาลจะสามารถประสานหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้บ้าง

ประธานสภา:

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้นำปัญหานี้เข้าสู่ที่ประชุม หาก
หมู่ บ้ านมีแบบแปลน มีเอกสารที่เกี่ ยวข้อง สามารถนำมายื่นได้ที่ กองช่าง เพื่อ นำเสนอ
หน่วยงานที่สามารถให้การสนับสนุนด้านงบประมาณต่อไป

สท.ถนอม:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา เรื่องนี้เป็นเรื่องดีตามที่สท.ภาคิน ได้นำเสนอให้ที่
ประชุมรับทราบร่วมกัน ในปีงบประมาณพ.ศ.2565 บ้านบูชาได้เสนอโครงการเกี่ยวกับการ
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 2 โครงการ อยากให้สมาชิกสภาทุกท่านลองติดตาม หาก
โครงการแล้วเสร็จและสามารถลดค่าไฟฟ้าระบบประปาของหมู่บ้านลงได้ จะเป็นตัวอย่าง
ให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป และบ้านม่วงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลในการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซมศาลาป่าช้าและเมรุเผาศพ โดยหมู่บ้านจะร่วมแรงในการก่อสร้าง

ประธานสภา:

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ผมจะหารือกองช่างและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
เพื่อซ่อมแซมป่าช้าบ้านม่วงต่อไปครับ

ประธานสภา:

สมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องสอบถามหรือแจ้ง ที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม่ เชิญ ครั บ
เชิญสท.พรรณรัตน์ อุประโจง

สท.พรรณรัตน์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรรณรัตน์
อุประโจง ขอสอบถามผู้บริหาร กรณีผู้ที่ถูกกักตัวจากสถานการณ์โควิด – 19 เทศบาลให้
ความช่วยเหลือหรือแจกถุงยังชีพหรือไม่อย่างไร และได้รับแจ้งจากประชาชนในเขตเทศบาล
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บ้านแป้นค่ะ
ประธานสภา:

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา กรณีที่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด–19 เมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่ านมา ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น ผมได้
รับทราบปั ญหา และได้ปรึ กษาเบื้องต้นกับผู้อำนวยการกองช่างจะทำบันไดและทางลาด
สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่วนการมอบถุงยังชีพ สำหรับผู้กักตัว มอบหมายให้ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายรังสรรค์:
ผอ.สาธารณสุขฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
การมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว 14 วัน และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 29 จังหวัด และผู้
สัมผัสเสี่ยงสูง ที่มีหนังสื อสั่งกักตัวชั่วคราวจากผู้นำชุมชนและส่ งมอบหนังสือดังกล่าวให้
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ดำเนินการออกคำสั่งกักตัวต่อไป หากมีหนังสือคำสั่ง
กั ก ตั ว กองสาธารณสุ ข ฯ จะลงพื้ น ที่ ม อบถุ งยั งชี พ ให้ ทุ ก ราย โดยมอบให้ ค รอบครัว ละ
1 ชุด ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ โดยใช้งบประมาณของเทศบาล รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุนจากสภากาชาดไทย

ประธานสภา:

สมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องสอบถามหรือแจ้ง ที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม่ เชิญ ครั บ
เชิญสท.ณรงค์ เชื้อเย็น

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายณรงค์ เชื้อเย็น
ขอสอบถามเรือ่ งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564 โครงการเกีย่ วกับโครงสร้าง
พื้น ฐานลากยาวมาจนถึงปลายปี งบประมาณ ดังนั้นในปีงบประมาณพ.ศ.2565 ขอให้
ดำเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2–3 และขอให้เพิ่มสัญลักษณ์
หรื อ หมายเลขเพิ่ ม เติ ม เสาไฟฟ้ า เสาไฟกิ่ งต้ น ใหม่ ที่ ยั งไม่ มี ห มายเลข และขอขอบคุ ณ
เจ้าหน้ าที่ ทุกท่านที่ได้ช่วยกันแก้ไขปัญ หาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรี ยนของประชาชนได้ อย่าง
รวดเร็ว

ประธานสภา:

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา การเพิ่มสัญลักษณ์ หรือหมายเลขเสาไฟฟ้า เสาไฟกิง่ ต้นใหม่ รวมทั้ง
ส่วนที่เลอะเลือน มอบหมายให้กองช่างดำเนินการ ส่ วนท่านใดที่แจ้งปัญหาร้องทุกข์ของ
ประชาชน ขอให้แจ้งเข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
แก้ไขตามระบบ ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกีย่ วข้องต่อไป

ประธานสภา:

สมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องสอบถามหรือแจ้ง ที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม่ เชิญ ครั บ
เชิญสท.อุไร สมอุทยั

นางสาวอุไร:
เลขานุ ก ารสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอุไร สมอุทัย
สมาชิ ก สภาเทศบาล ขอสอบถามการขยายเขตไฟฟ้ า ไฟกิ่ ง หน้ าร้ านข้ าวแกงปั ก ษ์ ใต้
บ้ านถ้ ำหนองหนาม ยกที่ ดิ น ให้ เป็ น ของเทศบาลแล้ ว เทศบาลจะสามารถเพิ่ ม ไฟกิ่ งให้
ประชาชนในซอยนั้นได้หรือไม่
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เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ซอยข้างร้านอาหารปักษ์ใต้ บ้านถ้ำหนองหนาม กองช่างได้สำรวจ
พื้นที่ พบว่าในซอยไม่มีสายดับ แต่สายดับอยู่ฝั่งตรงกันข้าม และบ้านในซอยมีแค่ หลังเดียว
การเพิ่มสายดับต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งคณะผู้บริหารจะหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ประธานสภา:

หากไม่มีสายดับ เทศบาลสามารถใช้ระบบโซล่าเซลล์ สำหรับไฟกิง่ ให้ประชาชนได้หรือไม่

นายมนัสน์:
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา จะหาแนวทางแก้ไขให้ต่อไปครับ

ประธานสภา:

ขอสอบถามผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ กรณีผู้กักตัวจากคลัสเตอร์บริษัทในโรงงานนิคม
อุตสาหกรรม ที่ถูกกักตัวแต่ละโรงงาน ไม่มีข้อมูลส่งไปที่อำเภอ เทศบาลมีแนวทางในการ
ช่วยเหลือแก้ไขเยียวยาอย่างไร

นายรังสรรค์:
ผอ.สาธารณสุขฯ

เรียนท่านประธานสภา จากคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงงานนิคมอุตสาหกรรม บริษัทแพนดอร่า มีผู้
ติดเชื้อ 188 ราย และกักตัวผู้ที่เสี่ยงสูง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแป้น ไม่ถึง 10 ราย ส่วน
ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงต่ำ กักตัวอยู่ ที่บ้าน ในพื้นที่บ้านแป้ น หมู่ 6 จำนวน 1 ราย ซึ่ง ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแป้น ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออกหนั งสือกักตัวชั่วคราว และแจ้ง
เทศบาลเพื่อมอบถุงยังชีพ ส่วนที่เหลืออีก 5 ราย เทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ อยู่ระหว่างจัดซื้อ
ถุงยังชีพเพือ่ มอบให้ต่อไป

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ สำหรับการประชุมสภาเทศบาล
ในวั น นี้ ก็ ด ำเนิ น การเสร็ จ สิ้ น เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย ผ่ า นพ้ น ไปได้ ด้ ว ยดี ผมขอขอบคุ ณ
ท่ า นนายกเทศมนตรี แ ละคณ ะผู้ บ ริ ห าร ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่ าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในวันนี้
สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.10 น.
(ลงชื่อ)..................................ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอุไร สมอุทัย)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่.........................................................
(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ
(นางสาวพรพิมล สุใจโรจน์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น

