
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่27 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
.................................................. 

    ผู้มาประชุม 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นายถนอม       ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ถนอม    ญาณะโรจน์ 
2.นางสุพรรณ     เลิศพฤกษ์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สุพรรณ  เลิศพฤกษ์ 
3.นางจันทร์แสง   จิตอารี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น จันทร์แสง  จิตอารี 
4.นายณรงค์       เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ณรงค์     เชื้อเย็น 
5.นางศรีไล         เจริญววิัฒน์วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ศรีไล       เจริญวิวัฒนว์งศ์ 
6.นายอุทัย         อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น อุทัย       อุประโจง 
7.นายสนิท         สุริยะธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สนิท       สรุิยะธง 
8.นายประดิษฐ์    เมืองลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประดิษฐ์   เมืองลือ 
9.นายสันติ          ปินคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สันติ        ปินคำ 
10.นายเทพนิมิต   เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เทพนิมิต   เจริญสุข 

     ผู้เข้าร่วมประชุม 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นายธีระศักดิ์       จันทร์ภริมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ธีระศักดิ์      จันทร์ภิรมย์ 
2.นายพรศักดิ์        แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรศักดิ์       แก้ววิจิตร 
3.นางสุภาวัตร       ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น สุภาวัตร       ศิริบูรณ์ 
4.นายเอรวัตร        ลังกาพินธุ์ หวัหน้าสำนักปลัด เอรวัตร        ลังกาพินธุ์ 
5.นางรัตน์ติยา      พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกองคลัง รัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต 
6.นายณัฐวิโรจน์    โชติธนชญานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวิโรจน์   โชติธนชญานนท์ 
7.นายรังสรรค์        ขว้างแป้น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รังสรรค์        ขว้างแปน้ 
8.นายไกรยศ          คำมูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ไกรยศ          คำมูล 
9.นางสาวกัญชริญา   อครเดชกัณฑ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กัญชริญา      อครเดชกัณฑ์ 
10.นายเจริญ          ชุ่มพระวงศ์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง เจริญ            ชุ่มพระวงศ์ 
11.นางสาวพิมผกา     ต้นแก้ว เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ พิมผกา          ต้นแก้ว 
12.นางนันทกา         เครือซุง นักจัดการงานทั่วไป นันทกา          เครือซุง 
13.นางสาวอรนุช      กันทะธง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อรนุช            กันทะธง 
14.นางสาวอมรรัตน์   อูปเวียง เจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์         อูปเวียง 
15.นางฝนทอง          ฟูวิโรจน์ พนักงานจ้าง ฝนทอง         ฟูวิโรจน ์
16.นายชาญศลิป์        มณีวรรณ พนักงานจ้าง ชาญศิลป์        มณีวรรณ 
17.นางอ่อนจันทร์       มาละโรจน์ พนักงานจ้าง อ่อนจันทร์      มาละโรจน์ 
18.นายอนุชัย            ยะพะง่า พนักงานจ้าง อนุชัย            ยะพะง่า 
19.นางอัมพรรณ       ญาณะโรจน์ พนักงานจ้าง อัมพรรณ        ญาณะโรจน์ 
20.นางสาวบุษบา      หมื่นววิัฒน์ พนักงานจ้าง บุษบา            หมื่นวิวัฒน ์
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  เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นทุกคน               
เข้าห้องประชุม  แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น        
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลครบทั้งหมด 10 ท่าน ลาออก 1 ท่าน คือ สท.สมศักดิ์  ห้าวหาญ จากนั้นเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล 
บ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา: สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ 
การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2 ประจำปี 2563                
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบ้านแป้น  มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ เรื่องแรกที่จะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ คือ ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ การแก้ไขปัญหาผังเมืองรวมเมืองลำพูน ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หาก                 
สมาชิกสภาท่านใดประสงค์เข้าร่วมการประชุม แจ้งรายชื่อได้ที่สำนักปลัดเทศบาล  

นายธีระศักด์ิ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ขอแจ้งเพ่ิมเติม เรื่องประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี การแก้ไขปัญหาผังเมืองรวมเมืองลำพูน ในส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น 
นายกเทศมนตรีฯ เช่น พ้ืนที่ที่สามารถทำบ้านจัดสรรได้ เนื่องจากปัจจุบัน ในเขตเทศบาลมีบ้านจัดสรรเกิดขึ้น

หลายแห่ง ปัญหาที่ตามมาคือ ทรัพยากรเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเสีย ขยะ หากสมาชิก
สภาท่านใดสนใจรับฟัง สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่อบจ.ลำพูน 

ประธานสภา: ปัจจุบันบ้านจัดสรรในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น เช่น บ้านบูชา     
บ้านเส้ง ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค จะตามมา 

นางสุพรรณ: เรียนท่านประธานสภา เรื่องบ้านจัดสรร ต้องดำเนินการระเบียบกฎหมาย ต้องมีถนน พร้อม 
รองประธานสภา สาธารณูปโภค มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับใบอนุญาต หากทำถูกต้องตามกฎหมายจะไม่มีปัญหา              

ที่มีปัญหาเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

สท.ศรีไล: เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในส่วนนี้
หรือไม่ ในฐานะที่เป็นผู้อนุญาตให้ดำเนินการปลูกสร้าง เกรงจะมีปัญหาความเดือดร้อน
ตามมา เช่น ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค น้ำเสียต่าง ๆ 

ประธานสภา: เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การก่อสร้าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง บ้านจัดสรร ตั้งแต่ 9 หลังคาเรือนขึ้นไป ต้องมีสิ่งสาธารณูปโภค สำหรับกองช่างมีหน้าที่

ออกใบอนุญาตที่พักอาศัย ตามข้อระเบียบกฎหมาย แต่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ไม่มี
บ้านจัดสรขนาดใหญ ่ซึ่งจะได้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่ถูกต้องต่อไป 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล            
บ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี  2563 เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2563              
จะมีสมาชิกสภาท่านใดหรือทา่นผู้บริหารจะแก้ไข ขอเชิญครับ  เชิญสท.ศรีไล  

สท.ศรีไล: เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา หน้าที่  1 ผู้มาประชุม                
ลำดับ ที่ 6 เดิม นางศรีไล จายโจง  แก้ไขเป็น นางศรีไล  เจริญวิวัฒน์วงศ์ 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไขอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะถือว่า                    
ที่ประชุมสภาแห่ งนี้ ให้การรับรองรายงาน  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ              
สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ครับ 

มติที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3     
ประจำปี 2563 เม่ือวันที่  14 สิงหาคม 2563 และแก้ไขหน้าที่ 1 ผู้มาประชุม               
ลำดับที่ 6 เดิม นางศรีไล  จายโจง  แก้ไขเป็น นางศรีไล  เจริญวิวัฒน์วงศ์ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอใหม่ 
3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3) 

ประธานสภา: สำหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 
วาระท่ี 2 นั้น เป็นการพิจารณาแปรญัตติ ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 เสนอผลการพิจารณาแปรญัตติให้             
ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

สท.ณรงค์:  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ด้วยที่ประชุมสภาฯ ในการประชุม  
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ได้กำหนดให้มีการเสนอคำขอแปรญัตติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-
16.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.และวันที่ 17 สิงหาคม 
2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. นั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จสิ้นแล้ว               
ตามบันทึกรายงานการประชุมดังนี้ 
รายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านแป้น 
รายนามผู้มาประชุม 
1.  นายณรงค์  เชื้อเย็น  ประธานกรรมการแปรญัตติ  
2.  นายอุทัย    อุประโจง กรรมการแปรญัตติ 
3.  นายสันติ   ปินคำ  กรรมการและเลขานุการแปรญัตติ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ 

 



-4- 

ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เสนอ            
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
ให้รับหลักการในวาระที่ 1 ไปแล้ว และกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่                   
15  สิ งหาคม  2563  เวลา 08 .30  - 16 .30  น . วันที่  1 6  สิ งหาคม 256 3                    
เวลา 08.30 - 16.30 น.และวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ร่วมกันประชุม
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยสรุปผล
การพิจารณา  ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  คำแถลงงบประมาณ    ไม่มีการแก้ไข 

   ส่วนที่ 2  หลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564   ไม่มีการแก้ไช 
   รายละเอียดประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  ไม่มีการแก้ไข 
   -  แผนงานบริหารงานทั่วไป    ไม่มีการแก้ไข 
   -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ไมมี่การแก้ไข 
   -  แผนงานการศึกษา     ไมม่ีการแก้ไข 

-  แผนงานสาธารณสุข     ไม่มีการแก้ไข 
-  แผนงานเคหะและชุมชน    ไม่มีการแก้ไข 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ไม่มีการแก้ไข 
-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ไม่มีการแก้ไข 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ไมม่ีการแก้ไข 
-  แผนงานการเกษตร     ไม่มีการแก้ไข 
-  แผนงานการพาณิชย์     ไม่มีการแก้ไข 
-  แผนงานงบกลาง     ไม่มีการแก้ไข 

   รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
   -  รายงานประมาณการรายรับ    ไม่มีการแก้ไข 
   -  รายละเอียดประมาณการรายรับ    ไมม่ีการแก้ไข 
   -  รายงานประมาณการรายจ่าย    ไม่มีการแก้ไข 

ที่ประชุมมีมตใิห้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการและให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามร่างเดิมเสนอต่อประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
เพ่ือนำเข้าพิจารณาในการประชุมสภาฯ ต่อไป 

ประธานสภา:  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2564 แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด                 
ขอแปรญัตติแต่อย่างใด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 51 กำหนดว่าในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน ซ่ึงใน
การพิจารณาในวาระที่ 2 นี้  จะไม่มีการลงมติว่ารับหรือไม่รับร่างเทศบัญญัติแต่อย่างใด 
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการขอแปรญัตติ และคณะกรรมการก็ไม่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ร่างเทศบัญญัติ ประกอบกับท่ีประชุมสภาเทศบาลก็ไม่ได้มีความเห็นชอบเป็นอย่างอ่ืน จึงถือ
ว่าสภาเทศบาลได้พิจารณาในวาระที่ 2 แล้วครับ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  ในวาระที่  3 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 กำหนดไว้ว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 3 ไม่มี
การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้มีมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร  
ท่านสท.ศรีไล  จะสอบถามอะไร เชิญครับ 

สท.ศรีไล:  เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามการจดัทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
พ.ศ.2564 ในเรื่องจากบริหารจัดการ ไม่ทราบว่าท่านประธานสภา จะอนุญาตให้สอบถาม
ได้หรือไม ่

ประธานสภา: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 กำหนดไว้ว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี 3 
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้มีมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร 
ดังนั้นเมื่อสมาชิกสภาขออภิปรายหรือสอบถาม ผมจะขอถามมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้ สท.ศรีไล อภิปราย  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ                
มีสมาชิกสภา เห็นชอบให้สท.ศรีไล  อภิปราย จำนวน 5 เสียง  สมาชิกสภาท่านใด                   
ไม่เห็นชอบให้ สท.ศรีไล  อภิปราย ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาไม่เห็นชอบให้ 
สท.ศรีไล อภิปราย จำนวน 3 เสียง  เป็นอันว่า มติที่ประชุมเห็นชอบให้สท.ศรีไล อภิปราย 
ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระที่ 3 เชิญสท.ศรีไล ครับ 

สท.ศรไีล: เรียนท่านประธานสภา จากสถานการณ์ปัจจุบัน รายได้ของท้องถิ่นลดลงเป็นจำนวนมาก ซึ่ง
สวนกระแสกับการทำงบประมาณของท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นทุกปี บางโครงการไม่จำเป็นแต่
เทศบาลก็ต้องทำ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัดของหน่วยตรวจสอบ ยกตัวอย่าง 
การศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ดูงานตลอด แต่ไม่ได้นำกลับมาต่อยอด และการทำ
โครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา มีการประเมินผลหลังการดำเนินโครงการหรือไม่ ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด ควรเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน เป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับหมู่บ้านอ่ืน ๆ และในส่วนของงบประมาณด้านบุคลากร สูงมาก บางอย่าง
ก็ไม่ควรเพ่ิมบุคลากร ยกตัวอย่าง เทศบาลจะเปิดกรอบตำแหน่งตรวจสอบภายใน              
จริง ๆ แล้ว ผู้ตรวจสอบ ไม่ได้ทำงานตรวจสอบอะไรมากมาย และเทศบาลก็มีตำแหน่ง              
นิติกร ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ น่าจะใช้วิชาความรู้ในการตรวจสอบงานต่าง ๆ เพ่ือ
ดูแล ตรวจสอบรว่มกนั และงบประมาณในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่บ้านได้รับไม่ทั่วถึง 
หมู่บ้านละ 500,000 – 600,000 บาท ขอฝากท่านประธานไปยังผู้ใช้งบประมาณ ขอให้
ใช้อย่างระมัดระวัง ใช้ในสิ่งที่จำเป็น เลือกโครงการที่จำเป็นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน           
น้อยมากท่ีจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดค่าใช้จ่าย ฝากการใช้จ่าย
ให้คุ้มค่า สัญญาว่าในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ดิฉันจะทำหน้าที่ตรวจสอบที่ดี จะยื่นขอ            
คัดสำเนาตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะ 

นายธีระศักด์ิ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา การทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้มีการ  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี ประสานงานกับสมาชิกสภา โครงการต่าง ๆ มาจากแผน แผนมาจากชุมชน มาจากหมู่บ้าน 
นายกเทศมนตรีฯ  แต่ละกองมีหน้าที่ดำเนินโครงการตามปัญหาความต้องการ ของประชาชนที่ได้เสนอเข้ามา 
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จากการประชาคมหมู่บ้าน การส่งเสริมอาชีพ เทศบาลอยากทำ แต่ในบางครั้งไม่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนส่วนมาก จึงทำได้เฉพาะกลุ่มที่สนใจ หากจะทำให้ทุกคนขยัน 
ร่ำรวย เป็นไปไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ไม่สามารถบังคับใครได้  เทศบาลตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 69,500,000 บาท เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจง
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากต้องตั้งรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น เบี้ยยังชีพ 
อาหาร นม เด็กนักเรียน การทำงานในปี 2564 ต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการ                 
ใช้จ่ายตามแผนดำเนินงาน ตามระเบียบกฎเกณฑ์ หน่วยตรวจสอบมีมากทั้งปปช./ ปปท. 
อำเภอ /จังหวัด รวมถึงท่านสมาชิกสภาเทศบาล นำเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ รบัทราบ 

ประธานสภา:  เชิญสท.ศรีไล  

สท.ศรีไล: เรียนท่านประธานสภา ขอฝากเรื่องรางระบายน้ำ ไม่ควรทำโครงการในฤดูฝน เนื่องจาก
ทำงานยาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  บางโครงการเจ้าหน้าที่เทศบาลทำงานล่าช้า 
ดำเนินการไม่ทันตามแผนงานที่วางไว้ เช่น โครงการแท็งค์น้ำประปาบ้านหนองเต่า     

นายธีระศักด์ิ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา โครงการแทง็ค์น้ำประปาบ้านหนองเต่า ไม่ได้ช้าที ่   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี เทศบาล แต่ติดทีก่ารขออนุญาตใช้สถานที่ และโครงการของบ้านขว้าง ผมจะสอบถาม 
นายกเทศมนตรีฯ  สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบต่อไป 

ประธานสภา:  เชิญสท.ประดิษฐ์  

สท.ประดิษฐ์: เรียนท่านประธานสภา ปัจจุบันการทำงานของสภาเทศบาล ไม่มีการประสานงานร่วมกัน
ระหว่างประธานสภา ,รองประธานสภา เลขานุการสภา ควรให้สมาชิกสภาได้นำเสนอ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านประธานสภาเพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร และขอฝากให้
ผู้บริหารขับเคลื่อนยกระดับเทศบาลตำบลบ้านแป้นให้เท่าทันเทศบาลอ่ืน ๆ ทำงานเชิงรุก              
ให้มากขึ้น ขอฝากไว้ด้วยครับ 

นายธีระศักด์ิ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา จริง ๆ แล้วเทศบาลกับท่านสมาชิกสภา อยู่ใกล้กัน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าท่ี มีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถแจ้งที่ผมได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านประธานก็ได้ 
นายกเทศมนตรีฯ   

ประธานสภา: ผมขอให้จบการอภิปรายเพียงเท่านี้  ต่อไปผมขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่า                  
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตราเป็นเทศบัญญัติฯ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภา
เทศบาลเห็นชอบและให้ผ่านวาระที่ 3 จำนวน  10 เสียง  ซึ่งทางเทศบาลจะได้นำเสนอต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเพ่ือลงนามประกาศใช้ต่อไปครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564               
ตราเป็นเทศบัญญัติจำนวน 10 เสียง ประกอบไปด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์   
ป ระธาน สภ า/น างสุ พ รรณ  เลิ ศพ ฤกษ์  รอ งป ระธาน สภ า/น างจั น ท ร์ แ ส ง                     
จิตอารี เลขานุการสภา/ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.สนิท  สุริยะธง/ สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ 
สท .สันติ   ปิ นคำ /สท .อุทั ย   อุประโจง/ สท .เทพนิ มิ ต  เจริญ สุข  /สท .ศรี ไล                      
เจริญวิวัฒน์วงศ์ 
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3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ประธานสภา:  เชิญคณะผู้บริหาร ครับ 

นายธีระศักดิ:์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์  จันทร์ภิ รมย์           
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี     ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอถอนญัตติกันเงนิเบิกตัดปีที่ยัง                         
นายกเทศมนตรีฯ  ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ออกไปก่อน เนื่องจากสมาชิกสภาและประชาชนบ้านขว้างต้องการ 

เปลี่ยนชื่อโครงการ เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาในภายหลัง 

ประธานสภา: ญัตติ ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ขอถอนออกไปกอ่นครับ 

3.3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการเบิกตัดปีที่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

ประธานสภา:  เชิญคณะผู้บริหาร ครับ 

นายธีระศักดิ:์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์  จันทร์ภิ รมย์           
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น สำหรับญัตตินี้  ได้รับการ
นายกเทศมนตรีฯ  ทักท้วงจากสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานสภาไม่ได้ลงนามอนุมัตใินแบบเสนอญัตติ  

จึงขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อน เพ่ือนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ  

ประธานสภา: ญั ตติ  ขออนุ มั ติ ข ย าย เวล าเบิ กจ่ าย โครงการ เบิ กตั ดปี ที่ ยั ง ไม่ ได้ ก่ อห นี้ ผู ก พั น                           
ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ขอถอนออกไปกอ่นครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบ 
 ถามหรือปรึกษาในที่ประชุมสภาเทศบาล เชิญรองประธานสภาเทศบาล 

นางสุพรรณ: เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามเรื่องรางระบายน้ำหน้าตลาดสดวังตาล ซ่ึงตัวแทนของ  
รองประธานสภาฯ หมวดทางหลวงลำพูน แจ้งจะดำเนินการ แต่ขณะนี้เข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้ว ดิฉันเกรงว่าจะ

ดำเนินการไม่ทัน ไม่ทราบว่าเทศบาลได้ติดตามทวงถามไปที่หมวดทางหลวงลำพูน                  
แล้วหรือไม่ อย่างไร 

นายณัฐวิโรจน:์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล สืบเนื่องมาจากได้มีการประชุมปรึกษา  
ผอ.กองช่าง หารือแก้ไขปัญหาบริเวณหน้าตลาดสดวังตาลหรือตลาดบ้านเส้ง และมีตัวแทนหมวดทาง

หลวงลำพูน เข้าร่วมประชุมและลงพ้ืนที่สำรวจหน้าตลาด ทั้ งเรื่องการจราจรและ                  
รางระบายน้ำ และกองช่างได้ทำหนังสือเรื่องปัญหารางระบายน้ำและการทำป้ายจราจร
บริเวณหน้าตลาดสดวังตาล เพ่ือให้หมวดทางหลวงลำพูนบรรจุไว้แผนการทำงบประมาณ 
รวมถึงได้ทำหนังสือทวงถาม และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงลำพูน แจ้งใหท้ราบว่าได้นำเรียน
เรื่องนี้ต่อผู้บริหารหมวดทางหลวงลำพูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการบรรจุเข้าแผน ไม่
สามารถทำได้ทันในปีงบประมาณนี้ คาดว่าจะนำเข้าแผนในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หาก
ได้คำตอบทีช่ัดเจนแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
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นางสุพรรณ: ขอฝากเรื่องนี้ให้กองช่างติดตาม เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนของประชาชน ต่อไปเชิญ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนา้ที ่ สท.สนิท ค่ะ 
ประธานสภาฯ  

สท.สนิท: สอบถาม ซอย 6 บ้านรั้ว-ทุ่ง เจ้าของยกที่ดินให้เทศบาลแล้วหรือไม่ เกรงประวัติศาสตร์จะ
ซ้ำรอย เนื่องจากทำถนนไปแล้วเป็นบางส่วน และเจ้าของที่ดินยังมีชีวิตอยู่ ผมยินดีเป็น
ตัวกลางในการประสานงานระหว่างเทศบาลและเจ้าของที่ดิน ขอให้กองช่างตรวจสอบ 

นางสุพรรณ: ขอฝากเรื่องนี้ให้กองช่างตรวจสอบ และเชิญสท.ณรงค์ ค่ะ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนา้ที ่  
ประธานสภาฯ 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา สอบถามกองช่างประสานอบต.หนองหนาม หรือทางหลวงชนบท 
โรงงานห้องเย็น วางท่อระบายน้ำขนาดเล็กและมีขนาดสูง บริเวณลำเหมืองใกล้บ้านถ้ำ-            
หนองหนาม เกรงว่าช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำระบายไม่ทันจะล้นเข้ามาในฝั่งบ้านถ้ำหนองหนาม 
ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน 

นางสุพรรณ: เชิญสท.ประดิษฐ์ ค่ะ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนา้ที ่  
ประธานสภาฯ 

สท.ประดษิฐ์: เรียนท่านประธานสภา ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ขอให้กองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้า
ข้างทางที่ขึ้นสูง บริเวณรอยต่อบ้านสันมะกรูด เพ่ือให้การสัญจรสะดวก และขอให้กองช่าง
ย้ายเครื่องเสียงตามสายของหมู่บ้าน จากบ้านกำนันวีระชัย ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง 
ไปไว้ที่โรงน้ำดื่มวัดบ้านแป้น และขอเพ่ิมจุดเสียงตามสาย บริเวณบ้านทุ่งเหนือเขตติดต่อ
บ้านบูชา 

นายธีระศักดิ:์  เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามการย้ายจุดเครื่องเสียงตามสายของบ้านแป้น ได้         
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี    สอบถามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่แล้วหรือไม่ เนื่องจากหากเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน    

นายกเทศมนตรีฯ  บ้านแป้นคนใหม่เรียบร้อยแล้ว คงต้องย้ายเครือ่งเสียงตามสายมาไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ 
เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อน 

นางสุพรรณ: ดิฉันขอให้ย้ายเครื่องเสียงตามสายของบ้านบูชา มาไว้ที่บ้านผู้ใหญบ่้านบูชาคนใหม ่เพ่ือง่าย 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนา้ที ่ ต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการภายในหมู่บ้าน 
ประธานสภาฯ 

สท.ประดษิฐ์: เรียนท่านประธานสภา กำนันวีระชัย หมดวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้ว และเครื่องเสียง
ตามสายเดิม อยู่ที่วัดบ้านแป้น บริเวณโรงน้ำดื่ม ซึ่งผมจะได้ประสานอดีตกำนันในการย้าย
เครื่องเสียงตามสายต่อไป 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา เครื่องเสียงตามสายของหมู่บ้าน โดยปกติอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือ
ง่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบ แต่บ้านถ้ำหนอง
หนาม เครื่องเสียงตามสายของหมู่บ้าน อยู่ในร้านค้าประชารัฐ ด้านหน้าวัดหนองหนาม             
จะเป็นไปได้หรือไม่ หากเป็นของใช้ส่วนรวม ควรจะนำไปไว้ที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน 
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สท.อุทัย: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคุณกองช่างแก้ไข
ปัญหาบริเวณสามแยก ถนนประชารัฐพัฒโน นำยางรถยนต์กั้นข้างทาง 2 ฝั่งเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุ และขอเพ่ิมป้าย แหล่งชุมชนลดความเร็ว บริเวณถนนสายบ้านหนองหนาม-บ่อโจง 

นางสุพรรณ: เชิญผอ.กองช่าง ค่ะ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนา้ที ่  
ประธานสภาฯ 

นายณัฐวิโรจน:์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ถนนประชารัฐพัฒโน กองช่างได้ประสาน 
ผอ.กองช่าง สำนักปลัด งานป้องกันฯ นำยางรถยนต์เก่าทาสี เพ่ือกั้นข้างทาง 2 ฝั่งลำน้ำเหมือง ถนน

ประชารัฐพัฒโน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่โดยไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล
ส่วนถนนสายบ้านหนองหนาม -บ่อโจง ชำรุด แตกร้าว เทศบาลจะได้ทำหนังสือแจ้ง                
อบจ.ลำพูน เพ่ือทำการซ่อมแซมต่อไป 

นางสุพรรณ: ขอบคุณงานป้องกันฯ ทำเครื่องก้ันข้างทาง 2 ฝั่งลำน้ำเหมือง เพื่อป้องกันอบุัติเหตุและขอ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนา้ที ่ ฝากเรื่องกระจกโค้ง ภายในหมู่บ้าน เชิญสท.สันติ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 

สท.สันติ: เรียนท่านประธานสภา ขอขอบคุณกองช่าง ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บ้านเส้ง ซอย 26            
คงค้าง ซอย 16  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

นางสุพรรณ: ขอให้กองช่างตรวจสอบและดำเนินการเรื่องรางระบายน้ำ ต่อไปเชิญหัวหน้าสำนักปลัดค่ะ 
รองประธานสภา ปฏิบัติหนา้ที ่  
ประธานสภาฯ 

นายเอรวัตร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน โครงการ 
หัวหน้าสำนักปลัด ความปลอดภัยทางถนน เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จัดตั้งศูนย์ความ

ปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ปรึกษาหารือร่วมกันในที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านแป้น ต้องมีหมู่บ้านต้นแบบ ซึ่งการดำเนินงานมี
วิธีการ รูปแบบ  สำหรับเครื่องกั้นยางรถยนต์บริเวณสองข้างทางลำเหมือง ถนนประชา
รัฐพัฒโน ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล  หากมีงบประมาณจะทำให้ดีขึ้น
กว่าเดิม ส่วนกระจกโค้งได้ดำเนินการสำรวจ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดซื้อใหม่ 
จำนวน 9 จดุ และซ่อมแซม จำนวน 15 จุด รวมทั้งสิ้น 24 จุด ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2563 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาทา่นใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  เชิญผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ 

นายรังสรรค์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                        
ผอ.กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  1.เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้รับมอบ

เกียรติบัตร การบริหารจัดการขยะสู่ความยั่งยืน จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา                  
2.เชิญทุกท่านร่วมศึกษาดูงานด้านขยะ ชุมชนบ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน                  
ในวันที่ 10 กันยายน 2563 และมีการต่อยอดโดยการเลี้ยงใส้เดือนเพ่ือกินขยะเปียก 
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 3.วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่จากสนง.สาธารณสุข จ.ลำพูน 
ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้จากสถานการณ์ covid-19 ณ ตลาดสดวังตาล 

 4.สถานการณ์โรคระบาดไข้เลือดออก และโรคชิคุณกนุย่า บ้านแป้น หมู่ 6 สามารถควบคุม
โรคไม่ให้ระบาดเพ่ิมได้ แต่ปัจจุบันพบการระบาดมากในพ้ืนที่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3                     
ซึ่งเทศบาลลงพ้ืนที่พ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย 

ประธานสภา: เชิญผอ.กองวิชาการและแผนงาน ครับ 

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                        
ผอ.กองวชิาการฯ กองวิชาการฯ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  1.ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

เห็ นชอบให้ ผ่ านร่างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี  2564  จำนวน 
69,500,000 บาท ซึ่งจะได้นำเสนอนายอำเภอเมืองลำพูนที่ได้รับมอบอำนาจจาก              
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงนามประกาศใช้ต่อไป 

 2.วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โครงการบ้านแป้นสู่อาเซียนและโครงการประชาสัมพันธ์น้อย 
นำเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ชั้น ม.6 พร้อมครูผู้ควบคุม ศึกษาดูงานศูนย์วิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการใช้พลังงานและการนำผลิตภัณฑ์ไปสู่อาเซยีนได้อย่างไร  

ประธานสภา: เชิญสท.สันติ 

สท.สันติ: เรียนท่านประธานสภา โครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ขอให้ผู้จัดทำโครงการ 
ประเมินผลการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการว่าประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด มีการ
นำไปต่อยอดได้หรือไม่ เช่น โครงการขายของออนไลน์ของเด็กนักเรียนในปีงบประมาณที่
ผ่านมา ไม่สอนเด็กว่าต้องขายอย่างไร ประชาสัมพันธ์อย่างไร เพียงแต่บอกเด็กว่าการขาย
ของออนไลน์มันดีอย่างไร มีแตท่ฤษฎีไมม่ีการปฏิบัติจริง 

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล โครงการอบรมขายของออนไลน์ของเด็ก                        
ผอ.กองวชิาการฯ นักเรียน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นการอบรมเพียงแค่วันเดียว วิทยากรจากกศน. 

หลักสูตรจริง ๆ ต้องอบรมเป็นเดือน จึงเน้นภาคทฤษฎี การต่อยอดเด็กนักเรียนต้องทำ            
ด้วยตนเอง 

สท.สันติ: เรียนท่านประธานสภา ขอฝากแนวคิดควรพัฒนาหลักสูตรให้ดีกว่าเดิม นำไปปฏิบัติได้จริง 

ประธานสภา:  เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจงในเรื่องงบประมาณ เพราะสมาชิกสภาหลายท่านยัง 
ไม่เข้าใจ 

นางสาวกัญชริญา: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านประธานสภา ทีใ่ห้โอกาส 
ผอ.กองการศึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณของกองการศึกษา เดิมศพด. ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะค่าอาหาร

กลางวัน ค่าอาหารเสริมนม 1,700 บาทต่อคนต่อปี แต่ปัจจุบันเพ่ิมโรงเรียนอนุบาล ได้รับ
เงินอุดหนุน ค่าอาหาร ค่าอาหารเสริมนม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าจัดทำหลักสูตร ค่าพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ค่าตอบแทนบุคลากรครู ฯลฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ แต่
เทศบาลต้องตั้งรับไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เมื่อเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศใช้ ถ่ายสำเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 เล่ม เพือ่จัดสรรงบประมาณให้ 
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ท้องถิ่นแต่ละแห่งตามที่ ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ และกองการศึกษา โดยการนำของ                    
ท่านปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล เข้ารับมอบรางวัลโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ                   
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 กันยายน 2563 ซึ่งจังหวัดลำพูนได้รับ
รางวัลเพียง 2 แห่ง คือเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างและเทศบาลตำบลบ้านแป้น และบ้านพัก
เด็กจ.ลำพูน อนุมัติแผนงานโครงการเด็กและเยาวชน จำนวน 20,000 บาท ซึ่งเด็ก
นักเรียนตกลงทำวิดีทัศน์เพ่ือต้านภัยยาเสพตดิ เริ่มจัดทำในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 

 
ประธานสภา: ผู้ปกครองเด็กนักเรียนฝากมาถาม อาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาล ออกแบบให้เปิดโล่ง

โปร่งสบาย แต่บางห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค หรือ
แหล่งกระจายของเชื้อโรค หากอาคารเรียนออกแบบโล่งโปร่ง  ในชั่วโมงการเรียนการสอน
ควรเปิดห้องให้โล่ง เนื่องจากผู้ปกครองแจ้งว่า หากเด็กนักเรียนป่วยเพียง 1 คน เด็กท่ีเหลือ
ก็จะป่วยตามเกือบยกห้อง ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวกัญชริญา: เรียนท่านประธานสภา อาคารเรียนใช้แบบตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งอาคาร 
ผอ.กองการศึกษา เรียนเป็นกระจก ไม่มีพัดลม ไม่มีมุ้งลวด จึงจำเป็นต้องเปิดแอร์ 

นายธีระศักดิ:์  อาคารเรียนเป็นกระจก หากอากาศร้อนจำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ กรณีเด็กป่วย 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ปกครองควรให้เด็กพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เพ่ือไม่ให้แพร่เชื้อกับผู้อ่ืน 
นายกเทศมนตรีฯ 

 
ประธานสภา:  เชิญสท.อุทัย  

สท.อุทัย :  ขอสอบถามจำนวนเด็กนักเรียน ณ ปัจจุบัน 

นางสาวกัญชริญา: เรียนท่านประธานสภา ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 102 คน อยู่ในเขตเทศบาลตำบล 
ผอ.กองการศึกษา บ้านแป้น ร้อยละ 90 

ประธานสภา:  เชิญสท.ศรีไล  

สท.ศรีไล: ขอให้กองการศึกษาประชาสัมพันธ์การรับเด็กนักเรียนให้กับประชาชนทุกหมู่บ้านรับทราบ 
เนื่องจากอสม.บ้านหนองเต่า นำลูกไปเข้าเรียนที่ศพด.ท่าเชียงทอง ซึ่งสอบถามเขาแจ้งว่า               
ศพด.ท่าเชียงทอง ดูแลเด็กนักเรียนดี ขอฝากให้ดูปัญหาที่ผู้ปกครองในเขตเทศบาลนำบุตร
หลานไปเรยีนต่างอปท. 

นายพรศักดิ:์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในฐานะที่ดูแล     
รองปลัดเทศบาล  กองสวัสดิการสังคม  การส่งเสริมอาชีพ เทศบาลอบรมให้ความรู้เบื้องต้น แต่ไม่สามารถให ้ 

วัสดุ อุปกรณ์ เงินทุน เนื่องจากผิดระเบียบ เมื่ออบรมแล้วก็หนักใจ เพราะผู้เข้าอบรม               
ไม่นำมาต่อยอดพัฒนา ไม่ทราบว่าเป็นเพราะประชาชนไม่สนใจหลักสูตรนั้น ๆ หรือเพราะ
เทศบาลยัดเยียดให้อบรม จึงได้แก้ไขปัญหาโดยการให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม เสนอความ
คิดเห็นว่าต้องการให้เทศบาลจัดอบรม ส่งเสริมให้ความรู้อาชีพด้านใด โดยให้รวมกลุ่มกัน
เสนอเขา้มา ซึ่งในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ส่วนใหญ่ปลูกข้าว และทำเกษตรสวนลำใย 
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สท.ศรีไล:  ฝากเรื่องการเกษตร ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ลงพืน้ที่ ทำงานเชิงรุกให้ความรู้และ 
รับทราบปัญหาของเกษตรกรโดยตรง 

ประธานสภา:  เชิญรองสุภาวัตร 

นางสุภาวัตร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในปีงบประมาณ               
รองปลัดเทศบาล พ.ศ.2564 จะดูแลการใช้งบประมาณของกองการศึกษาและกองสาธารณสุขฯ ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้กับประชาชน ตามที่ท่านสมาชิกสภาให้ความสำคัญและ
คาดหวังไว้ว่าเงินภาษีต้องเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาพ้ืนที่มากที่สุด และตรวจสอบดูแล  
ในเรื่องความคุ้มค่า หากเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนยาก ประโยชน์น้อย จะปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาต่อไป ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ 
covid - 19 จงึได้นำงบประมาณส่วนนั้นมาใช้ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด covid - 19 

ประธานสภา:  เชิญผู้อำนวยการกองคลัง 

นางรัตน์ติยา:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังขอรายงาน
ผอ.กองคลัง  สถานะทางการคลัง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563  รายรับทั้งสิ้น  55,852,156.79 บาท 

ขาด 10,447,843 บาท  รายจ่ายทั้งสิ้น 46,582,918.82 บาท ภาษีที่จัดเก็บเอง            
เก็บได้ 69,000 บาท จากที่ตั้งไว้ 380,000 บาท เนื่องจากรัฐบาลประกาศลดหย่อนภาษี 
90 % จากสถานการณ์ covid – 19  

ประธานสภา:  เชิญหัวหน้าฝ่ายปกครอง 

นายเจริญ:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ดูแลรับผิดชอบงานป้องกันฯ และงาน                
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ทะเบียนราษฎร ดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร ดูแลด้านความปลอดภัยทางถนน โดยการ 

นำยางรถยนต์เก่าทาสีขาวแดง กั้นสองข้างทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการ
สำรวจจุดเสี่ยง ติดตั้งกระจกโค้งภายในหมู่บ้าน 

สท.ศรีไล: เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามโครงการอบรมทบทวน อปพร. ในปีงบประมาณ 2563 
จะดำเนินการหรือไม่อย่างไร บ้านหนองเต่าก็ขาดแคลนอปพร. เมื่อมีงานภายในหมู่บ้าน                
ไม่มีอปพร. ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกด้านจราจร หรือมีแต่ต้องได้รับค่าตอบแทน 
หากได้เขา้รับการอบรมด้านจิตอาสา อาจจะช่วยเรื่องนี้ไดไ้ม่มากก็น้อย 

นายเอรวัตร:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  อปพร.เป็นปัญหาของท้องถิ่นที่มีการ
หัวหน้าสำนักปลัด พัฒนา โดยเฉพาะสังคมเมือง ขาดแคลนอปพร. เนื่องด้วยภาระหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึง  

ค่าตอบแทน ปีนี้เทศบาลจัดอบรมจิตอาสาด้านภัยพิบัติในวันที่ 23 – 25 กันยายน 2563               
ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามจากการที่ให้อปพร. ต่ออายุบัตรประจำตัว ไม่ทราบว่า
จำนวนอปพร. เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

นายเจริญ:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การต่ออายุบัตรประจำตัวอปพร.มีบาง                
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หมู่บ้านที่เอกสารไม่ครบถ้วน อำเภอจึงยังไม่เซน็บัตรประจำตัวให้ครบทุกท่าน 
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ประธานสภา:  จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ สำหรับการประชุมสภาเทศบาล 
   ในวันนี้ ก็ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย วาระท่ีสำคัญคือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก็ผา่นพ้นไปได้ด้วยดี ผมขอขอบคุณ 

ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ              
หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในวันนี้  
สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ 

มติทีป่ระชุม       รับทราบ 

เลิกประชุม        เวลา 12.20 น. 

          
      
     (ลงชื่อ)..................................ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                                (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 


