บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น
..................................................
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.นายเทพนิมิต เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
เทพนิมิต เจริญสุข
6.นายอุทัย
อุประโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
อุทัย
อุประโจง
7.นายสนิท
สุริยะธง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
สนิท
สุริยะธง
8.นายประดิษฐ์ เมืองลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ประดิษฐ์ เมืองลือ
9.นายสันติ
ปินคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
สันติ
ปินคำ
10.นายสมศักดิ์ ห้าวหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
สมศักดิ์ ห้าวหาญ
ผู้ไม่มาประชุม
ชื่อ – สกุล
1.นางศรีไล
เจริญวิวัฒน์วงศ์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชื่อ - สกุล
1.นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
2.นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร
3.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
4.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์
5.นายรังสรรค์ ขว้างแป้น
6.นายเจริญ
ชุ่มพระวงศ์
7.นายไกรยศ
คำมูล
8.นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป
9.นายพิเชษฐ
ไชยแป้น
10.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
11.นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว
12.นางนันทกา
เครือซุง
13.นางสาวอรนุช กันทะธง
14.นางสาวชนัญญา คงสมัย
15.นางสาวบุษบา หมื่นวิวฒ
ั น์
16.นางอ่อนจันทร์ มาละโรจน์
17.นายอนุชัย
ยะพะง่า

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ตำแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.หัวหน้าสำนักปลัด
รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายการโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

หมายเหตุ
ลากิจ
ลายมือชื่อ
ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
พรศักดิ์
แก้ววิจิตร
รัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
ณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์
รังสรรค์
ขว้างแป้น
เจริญ
ชุ่มพระวงศ์
ไกรยศ
คำมูล
สอางค์ศรี พิมพ์อูป
พิเชษฐ
ไชยแป้น
อมรรัตน์
อูปเวียง
พิมผกา
ต้นแก้ว
นันทกา
เครือซุง
อรนุช
กันทะธง
ชนัญญา
คงสมัย
บุษบา
หมื่นวิวัฒน์
อ่อนจันทร์ มาละโรจน์
อนุชัย
ยะพะง่า

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุ การสภาเทศบาลฯ เรียนเชิญ สมาชิก สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นทุกคน
เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย ที่ 2
ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมการประชุม
สภาเทศบาล จำนวน 10 ท่าน ลากิจ 1 ท่าน คือ นางศรีไล เจริญวิวั ฒน์วงศ์ จากนั้นเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาล จุ ด ธู ป เที ย นบู ช าพระรั ต นตรั ย ประธานสภาเทศบาลได้ ก ล่ า วเปิ ด ประชุ ม สภาเทศบาลตำบลบ้ านแป้ น
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา: สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ การประชุม
ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 28
พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีระเบียบวาระ
การประชุมทั้งหมด 4 วาระ สำหรับ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ เรื่องแรก จากการ
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ทุกท่านต้องใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ คือ New Normal เป็น
การปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น เรื่ อ งที่ ส อง ท่ า นปลั ด เทศบาล ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้ านแป้ น มี เรื่องแจ้งที่ ประชุมสภาเทศบาลทราบ เกี่ ยวกับการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ขอเรียนเชิญครับ
นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่ านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายธี ระศักดิ์
จัน ทร์ภิ รมย์ ปลั ดเทศบาล ปฏิบัติ ห น้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ประกาศใช้แผนพัฒ นา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับเพิ่ มเติม เปลี่ยนแปลง ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 3
พ.ศ.2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน
ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่ น พิจารณาร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่เพิ่ มเติม
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้อ งถิ่นเพิ่มเติม ให้สภาองค์ การบริหารส่วน
ตำบลพิ จ ารณาตามมาตรา 46 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตำบลและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล
พ.ศ.2537 เมื่อแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นที่เพิ่ มเติมได้รับความเห็ นชอบแล้ ว ให้ ส่ งแผนพัฒ นาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้”
ข้อ 10 ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
“ข้อ 22/1 เพื่ อประโยชน์ ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพั ฒ นาท้องถิ่น ให้ เป็น อำนาจของ
คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สำหรับ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลให้ ส่ ง ร่ างแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่
เปลี่ยนแปลงให้ส ภาองค์ การบริห ารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญั ติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับ

-3ความเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ส่ งแผนพั ฒ นาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้ บริห ารท้องถิ่ นประกาศใช้ พร้อมทั้ งปิ ด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม
เปลี่ ยนแปลง เมื่ อวัน ที่ 20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่ ได้ แจกให้ ส มาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน ดังนั้น ผมจึงขอบรรจุวาระการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
ฉบั บ เพิ่ มเติ มเปลี่ ย นแปลง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อทราบต่อไป สำหรับ
รายละเอียดด่าง ๆ มอบหมายให้กองวิชาการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ
นายไกรยศ:
รก.ผอ.กองวิชาการฯ

มติที่ประชุม

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ได้ประกาศใช้แผนฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ตามระเบียบคือ เมื่อประกาศใช้
แผนฯ แล้วต้องรายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ เทศบาลไม่สามารถจัดประชาคมเพิ่มเติมแผน
เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือยกเว้นการประชาคมแผนท้องถิ่น
กรณี เพิ่ มเติ ม และให้ น ำข้อมูล จากการสภาเทศบาล ข้อคิดเห็ น ข้อร้องเรียน โครงการแผนกินได้
มาเพิ่มเติมแผน ข้อมูลด้านในเป็นไปตามทีร่ ูปเล่มเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกสภา ซึ่งเป็นแผนที่ทำไว้
สำหรั บ รองรั บ การจั ด ทำร่ างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ าย ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2564
ในเดือนสิงหาคม 2563 นำเรียนที่ประชุมทราบครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภา: ระเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตำบลบ้ า นแป้ น
สมัย วิ ส ามั ญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ตามเอกสารที่ อ ยู่ ในมื อ
ทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด หรือคณะผู้บริหารจะแก้ไข ขอเรียนเชิญครับ ไม่มีสมาชิก
สภาท่านใดแก้ไขนะครับ ถ้าไม่มีผมจะถือว่า ที่ประชุมแห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563
มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่
10 เมษายน 2563

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา:

เรื่องที่เสนอใหม่

วาระที่ 3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ครับ

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เสนอญัตติ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของสำนักปลัด ผมขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อน เนื่องจากเพื่อให้
นายกเทศมนตรีฯ การปฏิบัติตามระเบียบเป็นไปด้วยความถูกต้องที่สุด และจะได้ทำหนังสือหารือแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกต้องไปยังสำนั กงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน หากเมื่อได้ความชัดเจนจากการ
หารือ จะนำญัตติดังกล่าวทีข่ อยกเลิกเข้ารับการพิจารณาต่อสภาอีกครั้ง ในโอกาสต่อไปครับ
ประธานสภา:

เป็นอันว่าวาระที่ 3.1 ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอถอนญัตตินี้
ออกไปก่อน เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ต่อไปเป็นวาระที่ 3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี

-4เรื่อง ขออนุ มัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ
กองวิชาการและแผนงาน เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ครับ
นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เสนอญัตติ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นายกเทศมนตรีฯ หลักการและเหตุผล ตามที่กองวิชาการและแผนงาน ได้ตั้งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 ชุด ในราคา 3,500 บาท เพื่อใช้ใน
ภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้ านแป้น อาทิเช่น บันทึกการประชุม บันทึ กการออกประชาคม
หมู่บ้าน บันทึกการอบรมอันมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่ อการดำเนินงานของเทศบาล ฯลฯ ซึ่ งตาม
หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 ได้แจ้งแนวทางการพิ จารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ โดยจำแนกให้เครื่องบันทึกเสียงอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ข้อระเบียบกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2541 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้ อ 27 การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ท ำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุ ณ ภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่
ข้อพิ จ ารณา เพื่ อให้ การปฏิ บั ติงานเป็ น ไปด้ ว ยความเรียบร้อยและเกิด ประโยชน์ ต่ อกิ จการของ
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้
โอนลด แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป งานวางแผนและสถิติ งบลงทุ น หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)
งบประมาณตัง้ ไว้ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนและสถิติ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง
(ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภา เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาล เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 ชุด ในราคา 3,500 บาท จะมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดสอบถาม เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติ ที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใด
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานวางแผนและสถิติ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งเป็นราคาตามท้องตลาด งบประมาณตั้งไว้ 3,500 บาท
กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายประจำปี 2563 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 9 เสียง สท.สันติ ปินคำ ไม่อยู่ในที่ประชุมนะครับ

มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห้ โอนเงิน งบประมาณรายจ่า ยประจำปี 2563 ไปตั้ งจ่า ยเป็ น รายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนและสถิติ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งเป็นราคาตามท้องตลาด งบประมาณ
ตั้ ง ไว้ 3,500 บาท จำนวน 9 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา,
นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา, นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา, สท.ประดิษฐ์

-5เมื อ งลื อ , สท.เทพนิ มิ ต เจริ ญ สุ ข , สท.สมศั ก ดิ์ ห้ า วหาญ , สท.อุ ทั ย อุ ป ระโจง, สท.ณรงค์
เชื้อเย็น , สท.สนิท สุริยะธง
ประธานสภา:

วาระที่ 3.3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ขอเรียนเชิญ
ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ครับ

นายธีระศักดิ์:
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
หลักการและเหตุผล ตามทีเ่ ทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ตั้งโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่ อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้า นแป้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร
ยาว 25.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ
787,000 บาท (ปรากฏในเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
หน้า 133) เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง แต่ไม่
สามารถออกแบบงานก่อสร้างเองได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องดำเนินการจ้างออกแบบและคำนวณ
งานอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่ อให้ เกิด ความถูกต้องเรียบร้อยเป็น ไปตาม
ระเบียบ ก่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ประโยชน์ใช้สอยตามหลักวิศวกรรม หลักวิชาช่าง
และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องจ้างออกแบบโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนจากเดิม เพื่อให้ได้สิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ดังนั้น
จึงขอพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ดังนี้
1.เพิ่มฐานรากเสาตอม่อช่วงกลางอาคาร จำนวน 6 จุด
2.เปลี่ยนขนาดเหล็กปอกเสาตอม่อ จาก เหล็ก RB 6 มม. เป็น เหล็ก RB 9 มม.
3.เปลี่ยนขนาดเหล็กคานคอดิน จาก เหล็ก DB 12 มม. เป็น เหล็ก DB 16 มม.
4.เปลี่ยนตะแกรงเหล็ก wrie Mesh จาก ขนาด Ø 4 มม. เป็น ขนาด Ø 5 มม.
5.แก้ไขเหล็กโครงหลังคาเหล็กโดยการตัดจันทันพรางออก
6.เปลี่ยนแปลงเหล็กแป จาก เหล็กกล่องขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 2 มม. @ 1.00 ม.

เป็ น เหล็กกล่องขนาด 6 x 2 นิ ้ว หนา 2.5 มม. @ 1.00 ม.

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนไม่ได้กระทบต่อขนาด พื้นที่ และงบประมาณตามเทศบัญญัติที่ตั้งไว้
อีกทั้ง ไม่กระทบต่อแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565 ) รายละเอียดปรากฎตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ 1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 4 การจ้างงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ข้อ 131
กำหนดให้ ส่ วนราชการส่วนกลาง ราชการส่ วนภู มิภ าค หรือราชการส่ วนท้องถิ่นที่ไม่ มีห น่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเองได้ อาจ
ขอความร่ว มกับ กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อง กรมศิ ล ปกร หรือหน่ว ยงานอื่น ของรัฐ ที่มีห น่ ว ยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนได้ หรือจะดำเนินการจัดจ้างออกแบบรูปรายการก่อสร้างก็ได้
2.หนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0023.6/ว 1521 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและการเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-6ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ วัตถุประสงค์ และปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง จึงขอได้ โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อ
พิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาล เสนอญัตติขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้ างอาคาร
เอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้ านแป้น จะมีส มาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม เชิญ ครับ ไม่มี
นะครั บ ถ้ าไม่ มี ผ มขอถามมติที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาท่ านใดอนุ มั ติ ให้ แ ก้ ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้ แ จง
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแป้ น โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
กรุณายกมือขึ้นครั บ มีสมาชิกสภาเทศบาล อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน จำนวน 10 เสียง

มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ไขเปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จง โครงการก่ อสร้ า งอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบล
บ้านแป้น โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ดังนี้
1.เพิ่มฐานรากเสาตอม่อช่วงกลางอาคาร จำนวน 6 จุด
2.เปลี่ยนขนาดเหล็กปอกเสาตอม่อ จาก เหล็ก RB 6 มม. เป็น เหล็ก RB 9 มม.
3.เปลี่ยนขนาดเหล็กคานคอดิน จาก เหล็ก DB 12 มม. เป็น เหล็ก DB 16 มม.
4.เปลี่ยนตะแกรงเหล็ก wrie Mesh จาก ขนาด Ø 4 มม. เป็น ขนาด Ø 5 มม.
5.แก้ไขเหล็กโครงหลังคาเหล็กโดยการตัดจันทันพรางออก
6.เปลี่ยนแปลงเหล็กแป จาก เหล็กกล่องขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 2 มม. @ 1.00 ม.
เป็น เหล็กกล่องขนาด 6 x 2 นิ้ว หนา 2.5 มม. @ 1.00 ม.
จำนวน 10 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา, นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์
รองประธานสภา, นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา, สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ , สท.เทพนิมิต
เจริญสุข, สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ , สท.อุทัย อุประโจง, สท.ณรงค์ เชื้อเย็น , สท.สนิท สุริยะธง,
สท.สันติ ปินคำ

ประธานสภา:

วาระที่ 3.4 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัตจิ ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ก่อนที่ท่านนายกฯ จะเสนอญัตตินี้ ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจงสถานะทางการคลังของเทศบาลให้ที่
ประชุมทราบ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังขอแจ้งสถานะทางการ
คลัง รวมถึงเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เงินสะสม 30 เมษายน 2563
32,371,188.43 บาท
บวก เงินสะสม / ปรับปรุงบัญชี
4,310.00 บาท
32,375,498.43 บาท
หัก เงินส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 8,671,909.10
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่
172.90
ลูกหนี้ภาษีป้าย
12,800.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
5,437,604.77
จ่ายขาดเงินสะสม
128,126.00 14,250,612.77 บาท
คงเหลือเงินสะสมหลังตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องฝากส่ง ก.ส.ท.แล้ว
18,124,885.66 บาท

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

-7หัก

เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย (10 เม.ย.63)
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย (27 เม.ย.63)

415,000.00
415,000.000 บาท
17,709,885.66 บาท

คงเหลือ
หัก เงินสะสมที่ อปท.สำรองเงินสะสมไว้จ่ายกรณี
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
1,257,505.00 3,772,515.00 บาท
2. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณภัย ร้อยละ 10
6,630,000.00 บาท
รวม
10,402,515.00 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้
7,307,370.66 บาท
ประธานสภา:

ผู้อำนวยการกองคลังได้แ จ้งสถานะทางการเงินและเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ให้ที่ประชุมทราบ
ต่อไปขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ครับ

นายธีระศักดิ์:
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล
ตำบลบ้านแป้น หลักการและเหตุผล ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (แผนกินได้) ระหว่างวันที่ 3–17 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อเป็น แนวทางในการ
พัฒ นาท้องถิ่น ตอบสนองและแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ประสบปัญหาถนนชำรุดเสียหาย เช่น บ้านหนองเต่า หมู่ ที่ 3 ตำบลบ้านแป้น ประสบปัญหาถนน
ลูกรังทางลงบ้านเด่น-ร่องอุย (เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1033 ) เกิดชำรุดเสียหาย เป็นหลุม
เป็นบ่อ ฝนตกมีน้ำท่วมขังทำให้การสัญจรไปมาลำบาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญ หาเรื้อรังมานาน และประชาชน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านม่วง ประสบปัญหาถนนลูกรั งสายปงชัย บ้านม่วง ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งถนนสายดั งกล่าวเป็นถนนสายที่กลุ่มเกษตรกรบ้านม่วง
และบ้ านแป้ น ใช้ขนส่ งพื ชผลทางการเกษตรและประชาชนบริเวณดังกล่ าวได้รับความเดือดร้อน
ดังนั้ น เพื่อเป็ น การแก้ไขปั ญ หาของประชาชนและลดความเสี ยหายอันเกิดแก่ชีวิต และทรัพย์สิ น
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จึงต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชนเป็นการ
เร่งด่วน ข้าพเจ้านายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 251,600 บาท เพื่อดำเนิน
โครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Overlay) สายปงชัย - บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 144,600 บาท 2.โครงการปรับปรุงผิวจราจร
เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสาย 1033 บริเวณแยกเข้าบ้านเด่น – ร่องอุย หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบล
บ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ
107,000 บาท
ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่ มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 1.ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่ มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

-82.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
เรื่อง แนวทางในการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2560
ข้อพิจารณา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่ อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาล เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน
251,600 บาท จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม เชิญครับ เชิญสท.เทพนิมิต

สท.เทพนิมิต

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน สาย 1033 บ้านเด่น – ร่องอุย ถือเป็นโครงการ
ที่ดี แต่ป ระชาชนสอบถามว่าถนนที่จะก่อสร้างรับน้ ำหนักได้กี่ตัน เนื่องจากรถบรรทุกวิ่ งผ่ านเป็น
ประจำ หากก่อสร้างไปแล้วเกรงถนนจะได้รับความเสียหาย

ประธานสภา:

เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการปรับปรุงผิว
ผอ.กองช่าง
จราจรเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน สาย 1033 บริเวณแยกบ้านเด่น - ร่องอุย แขวงทางหลวงอนุญาตให้
เทศบาลดำเนินการในส่วนเฉพาะปรับปรุงผิวถนน ซึ่งกองช่างได้สำรวจแล้วพบว่า บริเวณดังกล่าวมี
รถบรรทุกเข้า – ออก เป็นประจำ ซึ่งถนนเดิมเป็นดินลูกรังและจะปรับปรุงโดยการบดอัดเป็นถนน
แอสฟัสติกคอนกรีต รับน้ำหนักได้ดี ส่วนความมั่นคงแข็งแรงมากน้อยเพียงใด ตามค่างานของดินเดิม
ถนนแอสฟัสติกคอนกรีตรับน้ำหนักได้ 12 ตัน ขอนำเรียนที่ประชุมทราบครับ
ประธานสภา:

เชิญสท. สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุ มทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนนสาย
บ้านเด่น -ร่องอุย เป็นโครงการที่ดี อยู่ในเขตพื้นที่ของกรมทางหลวง แต่สามารถทำได้ แต่โครงการ
ก่อสร้างพนังกันดิน บ้านแป้น อยู่ในเขตพื้นที่กรมทางหลวงเหมือนกัน แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะเหตุ
ใด ขอฝากท่านประธานสภา ไปยังผู้อำนวยการกองช่างด้วยครับ

ประธานสภา:

เชิญสท. จันทร์แสง ครับ

นางจันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันเห็นด้วยกับการ
เลขานุการสภาฯ จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเด่น – ร่องอุย ขอให้กองช่าง
ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำถนนเส้นนี้ให้ดี มีมาตรฐาน เนื่องจากถนนเส้นนี้ รถบรรทุก รถเกีย่ วข้าว
วิ่งผ่านตลอด ทำทั้งที ขอทำให้ดี คุม้ กับงบประมาณที่จ่ายไป อย่าให้ประชาชนตำหนิค่ะ
ประธานสภา:

เชิญสท. ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุ มทุกท่าน ผมขอเสนอแนะให้ติดป้ายห้าม
รถบรรทุกที่นำ้ หนักเกินวิ่งผ่าน หรือติดป้ายระบุขนาดน้ำหนักของรถที่สามารถวิ่งผ่านได้ครับ

ประธานสภา:

เชิญสท. ประดิษฐ์ ครับ
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เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุ มทุกท่าน ขอสอบถามทางกองช่าง ได้
ติดต่อประสานงานไปยังแขวงทางหลวงแล้วหรือไม่ เนื่องจากทราบว่ากรมทางหลวงมีแผนขยายไหล่
ทาง 600 เมตร ซึ่งไม่ทราบว่าจะทำในปีพ.ศ.ใด หากเทศบาลปรับปรุงถนนบริเวณนั้นไปแล้ว และ
แขวงทางหลวงรื้อออก จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ

ประธานสภา:

เชิญสท.สุพรรณ ครับ

นางสุพรรณ:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันทราบมาจากการเข้าร่วม
รองประธานสภาฯ ประชุมคณะกรรมการแผนจังหวัดลำพูน แขวงทางหลวงจะขยายไหล่ทาง 600 เมตร จากสามแยก
ท่าจักร ถึงร้านลาบท่าจักร - บ้านล้อง เท่านั้น นำเรียนที่ประชุมทราบค่ะ
ประธานสภา:

เชิญสท. สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ขอให้กองช่างประสานงานไปยังแขวงทางหลวง เรื่องขยายไหล่ทางและการ
ขยายสะพาน ระยะทางเริ่มต้ นตรงไหน และสิ้ นสุดตรงไหน ดำเนินการในปีพ .ศ.ใด หากเทศบาล
ดำเนินการปรังปรุงถนนไปแล้วต้องรือ้ ออกจะสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุครับ

ประธานสภา:

เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่าน
ผอ.กองช่าง
ทุกความคิดเห็นและคำแนะนำ ซึ่งกองช่างจะได้ประสานงานแขวงทางหลวงเพื่อข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป
ส่ วนเรื่องกำแพงกัน ดิน บริ เวณป้ อมยามบ้านแป้ น แขวงทางหลวงแจ้งว่า ไม่ส ามารถอนุญ าตให้
ดำเนิ น การได้ เนื่ องจากเป็ นความมั่นคงแข็ งแรงของถนนทางหลวงแผ่ น ดิน แต่ รับเรื่องไว้เพื่ อหา
แนวทางในการแก้ไขในด้านอื่นต่อไปครับ
ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิก
สภาท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพื่อดำเนินโครงการ ดังนี้ 1.โครงการปรับปรุ ง
ผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายปงชัย -บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลำพู น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลตำบลบ้ า นแป้ น งบประมาณ
144,600 บาท 2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเชื่อมทางหลวงแผ่นดินสาย 1033 บริเวณแยกเข้า
บ้านเด่น – ร่องอุย หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 107,000 บาท รวม 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน
251,600 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล
จำนวน 10 เสียง

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จา่ ยขาดเงินสะสมของเทศบาล จำนวน 251,600 บาท เพื่อดำเนินโครงการ ดังนี้
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายปงชัย -บ้านม่วง
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมื อง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบล
บ้านแป้น งบประมาณ 144,600 บาท
2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเชื่อมทางหลวงแผ่นดินสาย 1033 บริเวณแยกเข้าบ้านเด่น-ร่องอุย
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 107,000 บาท
จำนวน 10 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา, นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์
รองประธานสภา, นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา, สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ , สท.เทพนิมิต

-10เจริ ญ สุ ข , สท.สมศั ก ดิ์ ห้ า ว, สท.ณรงค์ เชื้ อ เย็ น , สท.อุ ทั ย อุ ป ระโจง, สท.สนิ ท สุ ริ ย ะธง,
สท.สันติ ปินคำ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา:

สำหรั บ วาระที่ 4 เรื่ อ งอื่ น ๆ มี ส มาชิ ก สภาท่ า นใดสอบถามหรือ แจ้ ง ปั ญ หาความต้ อ งการของ
ประชาชน เชิญสท.เทพนิมิต ครับ

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ขอขอบคุณ ทางเทศบาลที่ดูแลประชาชนด้ านวาตภัยเมื่อ
เดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว จากพนักงานเทศบาล สมาชิกสภา
ผู้ใหญ่บ้าน และขอขอบคุณทางเทศบาลปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้งาน
ได้เพียงพอเป็นอย่างดี

ประธานสภา:

เชิญสท. อุทัย ครับ

สท.อุทัย:

เรีย นท่ านประธานสภา แจ้งถนนประชานรัฐพั ฒ โนบริเวณสามแยกเลี้ ยวซ้ ายไปบ้ านบ่ อโจง จะ
สามารถขยายถนนโดยการเพิ่ ม ท่ อลอดเหลี่ ย ม เพื่ อ ขยายวงการเลี้ ย วรถได้ห รือ ไม่ เกิ ดอุ บั ติเหตุ
ประชาชนได้รับบาดเจ็บ

ประธานสภา:

เชิญสท. สุพรรณ ครับ

นางสุพรรณ:

เรียนท่านประธานสภา ฝากท่านประธานสภาไปยังงานป้องกันฯ ขอให้ช่วยล้างถนนแทนการรดน้ำ
รองประธานสภาฯ เพื่อให้ถนนสะอาดลดฝุ่นละออง
ประธานสภา:

เชิญสท. อุทัย ครับ

สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภา ขอเพิ่มการล้างถนนและรดน้ำ บริเวณถนนสายบ่อโจง , บ้านถ้ำ-หนองหนาม

ประธานสภา:

เชิญสท. สันติ ครับ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา ขอกองช่างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ซอย 26 และซอย 16 บ้านเส้ง

ประธานสภา:

เชิญสท. สนิท ครับ

สท.สนิท:

เรีย นท่ านประธานสภา ขอขอบคุ ณ เทศบาลประสานงานขุดลอกลำเหมื องสายบ้ านแป้น -บ่อโจง
ประชาชนชื่นชม การสัญจรไปมา สะดวกขึ้น

ประธานสภา:

การขุดลอกลำเหมือง เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจง

นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การขุดลอกลำเหมือง เป็นงบประมาณ
เร่งด่วนจากรองฯ อนุทิน 2 สายและอีก 1 สาย จากสนง.งานป้องกันฯ จังหวัดลำพูน ซึ่งกองช่างได้
ประสานงานรับงบประมาณจากอำเภอเมืองลำพูน ขุดลอกลำเหมือง 3 สาย คือ ลำเหมืองแป้น,
ลำเหมืองกล้วย,ลำเหมืองทง ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ชี้แนวเขต

ประธานสภา:

เชิญสท. ประดิษฐ์ ครับ
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เรี ย นท่ า นประธานสภา การขุ ด ลอกลำเหมื อ งเป็ น โครงการที่ ดี ม าก งบประมาณไม่ ไ ด้ ม าจาก
รองฯอนุทิน แต่เป็นเงินภาษีของประชาชน ที่เข้ามาทำตรงนี้ พูดตรง ๆ เป็นการหาเสียง แต่การทำ
จริง ๆ บริเวณที่โล่ง จะขุด ลอกง่ายทำได้สวยงาม แต่บริเวณที่เป็ นป่า เป็นบ้าน ไม่ได้ขุดลอก ขอให้
กองช่างตรวจสอบ เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องดูแลทั้งระบบ บริเวณง่ายๆ เขาจะขุดลอกแต่บริเวณ
ที่ยากๆ เขาไม่ขุดลอก ขอฝากได้ด้วยครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.อุทัย ครับ

สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภา ซอย 2 บ้านถ้ำหนองหนาม ถนนเป็นหลุมเป็นบ่ อ ฝาท่อระบายน้ำแตกเกรง
จะเกิดอันตรายต่อประชาชน ขอฝากกองช่างตรวจสอบและแก้ไข

ประธานสภา:

เชิญสท.ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ฝาท่อระบายน้ำแตกบริเวณสามแยกบ้านถ้ำ หนองหนาม มาทางทิศเหนือ
และกระแสไฟฟ้าตก บริเวณถนนประชารัฐพัฒโน บริเวณโรงงานอิฐบล็อก ทำหนังสือร้องทุกข์เข้ามา
ที่เทศบาล 2 ครั้ง ขอให้ กองช่างรีบประสานงานไปการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่ วน
เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนชำรุดจากไฟตก กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ

ประธานสภา:

เชิญสท.จันทร์แสง ครับ

นางจันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา สอบถาม นายสุทัศน์ คำภิคำ ทำหนังสือร้องทุกข์การขุดลอกลำเหมือง
เลขานุการสภาฯ บริเวณหมู่ 2 บ้านขว้าง เรื่องดำเนินถึงไหนอย่างไรแล้ว
ประธานสภา:

เชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา การขุดลอกลำเหมืองตามที่ท่านสท.จันทร์แสง แจ้ง กองช่างจะเข้าไป
ผอ.กองช่าง
ตรวจสอบและดำเนินการ ส่วนฝาท่อระบายน้ำที่แตก บ้านถ้ำหนองหนาม กองช่างซ่อมแซมแล้วแต่
รถบรรทุกเหยียบซ้ำ และจะเร่งซ่อมแซมให้ต่อไปครับ
ประธานสภา:

ไฟตก กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนถนนประชารัฐพัฒโน น่าจะเกิดจากโรงงาน
ทำอิ ฐ บล็ อ กใช้ ไฟฟ้ า มาก ประชาชนได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า ชำรุ ด ขอให้ ก องช่ า ง
ประสานงานไปยังการไฟฟ้า จ.ลำพูน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วน ส่วนการล้างถนนเพื่อลดฝุ่น
ละออง ขอให้ เทศบาลรี บ ดำเนิ น การ และแจ้ ง ฝาท่ อ ระบายชำรุ ด สายบ้ า นเส้ ง - บ้ า นม่ ว ง
ซอย 16,26

ประธานสภา:

เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

สท.สมศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ป้ายบอกซอย บ้านแป้นชำรุด ขอให้เทศบาลตรวจสอบและแก้ไข

ประธานสภา:

เชิญสท.อุทัย ครับ

สท.อุทัย:

เรียนท่านประธานสภา ไฟตก กระแสไฟฟ้าไม่เพี ยงพอ พบ 2 หมู่บ้านคือ บ้านบ่อโจง และบ้าน
หนองหนาม ขอให้เทศบาลรีบประสานการไฟฟ้าจ.ลำพูน เพือ่ แก้ไขโดยด่วน

ประธานสภา:

เชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ
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ผอ.กองช่าง
เร่งดำเนินการต่อไปครับ
ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรื อแจ้งปัญหาความต้องการของประชาชนอีกหรือไม่
ไม่ มี น ะครั บ ถ้าไม่มี ผ มขอเชิ ญ ผู้ อ ำนวยการกองสาธารณสุ ขฯ แจ้งสถานการณ์ covid-19 ให้ ที่
ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ

นายรังสรรค์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา การเฝ้าระวังจากสถานการณ์ covid-19 สถานการณ์ใน
ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผู้ติดเชื้อ 3,054 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 9 ราย
(เดินทางมาจากต่างประเทศ) เสียชีวิต 57 ราย จัง หวัดลำพูนมีผู้ติดเชื้อและรักษาหายแล้ว 4 ราย
และไม่มีผู้ ป่วยมาแล้ว 57 วัน มีก ารผ่อนปรนหลาย ๆ อย่าง ภายใต้พรก.ฉุกเฉิน จนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 ศูนย์ covid – 19 เทศบาลตำบลบ้านแป้น หากพบผู้เดินทางมากจากต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศ ได้รับความร่วมมือ จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตาม กักตัวและ
ให้ความช่วยเหลือ จังหวัดที่มีข้อยกเว้นเดิ นทางไป-กลับลำพูน ไม่ต้องกักตัว คือ เชียงใหม่และลำปาง
เทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยการแจกถุงยังชีพ มอบหน้ากากผ้ า หน้ากากอนามั ย
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องป้องกันต่าง ๆ ให้กับ รพ.สต./กำนัน/ผญบ./อสม. จัดตั้งตู้ปันสุขบริเวณ
ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีมาตรการตรวจคัดกรอง สวมใส่หน้ากากอนามัย
ล้างมือบ่อย ๆ รวมถึงการลงพื้นที่ให้ความรู้และมาตรการในการป้องกันโรค ได้รับความร่วมมือด้วยดี
จากชุมชน ประชาชน ร้านค้า ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ ใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ ติดตามตัว ผู้
มาใช้บริการ งดการจัดเลี้ยงในหมู่บ้านหากไม่จำเป็น

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ประธานสภา:

ต่อไปเชิญ กองการศึกษาแจ้ งการเปิดภาคเรียนของเด็กนักเรีย น รวมถึงความคื บหน้าการก่อสร้าง
อาคารเรียน เชิญครับ

นางสุภาวัตร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ศพด.และรร.อนุบาล
รองปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแป้น ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ covid - 19 และจะเปิดเรียน
ตามปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ครูให้เด็กนักเรียนเรียนออนไลน์ มีแบบฝึกหัดให้ทำ รวมถึง
การออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน นมโรงเรียนจัดซื้อแบบกล่องให้นำกลับไปทานที่บ้าน สำหรับอาหาร
กลางวัน ได้สำรวจความต้องการผู้ปกครอง ประสงค์รับอาหารกลางวันให้เด็ ก จำนวน 12 ราย แต่
ปัจจุบัน ไม่มีผู้ปกครองมารับอาหารให้เด็ก ซึ่งอาจติดภารกิจส่วนตัวไม่สามารถมารับได้ หากยังไม่มี
ผู้ป กครองมารับอาหาร สิ้นเดือนพฤษภาคม จะพิจารณางดจ่ายอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรีย น
สำหรับอาคารเรียน สิ้นสุดระยะเวลาก่อสร้าง จะตรวจรับงานในวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563
และหาฤกษ์ ในการเข้าอยู่เพื่ อความเป็นศิริมงคล และเตรียมความพร้ อมในการจัดห้ องเรียน เพื่อ
พร้อมรับ การเปิ ดเรีย นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หากได้วันทำบุญ ที่เหมาะสม จะแจ้งให้ ท่ าน
สมาชิกสภาเทศบาลทราบต่อไปค่ะ สำหรับโครงการต่าง ๆ ในส่วนรับผิดชอบของการศึกษา ชะลอ
ไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ covid – 19 นำเรียนให้ที่ประชุมทราบค่ะ
ประธานสภา:

ต่อไปเชิญกองสวัสดิการสังคม แจ้งการให้ความช่วยเหลือผู้พกิ าร ผู้สูงอายุ ในสถานการณ์covid-19

นายพรศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองสวัสดิการสังคม
รองปลัดเทศบาล ลงพื้ น ที่ ส ำรวจผู้ พิ ก าร ผู้ ย ากไร้ ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบการสถานการณ์ covid – 19
ส่งรายชื่อไปที่สนง.พัฒนาสังคมฯ จำนวน 56 ราย เพื่อขอความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ รายละ
2,000 บาท แต่ยังไม่ทราบว่าจะได้ครบทุกรายหรือไม่ และส่งรายชื่อเด็กยากจนและอยู่ในครอบครัว
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ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้พิการและผู้สูงอายุ อยู่ระหว่ างสำรวจเพื่อขอรับงบประมาณ ให้การช่วยเหลือ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแบบสำรวจของอำเภอเมืองลำพูน เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านพัน ธุ์พืช
ในพื้นที่รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน จำนวน 100 กว่าราย
ประธานสภา:

ต่อไปเชิญกองวิชาการและแผนงาน แจ้งความคืบหน้าหรือแผนงาน ในการทำงานให้ที่ประชุมทราบ

นายไกรยศ:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองวิชาการฯ รับโอน
นิติกร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยโอนย้ายมาจากทต.แม่แรง และแจ้งเสียงตามสายของเทศบาล
ชำรุด อยู่ระหว่างส่งซ่อม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ แจ้งข่าวสารทางไลน์และเฟสบุ๊คและ
จั ดทำวิดีทั ศน์ แนะนำองค์ กร แผนและงบประมาณ เตรียมพร้อ มการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ .ศ.2564 เน้ น การทำงานแบบมีส่ วนร่วม ฉัน ทามติ การประสานแผนอบจ.ลำพูน ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ถนนสายบ้านบูชา-บ้านม่วง เชื่อมบ้านป่าซางน้อย

รก.ผอ.กองวิชาการฯ

ประธานสภา:

เชิญสท. ณรงค์ ครับ

สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ขอให้กองช่างสำรวจกระจกโค้ง ทุกหมู่บ้าน เนื่องจากชำรุด มัว มองไม่เห็น

ประธานสภา:

ต่อไปเชิญกองคลัง แจ้งการเก็บข้อมูล การถือครองทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้าง

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังลงพืน้ ที่เก็บ
ข้อมูลแบบรับรองการถือครองข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ เป็นหลักฐานการเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง และวัน ที่ 15 มิถุนายน 2563 จะมี ประกาศราคาที่ดิ น และภายใน 30 มิ ถุนายน
2563 จะแจ้ง การประเมิน การเสี ยภาษีให้กับเจ้ าของที่ดินต่อไป และขอแจ้งรายรั บของเทศบาล
ณ วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2563 รายรั บ 43,161,753.75 ประมาณการรายรั บ ไว้ ที่
66,300,000 บาท ขาดไป 23 ล้านบาท รายจ่าย 33,919,83 .68 บาท จะเห็นได้ว่ารายรับ
มากกว่ารายจ่าย เนื่องจากงานก่อสร้างและโครงการต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติฯ ยังไม่ได้ดำเนินการและ
คาดว่าเงินเงินงบประมาณจะไม่เข้าตามที่ได้ประมาณการไว้ แจ้งงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.รางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 บ้านรั้ว – ทุง่
2.รางระบายน้ำ คสล. ซอยหลังวัดบ้านบ่อโจง
3.รางระบายน้ำ คสล. บริเวณซุ้มประตูทางเข้าบ้านบ่อโจง
4.รางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน บ้านม่วง
5.รางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 บ้านบ่อโจง
ส่วนการจ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 10 เมษายน 2563 อยู่ระหว่างรอราคากลางจากกองช่าง

ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ ครับ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา การประสานงบประมาณจากหน่วยงานอืน่ ถือเป็นเรื่องดี เป็นผลประโยชน์ของ
พี่น้องประชาชน หากการขุดลอกลำเหมืองผ่านไปทีใ่ ด ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านช่วยดูแลและ
ตรวจสอบ และผมได้รับ การประสานงานก่อสร้างถนนแอสฟัล ติก เส้นละ 500,000 บาท หาก
หมู่บ้านใด สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการ สามารถแจ้ง ได้ที่ผมเพื่อประสานงานกองช่างขอรับ
งบประมาณต่อไป

ประธานสภา:

ต่อไปเชิญสำนักปลัดครับ
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เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งานป้องกันฯ
รก.หน.สำนักปลัด ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือสำรวจความเสียหายจากเหตุ
วาตภัยเมื่อเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทำให้เทศบาลสามารถให้ความช่ว ยเหลือประชาชนได้
ทันท่วงที
ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา มาตรการช่วยเหลือเยียวยา จากสถานการณ์ covid – 19 เทศบาลช่วยเหลือ
ไม่ทั่วถึง ขอสอบถามจะฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปอย่างไร อยากให้เทศบาลหาแหล่ง
เงินทุน ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ร้านค้าประชารัฐ หากมีโอกาสขอให้เทศบาลไปศึกษาดูงานของพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงราย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน

ประธานสภา:

เกษตรกรผู้ทำนา บ้านเส้ง นายปรีชา ทำนาและดันดินไปถมลำเหมืองสายบ้านเส้ง-บ้านบูชา ทำให้น้ำ
ไม่ ส ามารถระบายได้ ขอให้ กองช่ างตรวจสอบ จะมี ส มาชิกสภาเทศบาลท่า นใดจะสอบถามหรื อ
มี เรื่ องแจ้ งที่ ป ระชุ มอี กหรือ ไม่ ครับ ไม่มี น ะครับ การประชุ มสภาเทศบาล สมัย สามั ญ สมัย ที่ 2
ประจำปี 2563 ในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี ผมขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.50 น.
(ลงชื่อ)..................................ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
(นางจันทร์แสง จิตอารี)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น

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

