
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564 
วันพฤหสัดีที ่ 10  มิถุนายน  2564  เวลา  09.00 น. 

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

    ผู้มาประชุม 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

1.นายประดิษฐ์     เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประดิษฐ์      เมืองลือ 
2.นายคำรณ        จายโจง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น คำรณ         จายโจง 
3.นางสาวอุไร       สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น อุไร            สมอุทัย 
4.นายณรงค์         เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ณรงค์         เชื้อเย็น 
5.นายจิรพงค์        อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น จิรพงค ์       อุประโจง 
6.นางจันทร์แสง     จิตอารี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น จันทร์แสง     จิตอาร ี
7.นายวสุพล         มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น วสุพล          มูลเทพ 
8.นางสาวพรพิมล   สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรพิมล        สุใจโรจน ์
9.นายถนอม          ญาณะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ถนอม          ญาณะโรจน์ 
10.นางพรรณรัตน์   อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรรณรัตน์     อุประโจง 
11.นายภาคิน        หล้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ภาคิน           หล้าเมือง 
12.นายสงัด          เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สงัด             เขียวธง 

         ผู้เข้าร่วมประชุม 
ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นายมนัสน์          หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น นมัสน์            หม่องต๊ะ 
2.นายชวโรจน์        กิง่แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ชวโรจน์          กิ่งแก้ว 
3.นายรังสรรค์        ยะสง่า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น รังสรรค์          ยะสง่า 
4.นายสนิท            สุริยะธง ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น สนิท              สุริยะธง 
5.นางเสาวภาคย์     ปันสุพฤกษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปน้ เสาวภาคย์       ปันสุพฤกษ์ 
6.นายธีระศักดิ์       จนัทร์ภริมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ธีระศักด์ิ         จันทร์ภิรมย์ 
7.นายพรศักดิ์        แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรศักดิ์           แก้ววิจิตร 
8.นางสุภาวัตร       ศิริบูรณ ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น สุภาวัตร          ศิริบูรณ ์
9.นายเอรวัตร        ลังกาพินธุ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เอรวัตร           ลังกาพินธุ์ 
10.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวิโรจน์   โชติธนชญานนท์ 
11.นางรัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกองคลัง รัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต 
12.นายรังสรรค์      ขว้างแปน้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รังสรรค์          ขว้างแป้น 
13.นายไกรยศ       คำมูล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ไกรยศ            คำมูล 
14.นางสาวกัญชริญา  อครเดชกัณฑ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กัญชริญา       อครเดชกณัฑ์ 
15.นางสาวนภัสสร   ยะอนันต์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม นภัสสร          ยะอนันต์ 
16.นายเจริญ          ชุ่มพระวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจริญ            ชุ่มพระวงศ์ 
17.นางสอางค์ศรี     พิมพ์อูป หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สอางค์ศรี       พิมพ์อูป 
18.นางธิดาพร        ศิรโรจน์สถิต หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ธิดาพร          ศิรโรจน์สถิต 
19.นางนันทกา        เครือซุง นักจัดการงานทั่วไป นันทกา         เครือซุง 
20.นางสาวอมรรัตน์  อูปเวียง เจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์        อูปเวียง 
21.นางสาวพิมผกา   ต้นแก้ว เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ พิมผกา         ต้นแก้ว 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล                
บ้านแป้นทุกคนเข้าห้องประชุม  แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาล                  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน  2564  มีสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล ครบทั้งหมด 12 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล             
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และประธานสภาเทศบาลได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ 
สมัยแรก  ครัง้ที ่2 ประจำปี 2564  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา: เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล          
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  2 ประจำปี  2564 ในวันพฤหัสบดีที่  10 มิถุนายน 2564                    
เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด        
4 วาระ สำหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแรก จากการเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
คัดเลือกผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2564 ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ผู้แทน 
นายกเทศมนตรี คือ 1.นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน , 2.นายเอกพงศ์               
ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ผู้แทนประธานสภา คือ  1 .นายจำรัส  กันทะวัง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , 2.นายบุญทา  ตันตรา ประธานสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 
เรื่องที่สอง  จากการเข้าร่วมประชุมสันนิบาตจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2564                  
ณ เทศบาลตำบลแม่แรง เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ผลการ
คัดเลือก คือ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล
ภาคเหนือ ตัวแทนนายกเทศมนตรี นายทรงศรี  ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีตำบลทุ่ งหัวช้าง                 
ตัวแทนปลัดเทศบาล นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น                                 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตามเอกสารที่ได้แจกให้             
ทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขหรอืไม ่ เชิญครับ เชิญนายสงัด เขียวธง 

สท.สงัด: เรียนท่านประธานสภา ผมนายสงัด เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาล ขอแก้ไขรายงานการประชุม  
หน้าที่ 1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 1 นายมนัสน์ หม่องต๊ะ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านแป้น ขอแก้ไขเป็น  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไข 
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น   ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  เมื่อวันที ่18 พฤษภาคม 2564   
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มติที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เม่ือวันที่ 
18 พฤษภาคม 2564 และขอแก้ไข หน้าที่ 1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 1 นายมนัสน์ 
หม่องต๊ะ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอแก้ไขเป็น  นายกเทศมนตรีตำบล             
บ้านแป้น 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564             
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.1 ญัตติญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  ขอเสนอญัตติเรื่อง  
นายกเทศมนตรี ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 หลักการและเหตุผล  ด้วยสำนักปลัด มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร เก้าอ้ีผู้บริหาร 

เพ่ือใช้ทดแทนโต๊ะ ทำงาน เก้าอ้ีผู้บริหาร ชุดเก่าที่ชำรุด และจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา เพ่ือใช้ในห้อง
ผู้บริหาร จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ืออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน              
3 รายการ   

 ข้อระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ข้อพิจารณา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อสภาเทศบาล
ตำบลบ้านแป้น รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติ 
เฉลิมพระชนมพรรษาและนโยบายข้อสั่งการของรัฐบาล คสช. กระทรวงมหาดไทย เพ่ือจ่ายเป็น               
ค่าจัดงานวันพ่อวันแม่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐบาล คสช. 
กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งการ ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 90,000 
บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอน 
42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 31,000 บาท ราคาตาม
ท้องตลาด 

 2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 13,000 บาท ราคาตาม
ท้องตลาด 
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 3.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท ราคาตามท้องตลาด 

 ตามที่ข้าพเจ้า ได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพ่ือดำเนินการจัดซื้อครภุัณฑ์ ประเภทครภุัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 

 1.โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 31,000 บาท  
 2.เก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 13,000 บาท 
 3.โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 4,000 บาท รวมเป็นราคา 48,000 บาท  
 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 55 ข้าพเจ้าขอถอนญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดตามที่แจ้งที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ้านแป้นแล้วนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  ทั้งนี้  ข้าพเจ้ามีความ
ประสงค์จะใช้โต๊ะทำงาน เก้าอ้ีและโต๊ะหมู่บูชา ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล
บ้านแป้น ข้าพเจ้าจึงจะเป็นผู้จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวด้วยเงินส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง จำนวน 
48,000 บาท  

ประธานสภา: ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอถอนญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผมขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
ไดแ้จ้งข้อระเบียบกฎหมาย ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้รับทราบ เชิญครับ 

นางสาวอุไร: เรียนท่านประธานสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
เลขานุการสภา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ 

หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ  การขอ 
                     ถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตติ

นั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคำแปรญัตติ             
ในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภา: ตามที่ท่านเลขานุการสภา ได้แจ้งระเบียบข้อ 55 การขอถอนญัตติ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ
การขอถอนญัตติ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดอนุมัติให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ถอนมติ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการสภา
ช่วยนับด้วยครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้นถอนญัตติฯ               

 จำนวน 5 เสียง   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่อนุมัติ ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ถอนมติ
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

 ขอท่านเลขานุการสภาช่วยนับด้วยครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติให้นายกเทศมนตรีตำบล 
บ้านแป้น ถอนญัตติ จำนวน  7  เสียง  

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ถอนญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 7 เสียง  ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ เมืองลือ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น , นายคำรณ จายโจง รองประธานสภาเทศบาลตำบล            
บ้านแป้น นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล , สท.สงัด เขียวธง ,สท.พรพิมล                     
สุใจโรจน์ , สท.พรรณรัตน์ อุประโจง, สท.ภาคิน หล้าเมือง  
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ประธานสภา: ในเมื่อมติที่ประชุม ไม่อนุมัติให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ถอนญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนน 7 ต่อ 5 เสียง 
ดังนั้นจึงต้องดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญนายถนอม ญาณะโรจน์ 

สท.ถนอม: เรียนท่านประธานสภา ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ เสียงส่วนใหม่ไม่อนุมัติให้นายกเทศมนตรี
ถอนญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผมขอให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือนิติกรของเทศบาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ตามหลักการและ
มารยาทที่เคยปฏิบัติกันมาในที่ประชุมสภา ในเมื่อท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติ สภาเทศบาล
ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้นายกเทศมนตรีถอนญัตติออกไป แต่ในตอนนี้เหตุการณ์เปลี่ยนไป จึงขอให้
ชี้แจงให้ทีป่ระชุมทราบ ญัตติที่ขอถอนออกไป แต่นำกลับมาพิจารณาจะมีผลหรือไม่อย่างไร 

ประธานสภา: เชิญท่านปลัดเทศบาล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา หากนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล แต่สภาเทศบาลไม่อนุมัติให้ 
ปลัดเทศบาล ถอนญัตตินั้น สภาเทศบาลต้องดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภา: ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนั้นผมในฐานะประธานสภาจะดำเนินการ
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ตามที่ท่านนายกเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี โต๊ะหมู่บูชา จะมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ เชิญนายสงัด เขียวธง 

สท.สงัด: เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน 
ผมนายสงัด เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เขต 2 ขอถามระเบียบวาระที่ 3.1 ญัตติ
ของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ 1.โต๊ะทำงานผู้บริหาร 1 ตัว ราคา 31,000 บาท 2.จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ผู้บริหาร 1 ตัว ราคา 13,000 บาท 3.จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด ราคา 4,000 บาท        
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท ท่านประธานสภา ท่านอยากเห็นโต๊ะ เก้าอ้ี ที่ซื้อมาใหม่หรือไม่  
ซื้อมาโดยไม่ผ่านมติที่ประชุมของสภา โดยให้เหตุผลว่าโต๊ะและเก้าอ้ีชำรุด ผมจะเอารูปให้ท่านดู นี่คือ
รูปโต๊ะและเก้าอ้ีที่ซื้อมาใหม่ หากโต๊ะและเก้าอ้ีผู้บริหารชำรุด น่าจะมีรายงานการดำเนินการต่อไปนี้ 
1.ต้องมีภาพถ่ายประกอบของที่ชำรุด เก็บไว้เป็นหลักฐาน 2.มีการแจ้งรายงานชำรุด 3.แจ้งช่าง
ตรวจสอบว่าซ่อมได้หรือไม่ได้ และเสนอมายังสภาเทศบาล ความคิดของผมหากต้องการซื้อโต๊ะและ
เก้าอ้ีผู้บริหารที่ชำรุดจริงๆ  ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด แต่ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
และการจัดซื้อขอให้เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่ประหยัด ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไป
ยังผู้บริหาร โต๊ะและเก้าอ้ีชุดเดิม ยังใช้การได้ดีอยู่ ทำไมรีบซื้อ ท่านประธานอยากทราบหรือไม่ว่า 
โต๊ะ เก้ า อ้ี เดิ มที่ ชำรุดอยู่ที่ ไหน ผมจะให้ดู  ก็อยู่ ในห้ องท่ านประธานสภา หากชำรุดจริง                      
ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอสภาเทศบาล ให้สภาเทศบาลพิจารณาและจัดซื้อ 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ก่อนที่จะให้ท่านนายกฯ ตอบ 
เชิญนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ 

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ สมาชิก
สภ าเทศบ าล  ตามที่ ท่ านสท .สงัด  ได้ อภิ ป ราย   มี ข้ อส รุป ดั งนี้ ที่ ดิ ฉั น อยาก เรี ยนถ าม                  
ท่านนายกเทศมนตรี เกี่ยวกบัการโอนเงินซื้อครุภัณฑ์ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทัง้สิ้น  48,000 บาท                     
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 1. ไม่อยู่ในเทศบัญญัติฯ 2.ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 3.ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีผู้บริหาร 
ไม่ได้แจ้งชำรุด และไม่ได้ตัดออกจากหมวดบัญชีครภุัณฑ์ ทำไมท่านจัดซื้อมาก่อนที่จะได้รับความเห็น
ชอบจากสภาเทศบาล 

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายรังสรรค์ ยะสง่า เป็นผู้ตอบ  
นายกเทศมนตรี คำถามให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ 

ประธานสภา: เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายรังสรรค์ ยะสงา่ 

นายรังสรรค์: เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติ 
รองนายกฯ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี

ผู้บริหาร และท่านนายกเทศมนตรี ได้ตรวจสอบกระบวนการและทราบว่ากระบวนการเป็นอย่างไร 
จึงมีความประสงค์รับผิดชอบขอถอนญัตตินี้ออกไป แต่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีมติไม่ให้ถอนญัตติ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านสามารถทำได้ คำถามที่ท่านได้สอบถามมา เป็นประเด็นการพิจารณาตามญัตติ              
แต่ท่านนายกเทศมนตรี ได้แสดงความรับผิดชอบโดยการถอนญัตติออกไปแล้ว เพ่ือไม่ไหม้ีการจัดซื้อ
จัดจ้างในรายการดังกล่าว และท่านนายกเทศมนตรีฯ มีความประสงค์ใช้เงินส่วนตัวของท่าน  ในการ
จัดซื้อ  และท่านสท.สงัด แจ้งว่าราคาไม่เป็นไปตามท้องตลาด ท่านยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่ท่านมาแจ้ง 
ก่อนที่ท่านจะนำประเด็นใดมาพูดในที่ประชุมสภา ขอให้ท่านตรวจสอบกอ่น ไมอ่ย่างนั้นจะทำให้ผู้อื่น
เสียหายได้ ส่วนเรื่องความผิดถูกหรือขั้นตอนในการปฏิบัติ ในเมื่อท่านนายกเทศมนตรี แสดงความ
รับผิดชอบขอถอนญัตตินี้ออกไป ก็ไม่ควรเป็นประเด็นในการตอบคำถาม ดังนั้นจึงขอสงวนคำตอบ     
ในประเดน็นั้นครับ 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เชิญนายณรงค์ เชื้อเย็น 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตตินายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านแป้นที่ขอถอนญัตติออกไปนั้น สภาเทศบาลตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ถูกต้องตาม
กระบวนการจัดซื้อ ท่านนายกเทศมนตรีก็แสดงความรับผิดชอบโดยการขอถอนญัตตินี้ออกไป           
ทำไมสมาชิกสภาเทศบาลจึงกลับนำมาพูดกันใหม่ ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ เราต้องให้โอกาส             
ซึ่งกันและกัน 

ประธานสภา: ผมทำหน้าที่ประธานสภา ดำเนินการตามระเบียบการประชุมสภา ตามมติเสียงส่วนใหญ่ ในเมื่อ             
ที่ประชุมมีมติ ไม่ให้ถอนญัตติ จำนวน 7 ต่อ 5 เสียง จึงต้องดำเนินการตามกระบวนการต่อไป                    
สภาเทศบาลใช้หลักเสียงข้างมาก เพ่ือความถูกต้อง เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน สิ่งใดควร
สิ่งใดถูก หรือสิ่งใดผิด ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคบัการประชุมสภาเทศบาล จะมีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดพระราชพิธี รัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 48,000 
บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานของผู้บริหาร เก้าอ้ีผู้บริหาร และโต๊ะหมู่บูชา ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ            
ไม่มีนะครับ 
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 ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดพระราชพิธี รัฐพิธี             
เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 48,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานของผู้บริหาร เก้าอ้ีผู้บริหาร และโต๊ะหมู่
บูชา ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ  ขอท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภา
เทศบาลไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จำนวน  8  เสียง 

 งดออกเสียง  4 ท่าน 

มติทีป่ระชุม ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดพระราชพิธี รัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 48,000 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานของผู้บริหาร เก้าอ้ีผู้บริหาร โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 8 เสียง ประกอบด้วย 

 นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล , นายคำรณ จายโจง รองประธานสภาเทศบาล, 
นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล , สท.วสุพล  มูลเทพ, สท.พรพิมล สุใจโรจน์,              
สท.พรรณรัตน์ อุประโจง, สท.ภาคิน หล้าเมือง , สท.สงัด เขียวธง 

 งดออกเสียง 4 ท่าน คือ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น , สท.จิรพงค์ อุประโจง ,สท.จันทร์แสง จิตอารี ,         
สท.ถนอม ญาณะโรจน์ 

 3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติการเช่าที่ดินวัดบ้านขว้าง เพื่อใช้ประโยชน์เป็น
ประปาของหมู่บ้าน บ้านขว้าง 

ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.2 ญัตติญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติการเช่าที่ดินวัดบ้านขว้าง เพ่ือใช้
ประโยชน์เป็นประปาของหมู่บ้าน บ้านขว้าง  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  ขอเสนอญัตติเรื่อง  
นายกเทศมนตรี ขออนุมัติการเช่าที่ดินวัดบ้านขว้างเพื่อใช้ประโยชน์เป็นประปาของหมู่บ้าน บ้านขว้าง 
 หลักการและเหตุผล  ตามทีก่องคลัง ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพ่ือก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบ

ประปาบ้านขว้าง บริเวณกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
งบประมาณ 497,000 บาท และได้ประกาศเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในโครงการดังกล่าว                  
โดยผู้ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรดา วิศวกรรม ในวงเงิน 495,000 บาท ต่อมา
ภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่า พ้ืนที่ที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบประปา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของวัดบ้าน
ขว้าง และชาวบ้านได้เช่าพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นประโยชน์เป็นประปาของหมู่บ้าน (ตามรายงาน
ประชาคมหมู่บ้านแนบท้าย) การที่เทศบาลตำบลบ้านแป้นเข้าดำเนินการปรับปรุงประปา เดิมนั้น
ต้องได้รับอนุญาตจากวัดบ้านขว้างเสียก่อน ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านแป้น จึงได้มีหนังสือแจ้ง                    
ไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ได้ ต้องรอการอนุญาตจากวัดบ้านขว้างก่อน จึงจะเรียกเข้าทำสัญญาจ้าง 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จะเข้าไปดำเนินการปรับปรุงระบบประปาตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ถือ
ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ของวัดเพ่ือสร้างอาคารพาณิชย์หรืออาคารอ่ืนใดเพ่ือใช้แสวงหาประโยชน์ 
ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ แนวปฏิบัติในเรื่องการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดและท่ีธรณีสงฆ์ของวัด  
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 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 33 ข้อ 2  
ที่ธรณีสงฆ์ และดำเนินการตามการจัดให้เช่าที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ โดยวัดมีอำนาจที่จะพิจารณาการให้
เช่าที่ดินได้ โดยระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ในส่วนของการเช่าพ้ืนที่วัด ตามหนังสือข้อหารือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 
18 พฤษภาคม 2561 ข้อ 1 วรรคสอง การรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่อปท. 
หรอืให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันจะส่งผลต่อ
การใช้จ่ายงบประมาณของอปท.ด้วย ซ่ึงการพิจารณางบประมาณของอปท. เป็นอำนาจของสภา
ท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ดังกล่าวก่อน ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการปรับปรงุระบบประปาบ้านขว้าง บริเวณกลางบ้าน เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เห็นควรให้สภาท้องถิน่เห็นชอบก่อนที่จะทำสัญญาเช่ากับทางวัด 

 ข้อระเบียบกฎหมาย  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 3 การเช่า ข้อ 93 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทำได้ในกรณี                
(1) เช่าที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ 

 2.หนังสือข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ข้อ 1 วรรคสอง 
การรบัเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่อปท. หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.ด้วย ซ่ีงการ
พิจารณางบประมาณของอปท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นกำหนดให้สภาท้องถิ่นมี
อำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดงักล่าวก่อน 

 3.พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 33 และมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่
14/2521 เกี่ยวกับการให้เช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เพ่ือสร้างอาคารพาณิชย์ รวมถึงการจัดให้เช่าที่วัด
และท่ีธรณีสงฆ์ 

 ข้อพิจารณา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติเช่าที่ดิน
วัดบ้านขว้าง เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นประปาของหมู่บ้าน บ้านขว้าง และดำเนินโครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบ้านขว้าง บริเวณกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภา: ตามที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติการเช่าที่ดินวัดบ้านขว้างเพ่ือใช้ประโยชน์เป็น             
ประปาของหมู่บ้าน บ้านขว้าง จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่              
เชิญครับ เชิญนางจันทร์แสง จิตอาร ี

สท.จันทร์แสง:  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขอสอบถามการเช่าที่ดินวัด ตามหนังสือที่ได้รับ มติมหาเถรสมาคม  
เกี่ยวกับการให้เช่าที่ดินของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือนิติกรของเทศบาล ชี้แจง
ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบว่า การมาขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการเช่าที่ดินของวัด 
ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่อย่างไร 

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตรี 
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ประธานสภา: เชิญผู้อำนวยการกองคลัง 

นางรัตน์ติยา: เรียนทา่นประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง การทำโครงการนี้ ต้องดำเนินการในเรื่องสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้               

การลงนามในสัญญาจ้างต้องผ่านการเช่าทีด่ินจากวัด เนื่องจากปัจจุบันได้ผู้รบัจา้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
แต่ติดเรื่องการเช่าที่ดินของวัด จึงต้องนำเข้าสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติอนุญาตให้เช่าที่ดินของวัด 
ส่วนเรื่องเช่าที่ดินของวัดในราคาเท่าไหร่นั้น เป็นกระบวนการต่อไป ซึ่งเทศบาลต้องทำสัญญากับ
ไวยาวัจกร ตามกฎกระทรวงอีกฉบับ นำเรียนที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา: เชิญนางจนัทร์แสง  จิตอารี 

สท.จันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังแจ้ง ในลำดับแรก ต้องขอสภาเทศบาลอนุมัติ
อนุญาตให้เช่าที่ดินของวัด ลำดับต่อไปประสานงานกับวัดว่าจะเช่าเป็นรายปี รายเดือน ใช่หรอืไม ่

ประธานสภา: เชิญผู้อำนวยการกองคลัง 

นางรัตน์ติยา: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา 
ผอ.กองคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)040532/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 

2561 กำหนดไว้ชัดเจนในข้อ 1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) กำหนดให้หัวหน้า
หน่ วยงานของรัฐของราชการส่ วนท้ องถิ่ น  หมายถึ ง นายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้ อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น จึงเป็นอำนาจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดีเนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มผีู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แกอ่ปท. 
หรอืให้สิทธิอันเก่ียวกบัพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีท่ีมีเงือ่นไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อ
การใช้จ่ายงบประมาณของอปท.ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของอปท.เป็นอำนาจของสภา
ท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิน่มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ดังกล่าว จึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากมีระเบียบ
กำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนเรื่องสัญญาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2511 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ข้อ 3 การใช้เช่าที่ดินหรืออาคาร 
ให้เจ้าอาวาสวัดจัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัด ซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ทำทะเบียน
ทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง และให้เก็บรักษาทะเบียนและหนังสือ
สัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานที่วัดหรือจะฝากกรมการศาสนาให้เก็บรักษาไว้ก็ได้ ฉะนั้นในขั้นแรก            
สภาเทศบาลต้องให้ความเห็นชอบในการเช่าที่ดิน ลำดับต่อไปเรื่องสัญญาเช่า วัดและไวยาวัจกร ต้อง
ดำเนินการร่วมกับเทศบาล หากได้ดำเนินการแล้ว รายละเอียดลำดับขั้นตอนต่อไป กองคลังจะ                
นำเรียนใหท้ี่ประชุมทราบในคราวต่อไป 

ประธานสภา: เชิญนางสาวอุไร สมอุทัย  

นางสาวอุไร: เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอสอบถาม 
เลขานุการสภาฯ ในกรณีที่ภาระผูกพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลหรือไม่ ในเอกสารแจ้งว่าเช่า           

3 ปี หากเกิน 3 ปีไปแล้ว จะส่งผลอย่างไร หรือมีภาระผูกพันหรือไม่ หากสภาเทศบาลให้การอนุมัติ 
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ประธานสภา: เชิญนายถนอม ญาณะโรจน ์

สท.ถนอม: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  กิจการใดที่เป็นประโยน์ต่อพ่ีน้องประชาชน ในด้านระเบียบ
กฎหมายจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว  เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ คิดว่าเจ้าหน้าที่ผู้มี            
ส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามระเบียบอยู่แล้ว ในขั้นตอนนี้คือ สภาต้องให้ความเห็นชอบให้เช่า
ที่ดิน เพ่ือให้สามารถดำเนินการในขั้นตอ่ไปได ้

ประธานสภา: เชิญท่านปลัดเทศบาล 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน ผมขอตอบท่านเลขานุการสภา 
ปลัดเทศบาล ที่ได้สอบถาม ในเอกสารระบุเช่าที่ดิน 3 ปี หากเกินระยะเวลา 3 ปี จะมีภาระผูกพันหรือไม่  หาก

เกินระยะเวลา 3 ปี ต้องทำเรื่องขอต่อสัญญาเช่า เนื่องจากมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าและเป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลซึ่งมอบให้หมู่บ้านดำเนินการ ต้องเช่าจนกว่าประชาชนจะไม่ใช้ผลประโยชน์
จากที่ตรงนั้นแล้ว และต้องมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลและประปาหมู่บ้าน 

ประธานสภา: เชิญนางจันทร์แสง  จิตอารี 

สท.จันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางจันท์แสง จิตอารี ในฐานะผู้ดูแลงบประมาณระบบประปา 
บ้านขว้างทั้ง 3 บ่อ ขอสอบถามหากหมู่บ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินวัด ได้หรือไม่ เนื่องจาก
ประปาหมู่บ้านบ้านขว้าง พอจะมีเงินงบประมาณเพ่ือมาดำเนินการตรงนี้ได้ 

ประธานสภา: เชิญท่านปลัดเทศบาล 

นายธีระศักดิ์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณทา่นสท.จันทร์แสง 
ปลัดเทศบาล หากทางหมู่บ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าเช่าที่ดินวัด ซึ่งจะต้องระบุในสัญญาระหว่างหมู่บ้านและ

เทศบาลให้ชัดเจนว่า ผู้จ่ายค่าเช่าที่ดนิให้กับวัด เป็นคณะกรรมการประปาบ้านขว้าง  

ประธานสภา: เชิญผู้อำนวยการกองคลัง 

นางรัตน์ติยา: เรียนทา่นประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การชี้แจงเพิม่เติมเกีย่วกับการเช่าที่ดนิวัด 
ผอ.กองคลัง ขอให้นิติกร เป็นผู้ชี้แจงให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภา: เชิญนิติกรเทศบาล 

น.ส.อธิชา: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเช่าที่ดินของวัด 
นิติกร ก่อนอ่ืนขอนำเรียนให้สภาเทศบาลทราบเสียก่อนว่า ทำไมเทศบาลต้องเช่าที่ดินวัด สืบเนื่องมาจาก

ส่วนราชการที่มีความประสงค์ขอใช้ที่ดินของวัดเพ่ือกิจกรรมต่างๆ จะขอใช้ฟรีไม่มีค่าตอบแทนไม่ได้ 
จะต้องทำสัญญาเช่าที่ดิน เนื่องจากการเช่าที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทนไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัย            
ซึ่งที่ดินของวัด มี 3 ประเภทคือ 1.ที่ตั้งวัด การใช้ประโยชน์ต้องได้รับการอนุมัติจากมหาเถรสมาคม 
2.ที่ธรณีสงฆ์  การใช้ประโยชน์ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าอาวาส ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี หากเกิน    
3 ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากสนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  3.ที่กัลปนา  การใช้ประโยชน์ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากเจ้าอาวาส ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี หากเกิน 3 ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนใหญ่ในการเช่าที่ดินจากวัดจะเช่าไม่เกิน 3 ปี ปัจจุบันไม่มีพ้ืนที่ให้
อปท. สรา้งสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  ดังนั้นวัดในเขตพ้ืนที่จึงยินยอมใหเ้ช่าพ้ืนที่เพ่ือ 
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 ประโยชน์สำหรับประชาชน  ซึ่งลำดับแรกต้องให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เช่าที่ดิน
 ของวัด และลำดับต่อไปเทศบาลต้องทำสัญญาเช่าที่ดินวัดโดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้ลงนาม                  
ในสัญญาเช่าที่ดิน ค่าเช่าเทศบาลจะผู้กำหนดตามขนาดพ้ืนที่ เช่น ปีละ 500 บาท เนื่องจาก
ระเบียบราชการไม่ได้กำหนดไว้ว่าให้เช่าจำนวนเท่าไหร่ ขอนำเรียนที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา: ขอหารือ สอบถามในขั้นแรกเทศบาลขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการเช่าที่ดินวัด เพ่ือ
ดำเนินการต่อในขั้นต่อไปใช่หรือไม่ หากในวันนี้สภาเทศบาลไม่อนุมัติ ญัตตินี้เป็นอันตกไปใช่หรือไม ่

นางรัตน์ติยา: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขัน้ตอนแรกต้องขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลจะอนุมัติให้เช่าที่ดิน 
ผอ.กองคลัง ของวัดหรือไม่ สำหรับรายละเอียดเช่าเทา่ไหร่ เริ่มวันใด จะอยู่ในกระบวนการขั้นตอนต่อไป 

นายธีระศักดิ์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล การที่เทศบาลต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการพิจารณา 
ปลัดเทศบาล ให้ความเห็นชอบเช่าที่ดินของวัด เนื่องจากปฏิบัติให้ถูกต้องระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณของ

เทศบาลและมีภาระผูกพันจนกว่าประชาชนจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ตรงนั้น 

ประธานสภา: เชิญนางสาวอุไร สมอุทัย  

นางสาวอุไร: เรียนท่านประธานสภา เหตุที่สมาชิกสภาเทศบาลต้องสอบถาม เนื่องจากจะได้มีความรู้และรับทราบ 
เลขานุการสภาฯ ข้อระเบียบกฎหมายเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา เนื่องจากสมาชิกสภาบางท่านเพ่ิงเข้ามา

ปฏิบัติหน้าที่เป็นสมัยแรก หากเป็นผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน สภาเทศบาลยินดีให้การอนุมัติ      

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 
 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ เช่าที่ดินวัดบ้านขว้างเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นประปา

หมู่บ้ าน  บ้ านขว้าง   ขอได้ โปรดยกมือขึ้ นครับ   ขอท่ าน เลขานุการสภาเทศบาลช่ วยนับ                
ด้วยครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้ให้เช่าที่ดินวัดบ้านขว้างเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นประปาหมู่บ้าน 
บ้านขว้าง จำนวน 12 เสียง 

มติทีป่ระชุม อนุมัติให้เช่าที่ดินวัดบ้านขว้างเพื่อใช้ประโยชน์เป็นประปาหมู่บ้าน บ้านขว้าง จำนวน 12 เสียง  
ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล /นายคำรณจายโจง 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 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิน่ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.3  ญัตติญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น การคัดเลือกสมาชิก 
นายกเทศมนตรี สภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) 
พ.ศ.2561 หมวด 1 องค์กรการจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 และข้อ 8 (3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิก 

สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ร่วมเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสี่ปี และอาจได้รบัการคัดเลือกอีกก็ได้ ซึง่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

 1.กำหนดแนวทางพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยพิจารณาจาก 
 1.1 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่ มีผลกระทบต่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
 1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายการกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
 1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่

สำคัญ และมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถิน่ที่แถลงต่อสภา 
 1.6 แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน 
 ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คำนึงถึงสถานะทางการ

คลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
 2.ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่าง

แผนพัฒนา   ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตำบล เมืองพัทยา และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง นำปัญหาความต้องการ
จากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้ ให้มาพิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที ่

 3.พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนดำเนินการ 
 4.ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 5.พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 6.แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ดังนั้น กระผมจึงขอบรรจุวาระการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแปน้เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา: การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ขอสอบถาม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การคัดเลือกตอ้งคัดเลือกทีละคน หรือเลือกทัง้คณะ  

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล สำหรับการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จากคณะกรรมการชุดเดิมที่เป็นสมาชิกสภา จำนวน 3 ท่าน 

หมดวาระ เนื่องจากการประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น การคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2561  ซ่ึงการ
คัดเลือกให้เลือกทีละคน จนครบ 3 ท่าน 

ประธานสภา: ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ ได้แจ้งระเบียบการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล จำนวน 3 ท่าน ต้องคัดเลือกทีละคน ให้ครบ 3 ท่าน ดังนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับคัดเลือก เชิญครับ เชิญนางพรรณรัตน์  อุประโจง 
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สท.พรรณรัตน์: เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางพรรณรัตน์  อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายณรงค์   
เชื้อเย็น เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 1  

ประธานสภา:    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายจิรพงค์ อุประโจง และนายวสุพล  มูลเทพ  จะมี
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ 
เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 1 คือ นายณรงค์  
เชื้อเย็น   ต่อไปเป็นพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
ท่านที ่2  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ เชิญนายภาคิน  หล้าเมือง 

สท.ภาคนิ: เรียนท่านประธานสภา ผมนายภาคิน  หล้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางสาวอุไร  สมอุทัย 
เป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาล ท่านที่ 2  

ประธานสภา:    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นางพรรณรัตน์ อุประโจง และนางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์  
จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 2 คือ นางสาวอุไร 
สมอุทัย   ต่อไปเป็นพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล ท่านที่ 3  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ เชิญนายสงัด  เขียวธง 

สท.สงัด: เรียนท่านประธานสภา ผมนายสงัด  เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางสาวพรพมิล สุใจโรจน์ 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 3  

ประธานสภา:    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายภาคิน  หล้าเมือง และนางสาวอุไร สมอุทัย  จะมี
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ 
เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเท ศบาล ท่านที่  3 คือ                       
นางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ 

มติทีป่ระชุม คัด เลือก  นายณ รงค์   เชื้ อ เย็น , นางสาวอุ ไร สม อุทั ย , น างสาวพรพิ มล  สุ ใจโรจน์                           
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

 3.4 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.4  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น การพิจารณาคัดเลือก  
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )  พ.ศ.2561 หมวด 6  การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ข้อ 28                

 (1) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ประกอบด้วย 
  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ก็ ได้  ซึ่ งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้ าที่ ดั งนี้  
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 1.กำหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา              
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอยา่งน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 4.แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ดังนั้น กระผมจึงขอบรรจุวาระการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา: ในระเบียบวาระที่ 3.4 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือก 
เชิญสท.วสุพล  มูลเทพ 

สท.วสุพล: เรียนท่านประธานสภา ผมนายวสุพล  มูลเทพ ขอเสนอ นายถนอม  ญาณะโรจน์ เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

ประธานสภา:    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นางจันทร์แสง จิตอารีและนายณรงค์  เชื้อเย็น  จะมี
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ 
เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลเลือก นายถนอม ญาณะโรจน์ เลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 1  ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ท่านที่ 2  ขอเชิญเสนอ เชิญนางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์ 

สท.พรพมิล: เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายคำรณ 
จายโจง เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 2  

ประธานสภา:    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายภาคิน  หล้าเมืองและนางพรรณรัตน์  อุประโจง                 
จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน             
นะครับ เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลเลือก นายคำรณ จายโจง เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 2 ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ท่านที่ 3  ขอเชิญพรรณรัตน์  อุประโจง 

สท.พรรณรัตน์: เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางพรรณรัตน์ อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายภาคิน              
หล้าเมือง เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 3  

ประธานสภา    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง  ท่านคือ นายสงัด เขียวธง และนางสาวอุไร สมอุทัย จะมีสมาชิก
สภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลเลือก นายภาคิน  หล้าเมือง เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 3  

มติที่ประชุม คัดเลือก นายถนอม ญาณะโรจน์ , นายคำรณ จายโจง, นายภาคิน  หล้าเมือง เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 3.5 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านแป้น 

ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.5  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านแป้น ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  การคัดเลือกสมาชิก  
นายกเทศมนตรี สภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านแป้น ด้วย

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2564 ซึ่งอนุโลมใช้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามข้อ 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 9 คน 
ประกอบด้วย (5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละสี่ปี และอาจได้รับแตง่ตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกนิสองวาระติดต่อกันมิได ้

 ดังนั้น จึงขอบรรจุการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านแป้น ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา: ในระเบียบวาระที่ 3.5 การพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 1 ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือก เชิญสท.คำรณ  จายโจง 

สท.คำรณ: เรียนท่านประธานสภา ผมนายคำรณ  จายโจง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายประดิษฐ์ เมืองลือ
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านแป้น 

   
ประธานสภา    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายสงัด เขียวธง และนางพรรณรัตน์ อุประโจง มีสมาชิก

สภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่า               
มติที่ประชุมสภาเทศบาลคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลตำบล            
บ้านแป้น คือ นายประดษิฐ์  เมืองลือ  

มติที่ประชุม คัดเลือก นายประดิษฐ์  เมืองลือ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตำบล
บ้านแป้น 

 3.6 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบล
บ้านแป้น 

ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.6  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการ
การศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  การคัดเลือกสมาชิก 
นายกเทศมนตรี สภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 41 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิ
จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ
ในท้องถิ่น  ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
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 ให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 (9) กำหนดให้เทศบาลมี 
 อำนาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การ

จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว368 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (6) 
ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ โดยให้คณะกรรมการการศึกษามีวาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละ 4 ปี ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1.กำหนดนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
 2.พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
 3.จัดลำดับความสำคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือส่งให้กองวิชาการ

และแผนงาน พิจารณาดำเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ต่อไป 
 ดังนั้น จึงขอบรรจุการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบล
บ้านแป้น ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา: ในระเบียบวาระที่ 3.6 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 9 ท่าน ขอถามผู้อำนวยการกองการศึกษา ว่าจะให้สภาเทศบาล
พิ จ ารณ าคั ด เลื อ กที ล ะคน  ห รื อ คั ด เลื อ กที เดี ย ว  9  ค น  เ พ่ื อ ไม่ ให้ เป็ น ก าร เสี ย เวล า                      
เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

น.ส.กัญชริญา: เรียนท่านประธานสภา  การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษา 
ผอ.กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแป้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม             

ในระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ว่าให้เลือกทีละคนหรือเลือกท้ังคณะ แต่ต้องคัดเลือกให้ครบ 9 คน 

ประธานสภา: หากผู้อำนวยการกองการศึกษา แจ้งว่าไม่มีระเบียบกำหนดไว้ ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 
เสนอผู้ที่ สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแป้น                   
เชิญสท.จันทร์แสง จติอารี 

สท.จันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางจันทร์แสง จิตอารี สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ  นายถนอม       
ญาณะโรจน์ เป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ประธานสภา:    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายวสุพล  มูลเทพ และนายณรงค์  เชื้อเย็น  มีสมาชิก
สภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ 
เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลเลือก นายถนอม  ญาณะโรจน์ เป็นคณะกรรมการการศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ท่านที่ 1  ต่อไปเชิญนายวสุพล  มูลเทพ  เสนอผู้ที่เห็นสมควรครับ 

สท.วสุพล: เรียนท่านประธานสภา ผมนายวสุพล มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางจันทร์แสง  จิตอารี       
เป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ท่านที ่2 

ประธานสภา    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายถนอม  ญาณะโรจน์ และนายณรงค์  เชื้อเย็น                      
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ  
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 เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลเลือก นางจันทร์แสง  จิตอารี เป็นคณะกรรมการการศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ท่านที่ 2  ต่อไปเชิญนางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์ เสนอผู้ที่เห็นสมควรครับ 

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอเสนอสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 7 คนที่เดียวพร้อมกัน เพ่ือเป็น
คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ดังนี้ 1.นายคำรณ จายโจง , 2.นายสาวอุไร               
สมอุทัย , 3.นายสงัด  เขียวธง , 4.นายวสุพล  มูลเทพ , 5.นายจิรพงค์  อุประโจง , 6.นายณรงค์  
เชื้อเย็น , 7. นายภาคนิ  หล้าเมือง 

ประธานสภา    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายคำรณ  จายโจง และนายถนอม ญาณะโรจน์ จะมี                      
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ  

 เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลเลือก นายคำรณ จายโจง , นายสาวอุไร สมอุทัย , นายสงัด  
เขียวธง , นายวสุพล  มูลเทพ , นายจิรพงค์  อุประโจง , นายณรงค์  เชื้อเย็น , นายภาคิน  หล้าเมือง  
เป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

มติที่ประชุม คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ดังนี้ 
 1.นายถนอม  ญาณะโรจน์ 
 2.นางจันทร์แสง  จิตอารี 
 3.นายคำรณ   จายโจง 
 4.นางสาวอุไร  สมอุทัย 
 5.นายสงดั      เขียวธง 
 6.นายวสุพล    มูลเทพ 
 7.นายจิรพงค์   อุประโจง 
 8.นายณรงค์    เชื้อเย็น 
 9.นายภาคิน    หล้าเมือง 

 3.7 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.7  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น การพิจารณาคัดเลือก  
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อ 1.4 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า           
9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 คน มีหน้าที่
ดังนี้ 1. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ และรายงานผลการประชุมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบ 

 2.กำหนดแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ ให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 3.เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่ผู้บริหาร
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.เสนอแนะให้ขอ้คดิเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือยา้ย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 5.พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารงานด้านบุคลากรในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
 6.พิจารณาเสนอแนะแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์แก่ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7.ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ

พัฒนาเด็กเล็ก 
 8.ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 

และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 9.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดกำหนด 
 ดังนั้น จึงขอบรรจุการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลบ้านแป้น ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา: ในระเบียบวาระที่ 3.7 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร               
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 2 ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้ที่
เห็นสมควรได้รับการคัดเลือก เชิญครับ เชิญนายสงัด  เขียวธง 

สท.สงัด: เรียนท่านประธานสภา ผมนายสงัด เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางสาวพรพิมล สุใจโรจน์
เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น คนที ่1   

  
ประธานสภา    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายภาคิน หล้าเมือง และนางพรรณรัตน์  อุประโจง                      

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาล เลือก นางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ เป็นคณะกรรมการบริหาร            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น ท่านที่ 1  ต่อไปเชิญเสนอผู้ที่เห็นสมควร เชิญนายภาคิน 
หล้าเมือง  

สท.ภาคิน: เรียนท่านประธานสภา ผมนายภาคิน  หล้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางพรรณรัตน์               
อุประโจง เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น คนที่ 2  

  
ประธานสภา    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายสงัด  เขียวธง และนางสาวอุไร สมอุทัย จะมีสมาชิก

สภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาล เลือก นางพรรณรัตน์  อุประโจง เป็นคณะกรรมการบริหาร            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น ท่านที่ 2   

มติที่ประชุม คัดเลือก นางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์ และนางพรรณรัตน์  อุประโจง เป็นคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
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 3.8 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพืน้ที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.8  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิน่หรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  การคัดเลือกสมาชิก  
นายกเทศมนตรี สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเพ่ือดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น  ด้วย
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ.2561 ซึ่งออกโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความ
มาตรา 18 (4) (8) (9) และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 เพ่ือ
สร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพ้ืนที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตาม             
ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสนับสนุน
และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประกอบด้วย (3) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน ร่วมเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยให้มีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1.พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 2.พิจารณาอนุมัติโครงการ หรอืกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10  
 3.ออกระเบียบที่จำเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรอืแย้ง 
 4.สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วย

บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 5.ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขของ

กลุม่เป้าหมายแกห่น่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรรับเงิน การจ่ายเงิน และเงิน

คงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 ดังนั้น จึงขอบรรจุการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวนสองคน ในการประชุม
สภาเทศบาลตำบลบ้านแปน้ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา: ในระเบียบวาระที่ 3.8 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น   จำนวน 2 ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้ที่
เห็นสมควรได้รับการคัดเลือก เชิญสท.วสุพล  มูลเทพ 

สท.วสุพล: เรียนท่านประธานสภา ผมนายวสุพล มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางจันทร์แสง  จิตอารี 
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น  
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ประธานสภา:    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายถนอม  ญาณะโรจน์ และนายณรงค์  เชื้อเย็น  จะมี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ เชิญนางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์ 

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางพรรณรัตน์                  
อุประโจง เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบล              
บ้านแป้น  

ประธานสภา:    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายสงัด เขียวธง และนายภาคิน  หล้าเมือง  จะมีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ เชิญครับ  เชิญนายภาคิน  หล้าเมือง 

สท.ภาคิน: เรียนท่านประธานสภา ผมนายภาคิน หล้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางสาวอุไร สมอุทัย               
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น                     

ประธานสภา:    ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ และนางพรรณรัตน์ อุประโจง  
จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่  เชิญครับ  ไม่มีนะครับ 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาล ต้องมาจากสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน  แต่สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จำนวน  3  ท่าน  คือ  1. นางจันทร์แสง  จิตอารี  2.นางพรรณรัตน์  

 อุประโจง  3. นางสาวอุไร  สมอุทัย   ดังนั้นต้องหามติที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกให้
เหลือ 2 ท่าน ดังนั้นผมขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ
ให้นางจันทร์แสง จิตอารี เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
เทศบาล กรุณายกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล
เห็นชอบ ให้นางจันทร์แสง จิตอารี  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่เทศบาล จำนวน  5  เสียง ประกอบด้วย นายถนอม  ญาณะโรจน์ , นายวสุพล  มูลเทพ ,              
นายณรงค์ เชื้อเย็น , นายจิรพงค์  มูลเทพ , นางจันทร์แสง  จิตอารี 

 - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้  นางพรรณรัตน์   อุประโจง เป็นคณะกรรมการ                           
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาล กรุณายกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการ
สภาเทศบาลช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ให้ นางพรรณรัตน์  อุประโจง                        
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาล จำนวน  7  เสียง 
ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ เมืองลือ , นายคำรณ  จายโจง , นางสาวอุไร  สมอุทัย , นางสาวพรพิมล  
สุใจโรจน์ , นางพรรณรัตน์  อุประโจง , นายภาคิน  หล้าเมือง , นายสงัด  เขียวธง 

 - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้  นางสาวอุไร  สมอุทัย เป็นคณะกรรมการกองทุน                           
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาล กรุณายกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการสภา
เทศบาลช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ให้นางสาวอุไร สมอุทัย  เป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาล จำนวน  7  เสียง ประกอบด้วย                
นายประดิษฐ์ เมืองลือ , นายคำรณ  จายโจง , นางสาวอุไร  สมอุทัย , นางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์ , 
นางพรรณรัตน์  อุประโจง , นายภาคิน  หล้าเมือง , นายสงัด  เขียวธง 

 - ดังนั้นถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางพรรณรัตน์  อุประโจง และนางสาวอุไร สมอุทัย                          
เป็นคณะกรรมการกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาล   

มติที่ประชุม คัดเลือก นางพรรณรัตน์  อุประโจง และนางสาวอุไร สมอุทัย เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น 
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ประธานสภา:    ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบยีบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ผมขอพักการประชุม 15 นาที  

  ***************** พกัการประชุม 15 นาที ****************** 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา:    ในระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องอ่ืนๆ  แจ้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น 
                    โดยนายณรงค์ เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เขต 1 ขอเชิญครับ 

สท.ณรงค:์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านแป้นทุกท่าน     
กระผมนายณรงค์ เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เขต 1 เป็นตัวแทนของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
1.เรื่องกรณีพ้ืนที่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้น นางแสงจันทร์ นันทขว้าง แจ้งเจ้าของที่ดิน
ใกล้เคียง ได้มีการปรับถมที่ดินเพ่ือทำการก่อสร้าง แต่เจ้าของที่ดินที่เป็นคู่กรณีของนางแสงจันทร์ 
นันทขว้าง ได้มีการปรับถมที่ดินสูงกว่า และไม่มีการใส่ท่อระบายน้ำ จึงเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขัง 
และไหลเข้าสู่บ้านของนางแสงจันทร์ นันทขว้าง  

 2.เรื่องกรณีพ้ืนที่บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม นายศุภกฤษ บูรพาภรณ์พันธ์ และ
ประชาชนพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยได้เกิดเหตุการณ์เจ้าของที่ดินใกล้เคียงได้มีการปรับถมที่ดินสูงกว่า              
และไม่มีการใส่ท่อระบายน้ำ จึงเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขัง และไหลบ่าเข้าสู่บ้านของนายศุภกฤษ 
บูรพาภรณ์พันธ์ และประชาชนพื้นทีใ่กล้เคียง 

 3.เรื่องกรณีในพ้ืนที่บ้านรั้ว – ทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหนาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ เกษตรกร
ร้องเรียนปัญหาจากเจ้าของบ้านหลายๆ หลัง ปล่อยน้ำเสียลงพ้ืนที่ทำกินของเกษตรกรผู้ที่มา
ร้องเรียนถึงปัญหา ซึ่งทำให้ไดร้ับผลกระทบด้านผลผลิต และปัญหาของกลิ่นตามมา 

 ดังนั้น สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น กระผมนายณรงค์ เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เขต 1 
จึงขอให้เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้บรรจุปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ไว้ในระเบียบวาระการ
ประชุมเรื่องอ่ืนๆ ของการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาไปสู่การ
พัฒนาต่อไป รูปภาพประกอบตามที่เปิดให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านดู   

ประธานสภา:    เชิญทา่นนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ปัญหาตามที่
นายกเทศมนตรี ท่านณรงค์ เชื้อเย็น ไดน้ำเสนอในที่ประชุม ทีมผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว  และขอมอบหมาย  
  ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ตอบข้อซกัถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล จาก 3 หัวข้อที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้นำ           
ผอ.กองช่าง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มาเสนอให้ประชุมสภาเทศบาลทราบ ภาพรวมแนวทางปฏิบัติ  
                     หากประชาชนในพ้ืนที่มีความเดือดร้อน ต้องมาเขียนหนังสือร้องทุกข์ เพ่ือเสนอผู้บริหารสั่งการ  
                     ตรวจสอบ และประสานงานกับผู้นำชุมชน  ผู้ได้รับความเดือดร้อน เพ่ือลงพ้ืนที่หาแนวทางแก้ไข  
                     หรือกรณีข้อพิพาทร่วมกัน หากมีการใช้งบประมาณของทางราชการในการแกไ้ข สถานที่ตรงนั้นต้อง  
                     ไม่เป็นพ้ืนที่ของเอกชน ส่วนการขุดดิน ถมดินสูงเกินกว่าพ้ืนที่ข้างเคียง ต้องมีทางระบายน้ำเพ่ือให้ 
                     น้ำไหลผ่านได้สะดวกไมใ่ห้พ้ืนที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย ขอตอบ 
                     ข้อซักถามข้อที่ 1 คุณแสงจันทร์ นันทขว้าง เขียนคำร้องขอให้งานป้องกันฯ สูบน้ำออกจากพ้ืนที่  
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 2 – 3 ครั้ง แต่จะให้เทศบาลวางท่อระบายน้ำเพ่ือระบายน้ำออกจากพ้ืนที่  ไม่สามารถทำได้  
                     เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ของเอกชน ส่วนข้อที่ 2 การถมดินสูงกว่าพ้ืนที่ข้างเคียง ต้องมีทางระบายน้ำเพ่ือ 
      ไมใ่ห้เจ้าของพ้ืนที่ขา้งเคียงไดร้ับความเดือดร้อน ขอนำเรียนให้ที่ประชุมรบัทราบ 

ประธานสภา:    เชิญนายณรงค์  เชื้อเย็น 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา ตามที่ผู้อำนวยการกองช่าง แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องเข้า
มาเขียนหนังสือร้องทุกข์ ไม่ทราบว่าเรื่องนี้ เกิดขึ้นมาเป็นปี  และมีการเขียนหนังสือร้องทุกข์                
ท่านปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ไม่ทราบว่าปัจจุบันต้องเขียนหนังสือ
รอ้งทุกข์อีกหรือไม่ ต้องเขียนทุกครั้งใช่ไหม  

ประธานสภา:    เชิญท่านปลัดเทศบาล 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล จากรูปภาพจะเห็นได้ว่า นานมาแล้วประมาณ 3 ปี  
ปลัดเทศบาล การวางท่อระบายน้ำไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เอกชน ปัญหาเกิดจากเจ้าของพ้ืนที่ขาย

ที่ดินเพ่ือทำบ้านจัดสรร ถนนที่ทำเข้าบ้านแต่ละหลัง ทำเหมือนคันกั้นน้ำปิดทางระบายน้ำ เทศบาล
จึงได้ลงพ้ืนที่เจรจาเจ้าของที่ดิน ให้ทำท่อระบายน้ำเพ่ือให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ปรากฏว่าภายหลัง
ได้มีปัญหาขึ้นมาอีก เนื่องจากช่วงฤดูแล้ง เจ้าของที่นาใกล้เคียงได้ขอสูบน้ำจากบ่อน้ำในพ้ืนที่จัดสรร
แต่เจ้าของพ้ืนที่จัดสรรไม่ยินยอม ไม่ให้น้ำ เมื่อถึงฤดูฝน น้ำไหลหลาก เจ้าของพ้ืนที่จัดสรร ได้ขอ
เปิดทางระบายน้ำให้ไหลลงสู่พ้ืนที่นา แต่เจ้าของพ้ืนที่นา ไม่ยินยอม จึงทำให้น้ำท่วมขังในพ้ืนที่
ดังกล่าว เทศบาลจึงต้องช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยให้งานป้องกันฯ สูบน้ำออกจากพ้ืนที่ 
ดังนั้นคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะลงพ้ืนที่ตรวจสอบและหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ของเอกชน นำเรียนที่ประชุมรับทราบ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมขอนัดหมายท่านปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง และ 
นายกเทศมนตรี ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งนายณรงค์ เชื้อเย็น และผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 3 ท่าน นัดหมายลงพ้ืนที่

ตรวจสอบเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป 

ประธานสภา:     เชิญนายถนอม  ญาณะโรจน ์

สท.ถนอม:  เรียนท่านประธานสภา บ้านม่วงมีปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน น้ำขุ่นมีตะกอน น้ำไม่สะอาด ซึ่งทาง
หมู่บ้าน ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 650,000 บาท เพ่ือปรับปรุงระบบ
น้ำประปาของหมู่บ้าน แต่ติดปัญหาไม่มีสถานที่ให้ก่อสร้าง จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ปัญหา
จึงไม่ได้รับการแก้ไข เกิดปัญหาน้ำขุ่น เนื่องจากในท่อประปามีตะกอน และนางสาวพรพิมล              
สุใจโรจน์ ได้ทำหนังสือขอจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเปลี่ยนท่อประปา ระยะทางประมาณ 1,000    
กว่าเมตร ไม่ทราบว่าทางท่านปลัดเทศบาล และกองช่าง มีแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้
น้ำประปาบ้านม่วงอย่างไร 

ประธานสภา:     เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 
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นายณัฐวิโรจน์:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องนี้อยู่ระหว่างลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง และ 
ผอ.กองช่าง จะเสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของจังหวัดลำพูน เพ่ือเปลี่ยนท่อประปาขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน

ภายในวันที่ 15  มิถุนายน 2564   หากโครงการผ่านจะเซ็นสัญญาเพ่ือดำเนินโครงการภายในวันที่  
                     30 มิถุนายน 2564  ซึ่งร.ต.วิทยา ได้มอบที่ดินจำนวน 1 งานบริเวณหลังวัดบ้านม่วง ใช้เป็น

สถานที่ก่อสร้าง 

ประธานสภา:     เชิญนายถนอม  ญาณะโรจน์ 

สท.ถนอม:  เรียนท่านประธานสภา ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองช่างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การขอเปลี่ยน               
ท่อประปาขนาดใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่อยู่ระหว่างขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของจังหวัดลำพูน 
ซึ่งหมู่บ้านจะได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อน และจะได้แจ้งให้ประชาชนในหมูบ่้านได้รับทราบต่อไป 

ประธานสภา:     ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคเป็นปัญหาใหญ่ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอสอบถาม  โครงการนี้อยู่
ในแผนของหมู่บ้านหรือไม่ ขอให้ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายไกรยศ: ตามท่ีท่านประธานสภา สอบถามโครงการเปลี่ยนท่อประปา บรรจุในแผนของหมู่บ้านหรือไม่ 
ผอ.กองยุทธศาสตร ์ บ้านม่วงมีหนังสือร้องทุกข์ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ และในการประชาคมหมู่บ้านก็ได้มี

การเสนอปัญหาน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลจะมีการ
ประชุมแผนฯ เพ่ิม เติ ม เนื่ องจากในวันนี้ ได้คัด เลือกคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล                 
ในสัดส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 3 ท่าน และเทศบาลต้องส่งโครงการเปลี่ยนท่อประปา
ขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากเงินเหลือจ่ายของจังหวัดลำพูน ภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ปัจจุบันกฎหมายฉบับใหม่ การจัดสรรงบประมาณด้านน้ำต้องบรรจุ              
ในแผนสนทช.(สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) ซึ่งเทศบาลบ้านแป้น โชคดีที่นำส่งโครงการนี้บรรจุ                
ในแผนสนทช.ได้ทันเวลา และมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโครงการ ตามที่ร.ต.วิทยา ได้มอบ
พ้ืนที่ให้เทศบาลจำนวน 2 งาน บริเวณหลังวัดบ้านม่วง 

ประธานสภา:     เชิญนางพรพิมล  สุใจโรจน์ 

สท.พรพิมล:  เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถาม กรณีบ้านม่วง ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ขอจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
เปลี่ยนท่อประปาขนาด 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว จะได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น         
ท่อประปาขนาดใหญ่ เพ่ือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้พี่นอ้งประชาชนก่อนใช่หรอืไม่ 

ประธานสภา ตามที่ท่านนายกเทศมนตร ีมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง จัดส่งโครงการเปลี่ยนระบบท่อประปา
ขนาดใหญ่เพ่ือขอรับเงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัดลำพูน หากอยู่ในแผนของ
หมู่บ้าน สามารถดำเนินการได้ทันที หากไม่มีในแผนต้องดำเนินการปรับปรุงแผน ก่อนที่จะนำเรื่องใด
เข้าสู่ที่ประชุม จะต้องมีในแผน มีพ้ืนที่ หรือมอบที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์เทศบาล เพ่ือสามารถขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณได้ทันเวลา จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่เชิญครับ 
ไม่มีนะครับ  สำหรับการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564                    
ในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  ท่านสมาชิกสภา           
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้
ผมขอปิดประชุมครับ 

มติที่ประชุม     รับทราบ 




