บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
วันพฤหัสดีที่ 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
จิรพงค์
อุประโจง
6.นางจันทร์แสง จิตอารี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
จันทร์แสง จิตอารี
7.นายวสุพล
มูลเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
วสุพล
มูลเทพ
8.นางสาวพรพิมล สุใจโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
พรพิมล
สุใจโรจน์
9.นายถนอม
ญาณะโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ถนอม
ญาณะโรจน์
10.นางพรรณรัตน์ อุประโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
พรรณรัตน์ อุประโจง
11.นายภาคิน
หล้าเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ภาคิน
หล้าเมือง
12.นายสงัด
เขียวธง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
สงัด
เขียวธง
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชือ่ - สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.นายมนัสน์
หม่องต๊ะ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
นมัสน์
หม่องต๊ะ
2.นายชวโรจน์
กิง่ แก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
ชวโรจน์
กิ่งแก้ว
3.นายรังสรรค์
ยะสง่า
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น
รังสรรค์
ยะสง่า
4.นายสนิท
สุริยะธง
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น สนิท
สุริยะธง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เสาวภาคย์
5.นางเสาวภาคย์ ปันสุพฤกษ์
ปันสุพฤกษ์
6.นายธีระศักดิ์
จันทร์ภริ มย์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ธีระศักดิ์
จันทร์ภิรมย์
7.นายพรศักดิ์
แก้ววิจิตร
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น
พรศักดิ์
แก้ววิจิตร
8.นางสุภาวัตร
ศิริบูรณ์
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น
สุภาวัตร
ศิริบูรณ์
9.นายเอรวัตร
ลังกาพินธุ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เอรวัตร
ลังกาพินธุ์
10.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ณัฐวิโรจน์ โชติธนชญานนท์
11.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกองคลัง
รัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
12.นายรังสรรค์ ขว้างแป้น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
รังสรรค์
ขว้างแป้น
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ไกรยศ
13.นายไกรยศ
คำมูล
คำมูล
14.นางสาวกัญชริญา อครเดชกัณฑ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
กัญชริญา
อครเดชกัณฑ์
15.นางสาวนภัสสร ยะอนันต์
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นภัสสร
ยะอนันต์
16.นายเจริญ
ชุ่มพระวงศ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เจริญ
ชุ่มพระวงศ์
17.นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สอางค์ศรี
พิมพ์อูป
18.นางธิดาพร
ศิรโรจน์สถิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ธิดาพร
ศิรโรจน์สถิต
19.นางนันทกา
เครือซุง
นักจัดการงานทั่วไป
นันทกา
เครือซุง
20.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
เจ้าพนักงานธุรการ
อมรรัตน์
อูปเวียง
21.นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พิมผกา
ต้นแก้ว
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เมื่อ ถึงเวลา 09.00 น. เลขานุ ก ารสภาเทศบาลตำบลบ้ านแป้ น เรียนเชิ ญ สมาชิ กสภาเทศบาลตำบล
บ้ านแป้ น ทุ กคนเข้าห้ อ งประชุม แล้ ว รายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้ านแป้ น ว่า การประชุม สภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 มีสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้ านแป้ น เข้ าร่ วมการประชุมสภาเทศบาล ครบทั้ งหมด 12 ท่ าน จากนั้น เรียนเชิญ ประธานสภาเทศบาล
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาเทศบาลได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ
สมัยแรก ครัง้ ที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา:

เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล
หัวหน้ าส่ วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมวันนี้เป็นการประชุม สภาเทศบาล
สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ครั้ ง ที่ 2 ประจำปี 2564 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2564
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด
4 วาระ สำหรับ เรื่องที่ ป ระธานจะแจ้งให้ ที่ป ระชุมทราบ เรื่องแรก จากการเข้าร่ว มประชุมเพื่ อ
คัดเลือกผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
2564 ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้แทน
นายกเทศมนตรี คื อ 1.นายจรู ญ คำปั น นา นายกเทศมนตรีต ำบลศรีบั ว บาน , 2.นายเอกพงศ์
ทุ น อิ น ทร์ นายกเทศมนตรี ต ำบลแม่ แ รง ผู้ แ ทนประธานสภา คื อ 1.นายจำรั ส กั น ทะวั ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , 2.นายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
เรื่ อ งที่ ส อง จากการเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั น นิ บ าตจั งหวั ด ลำพู น เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2564
ณ เทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ผลการ
คัดเลือก คือ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล
ภาคเหนื อ ตั ว แทนนายกเทศมนตรี นายทรงศรี ชู วั ฒ นกุ ล นายกเทศมนตรี ต ำบลทุ่ ง หั ว ช้ า ง
ตัวแทนปลัดเทศบาล นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา:

ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้ น
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตามเอกสารที่ได้แจกให้
ทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขหรือไม่ เชิญครับ เชิญนายสงัด เขียวธง

สท.สงัด:

เรีย นท่านประธานสภา ผมนายสงัด เขี ย วธง สมาชิ กสภาเทศบาล ขอแก้ไขรายงานการประชุ ม
หน้าที่ 1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 1 นายมนัสน์ หม่องต๊ะ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านแป้น ขอแก้ไขเป็น นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิ กสภาเทศบาลท่านใดแก้ไข
เป็นอันว่าที่ป ระชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ให้ การรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

-3มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2564 และขอแก้ไข หน้าที่ 1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 1 นายมนัสน์
หม่องต๊ ะ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอแก้ไขเป็น นายกเทศมนตรีตำบล
บ้านแป้น

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประธานสภา: ระเบี ยบวาระที่ 3.1 ญั ตติ ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติเรื่อง
นายกเทศมนตรี ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หลักการและเหตุผล ด้วยสำนักปลัด มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้ บริหาร เก้าอี้ผู้บริหาร
เพื่ อใช้ ท ดแทนโต๊ ะ ทำงาน เก้าอี้ ผู้ บ ริห าร ชุด เก่ าที่ ช ำรุด และจั ด ซื้ อ โต๊ ะหมู่ บู ช า เพื่ อ ใช้ ในห้ อ ง
ผู้บริหาร จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่ออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่ อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน
3 รายการ
ข้ อ ระเบี ย บกฎหมาย ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยวิ ธี งบประมาณขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อสภาเทศบาล
ตำบลบ้านแป้น รายละเอียดดังนี้
โอนลด แผนงานบริห ารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิ มพระชนมพรรษาและนโยบายข้อสั่งการของรัฐบาล คสช. กระทรวงมหาดไทย เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจั ด งานวัน พ่ อวัน แม่ กิ จ กรรมเฉลิ มพระเกียรติ และงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องตามที่ รัฐ บาล คสช.
กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งการ ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 90,000
บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอน
42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
1.แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค่ า ครุภั ณ ฑ์ ประเภทครุภั ณ ฑ์
สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 31,000 บาท ราคาตาม
ท้องตลาด
2.แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค่ า ครุภั ณ ฑ์ ประเภทครุภั ณ ฑ์
สำนั ก งาน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ เก้ า อี้ ผู้ บ ริ ห าร จำนวน 1 ตั ว ๆ ละ 13,000 บาท ราคาตาม
ท้องตลาด

-43.แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค่ า ครุภั ณ ฑ์ ประเภทครุภั ณ ฑ์
สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท ราคาตามท้องตลาด
ตามที่ข้าพเจ้ า ได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ได้แก่
1.โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 31,000 บาท
2.เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 13,000 บาท
3.โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 4,000 บาท รวมเป็นราคา 48,000 บาท
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 55 ข้าพเจ้ าขอถอนญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดตามที่แจ้ง ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ้ านแป้ น แล้ ว นั้ น จึ งขอความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้ านแป้ น ทั้ งนี้ ข้ าพเจ้ า มีค วาม
ประสงค์จะใช้โต๊ะทำงาน เก้าอี้และโต๊ ะหมู่บูชา ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล
บ้ า นแป้ น ข้ า พเจ้ า จึ ง จะเป็ น ผู้ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วด้ ว ยเงิ น ส่ ว นตั ว ของข้ า พเจ้ า เอง จำนวน
48,000 บาท
ประธานสภา: ตามที่ ท่ านนายกเทศมนตรี ต ำบลบ้ านแป้ น ขอถอนญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ าย
ประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผมขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ได้แจ้งข้อระเบียบกฎหมาย ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้รับทราบ เชิญครับ
นางสาวอุไร: เรียนท่านประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
เลขานุการสภา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ
หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอ
ถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตติ
นั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคำแปรญัตติ
ในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภา: ตามที่ท่านเลขานุการสภา ได้แจ้งระเบียบข้อ 55 การขอถอนญัตติ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ
การขอถอนญัตติ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดอนุมัติให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ถอนมติ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ 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 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ จำนวน 7 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายประดิ ษ ฐ์ เมื อ งลื อ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น , นายคำรณ จายโจง รองประธานสภาเทศบาลตำบล
บ้ า นแป้ น นางสาวอุ ไ ร สมอุ ทั ย เลขานุ ก ารสภาเทศบาล , สท.สงัด เขี ย วธง ,สท.พรพิ ม ล
สุใจโรจน์ , สท.พรรณรัตน์ อุประโจง, สท.ภาคิน หล้าเมือง

-5ประธานสภา: ในเมื่ อ มติ ที่ ป ระชุ ม ไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ น ายกเทศมนตรี ต ำบลบ้ า นแป้ น ถอนญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็ น รายการใหม่ ด้วยคะแนน 7 ต่อ 5 เสี ยง
ดังนั้นจึงต้องดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญนายถนอม ญาณะโรจน์
สท.ถนอม:

เรียนท่านประธานสภา ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ เสียงส่วนใหม่ไม่อนุมัติให้นายกเทศมนตรี
ถอนญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผมขอให้
เจ้าหน้าที่ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือนิติกรของเทศบาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ตามหลั กการและ
มารยาทที่เคยปฏิบัติกันมาในที่ประชุ มสภา ในเมื่อท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติ สภาเทศบาล
ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้นายกเทศมนตรีถอนญัตติออกไป แต่ ในตอนนี้เหตุการณ์เปลี่ยนไป จึงขอให้
ชี้แจงให้ทปี่ ระชุมทราบ ญัตติที่ขอถอนออกไป แต่นำกลับมาพิจารณาจะมีผลหรือไม่อย่างไร

ประธานสภา: เชิญท่านปลัดเทศบาล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา หากนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล แต่สภาเทศบาลไม่อนุมัติให้
ปลัดเทศบาล ถอนญัตตินั้น สภาเทศบาลต้องดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา: ตามที่ ท่ านปลั ดเทศบาล ชี้แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ดั งนั้ น ผมในฐานะประธานสภาจะดำเนิ น การ
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ตามที่ท่านนายกเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ 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 เพื่อจัดซื้อ 1.โต๊ะทำงานผู้บริหาร 1 ตัว ราคา 31,000 บาท 2.จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเก้าอี้
ผู้บริห าร 1 ตัว ราคา 13,000 บาท 3.จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด ราคา 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท ท่านประธานสภา ท่านอยากเห็นโต๊ะ เก้าอี้ ที่ซื้อมาใหม่หรือไม่
ซื้อมาโดยไม่ผ่านมติที่ประชุมของสภา โดยให้เหตุผลว่าโต๊ะและเก้าอี้ชำรุด ผมจะเอารูปให้ท่านดู นี่คือ
รูปโต๊ะและเก้าอี้ที่ซื้อมาใหม่ หากโต๊ะและเก้าอี้ผู้บริหารชำรุด น่าจะมีรายงานการดำเนินการต่อไปนี้
1.ต้ องมีภ าพถ่ายประกอบของที่ ชำรุด เก็บไว้ เป็นหลักฐาน 2.มีการแจ้งรายงานชำรุ ด 3.แจ้งช่าง
ตรวจสอบว่าซ่อมได้หรือไม่ได้ และเสนอมายั งสภาเทศบาล ความคิดของผมหากต้องการซื้อโต๊ะและ
เก้าอี้ผู้บริหารที่ชำรุ ดจริงๆ ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด แต่ขอให้ ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
และการจัดซื้อขอให้เป็นไปตามราคาตามท้องตลาดที่ประหยัด ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไป
ยังผู้บริหาร โต๊ะและเก้าอี้ชุดเดิม ยังใช้ การได้ดีอยู่ ทำไมรีบซื้อ ท่านประธานอยากทราบหรือไม่ว่า
โต๊ ะ เก้ า อี้ เ ดิ ม ที่ ช ำรุ ด อยู่ ที่ ไ หน ผมจะให้ ดู ก็ อ ยู่ ใ นห้ อ งท่ า นประธานสภา หากชำรุ ด จริ ง
ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอสภาเทศบาล ให้สภาเทศบาลพิจารณาและจัดซื้อ

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ก่อนที่จะให้ท่านนายกฯ ตอบ
เชิญนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์
สท.พรพิมล:

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ สมาชิก
สภ าเท ศบ าล ตามที่ ท่ าน สท .สงั ด ได้ อ ภิ ป ราย มี ข้ อ สรุ ป ดั ง นี้ ที่ ดิ ฉั น อยากเรี ย น ถ าม
ท่านนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับการโอนเงินซื้อครุภัณฑ์ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทัง้ สิ้น 48,000 บาท

-61. ไม่อยู่ในเทศบั ญญั ติฯ 2.ไม่ ผ่ านความเห็ นชอบจากสภาเทศบาล 3.ครุภัณ ฑ์ โต๊ะเก้าอี้ผู้บริห าร
ไม่ได้แจ้งชำรุด และไม่ได้ตัดออกจากหมวดบัญชีครุภัณฑ์ ทำไมท่านจัดซื้อมาก่อนที่จะได้รับความเห็น
ชอบจากสภาเทศบาล
ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายรังสรรค์ ยะสง่า เป็นผู้ตอบ
นายกเทศมนตรี คำถามให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ
ประธานสภา: เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายรังสรรค์ ยะสง่า
นายรังสรรค์:
รองนายกฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้
ผู้บริหาร และท่านนายกเทศมนตรี ได้ตรวจสอบกระบวนการและทราบว่ากระบวนการเป็นอย่างไร
จึงมีความประสงค์รับผิดชอบขอถอนญัตตินี้ออกไป แต่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีมติไม่ให้ถอนญัตติ
ซึ่งเป็ น สิ่ งที่ท่ านสามารถทำได้ คำถามที่ท่ านได้ส อบถามมา เป็น ประเด็น การพิ จารณาตามญั ตติ
แต่ท่านนายกเทศมนตรี ได้แสดงความรับผิดชอบโดยการถอนญัตติออกไปแล้ว เพื่อไม่ไห้มีการจัดซื้อ
จัดจ้างในรายการดังกล่าว และท่านนายกเทศมนตรีฯ มีความประสงค์ใช้เงินส่วนตัวของท่าน ในการ
จัดซื้อ และท่านสท.สงัด แจ้งว่าราคาไม่เป็นไปตามท้องตลาด ท่านยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่ท่านมาแจ้ง
ก่อนที่ท่านจะนำประเด็นใดมาพูดในที่ประชุมสภา ขอให้ท่านตรวจสอบก่อน ไม่อย่างนั้นจะทำให้ผู้อื่น
เสียหายได้ ส่วนเรื่องความผิดถูกหรือขั้นตอนในการปฏิบัติ ในเมื่อท่านนายกเทศมนตรี แสดงความ
รับผิดชอบขอถอนญัตตินี้ออกไป ก็ไม่ควรเป็นประเด็น ในการตอบคำถาม ดังนั้นจึงขอสงวนคำตอบ
ในประเด็นนั้นครับ

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เชิญนายณรงค์ เชื้อเย็น
สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตตินายกเทศมนตรี
ตำบลบ้ า นแป้ น ที่ ข อถอนญั ต ติ อ อกไปนั้ น สภาเทศบาลตรวจสอบแล้ ว ว่ า มั น ไม่ ถู ก ต้ อ งตาม
กระบวนการจั ด ซื้อ ท่ านนายกเทศมนตรีก็ แสดงความรั บ ผิ ดชอบโดยการขอถอนญั ตติ นี้ ออกไป
ทำไมสมาชิกสภาเทศบาลจึ งกลั บนำมาพูดกันใหม่ ความผิดพลาดมัน เกิดขึ้นได้ เราต้องให้โอกาส
ซึ่งกันและกัน

ประธานสภา: ผมทำหน้ าที่ ประธานสภา ดำเนิ นการตามระเบียบการประชุม สภา ตามมติเสียงส่ วนใหญ่ ในเมื่อ
ที่ป ระชุมมีม ติ ไม่ให้ ถอนญั ตติ จำนวน 7 ต่อ 5 เสี ยง จึงต้ องดำเนิ น การตามกระบวนการต่อไป
สภาเทศบาลใช้หลักเสียงข้างมาก เพื่อความถูกต้อง เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน สิ่งใดควร
สิ่งใดถูก หรือสิ่งใดผิด ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล จะมีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็ น ควรอนุ มั ติให้ โ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดพระราชพิธี รัฐพิธี เฉลิมพระเกีย รติฯ จำนวน 48,000
บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่าย
เป็ น ค่า จั ดซื้ อโต๊ะทำงานของผู้ บ ริห าร เก้ าอี้ ผู้ บ ริห าร และโต๊ะหมู่ บู ช า ขอได้ โปรดยกมื อขึ้ นครับ
ไม่มนี ะครับ
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งบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ โครงการจั ด พระราชพิ ธี รั ฐ พิ ธี
เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 48,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานของผู้ บริหาร เก้าอี้ผู้บริหาร และโต๊ะหมู่
บู ช า ขอได้ โปรดยกมื อขึ้น ครับ ขอท่านเลขานุ การสภาเทศบาลช่ วยนับ ด้ วยครับ มีส มาชิกสภา
เทศบาลไม่อนุ มัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จำนวน 8 เสียง
งดออกเสียง 4 ท่าน
มติทปี่ ระชุม

ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดพระราชพิธี รัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 48,000 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานของผู้บริหาร เก้าอี้ผู้บริหาร โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 8 เสียง ประกอบด้วย
นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล , นายคำรณ จายโจง รองประธานสภาเทศบาล,
นางสาวอุไร สมอุทั ย เลขานุ การสภาเทศบาล , สท.วสุพ ล มูลเทพ, สท.พรพิ มล สุ ใจโรจน์ ,
สท.พรรณรัตน์ อุประโจง, สท.ภาคิน หล้าเมือง , สท.สงัด เขียวธง
งดออกเสียง 4 ท่าน คือ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น , สท.จิ รพงค์ อุประโจง ,สท.จั น ทร์แสง จิตอารี ,
สท.ถนอม ญาณะโรจน์
3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมั ติการเช่าที่ดินวัดบ้านขว้าง เพื่อใช้ประโยชน์เป็น
ประปาของหมู่บ้าน บ้านขว้าง

ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.2 ญัตติญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติ การเช่าที่ดินวัดบ้านขว้าง เพื่อใช้
ประโยชน์เป็นประปาของหมู่บ้าน บ้านขว้าง เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติเรื่อง
นายกเทศมนตรี ขออนุมัติการเช่าที่ดินวัดบ้านขว้างเพื่อใช้ประโยชน์เป็นประปาของหมู่บ้าน บ้านขว้าง
หลักการและเหตุผล ตามทีก่ องคลัง ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบ้านขว้าง บริเวณกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จั งหวัดลำพูน
งบประมาณ 497,000 บาท และได้ ป ระกาศเป็ น ผู้ ช นะการเสนอราคาในโครงการดั ง กล่ า ว
โดยผู้ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรดา วิศวกรรม ในวงเงิน 495,000 บาท ต่อมา
ภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่า พื้นที่ที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบประปา ตั้งอยู่ ในพื้นที่ของวัดบ้าน
ขว้าง และชาวบ้านได้เช่าพื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นประโยชน์เป็นประปาของหมู่บ้าน (ตามรายงาน
ประชาคมหมู่บ้านแนบท้าย) การที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้นเข้าดำเนินการปรับปรุงประปา เดิ มนั้น
ต้อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากวั ดบ้ านขว้างเสี ยก่ อ น ดั งนั้ น เทศบาลตำบลบ้ านแป้ น จึงได้ มี ห นั งสื อ แจ้ ง
ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ต้องรอการอนุ ญาตจากวัดบ้ านขว้างก่อน จึงจะเรีย กเข้าทำสั ญญาจ้าง
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จะเข้าไปดำเนินการปรับปรุงระบบประปาตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ถือ
ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ของวัดเพื่อ สร้างอาคารพาณิชย์หรืออาคารอื่นใดเพื่อใช้แสวงหาประโยชน์
ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ แนวปฏิบัติในเรื่องการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดและที่ธรณีสงฆ์ของวัด
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ที่ธรณีสงฆ์ และดำเนินการตามการจัดให้เช่าที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ โดยวัดมีอำนาจที่จะพิจารณาการให้
เช่าที่ดินได้ โดยระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ในส่วนของการเช่าพื้นที่วัด ตามหนังสือข้อหารือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่
18 พฤษภาคม 2561 ข้อ 1 วรรคสอง การรับเอาพัสดุที่ มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่อปท.
หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันจะส่งผลต่ อ
การใช้จ่ายงบประมาณของอปท.ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของอปท. เป็นอำนาจของสภา
ท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ดังกล่าวก่อน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงระบบประปาบ้านขว้าง บริเวณกลางบ้าน เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เห็นควรให้สภาท้องถิน่ เห็นชอบก่อนที่จะทำสัญญาเช่ากับทางวัด
ข้อระเบียบกฎหมาย 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ.2560 ส่ ว นที่ 3 การเช่ า ข้ อ 93 การเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ให้ ก ระทำได้ ในกรณี
(1) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
2.หนังสือข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ข้อ 1 วรรคสอง
การรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่อปท. หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.ด้วย ซี่งการ
พิจารณางบประมาณของอปท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นกำหนดให้สภาท้องถิ่นมี
อำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวก่อน
3.พระราชบั ญ ญั ติคณะสงฆ์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 33 และมติ มหาเถรสมาคม ครั้งที่
14/2521 เกี่ยวกับการให้เช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์ รวมถึงการจัดให้เช่าที่วัด
และที่ธรณีสงฆ์
ข้อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติเช่าที่ดิน
วัดบ้านขว้าง เพื่อใช้ประโยชน์เป็นประปาของหมู่บ้าน บ้านขว้าง และดำเนินโครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบ้านขว้าง บริเวณกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา: ตามที่ น ายกเทศมนตรี ได้ เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ ก ารเช่ าที่ ดิ น วั ด บ้ า นขว้ างเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ เป็ น
ประปาของหมู่บ้ าน บ้ านขว้าง จะมีส มาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่
เชิญครับ เชิญนางจันทร์แสง จิตอารี
สท.จันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขอสอบถามการเช่าที่ดินวัด ตามหนังสือที่ได้รับ มติมหาเถรสมาคม
เกี่ยวกับการให้เช่าที่ดินของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือนิติกรของเทศบาล ชี้แจง
ให้ที่ประชุ มสภาเทศบาลทราบว่า การมาขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการเช่ าที่ดินของวัด
ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่อย่างไร
ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายกเทศมนตรี
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นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
การทำโครงการนี้ ต้องดำเนิ น การในเรื่องสถานที่ให้ เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถจั ดซื้อจัดจ้างได้
การลงนามในสัญญาจ้างต้องผ่านการเช่าทีด่ ินจากวัด เนื่องจากปัจจุบันได้ผู้รบั จ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ติดเรื่องการเช่าที่ดินของวัด จึงต้ องนำเข้าสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติอนุญาตให้เช่าที่ดินของวัด
ส่วนเรื่องเช่าที่ดินของวัด ในราคาเท่าไหร่นั้น เป็นกระบวนการต่อไป ซึ่งเทศบาลต้องทำสัญญากับ
ไวยาวัจกร ตามกฎกระทรวงอีกฉบับ นำเรียนที่ประชุมรับทราบ

ประธานสภา: เชิญนางจันทร์แสง จิตอารี
สท.จันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังแจ้ง ในลำดับแรก ต้องขอสภาเทศบาลอนุ มัติ
อนุญาตให้เช่าที่ดินของวัด ลำดับต่อไปประสานงานกับวัดว่าจะเช่าเป็นรายปี รายเดือน ใช่หรือไม่
ประธานสภา: เชิญผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)040532/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม
2561 กำหนดไว้ชัดเจนในข้อ 1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้ อ 4 (3) กำหนดให้หัวหน้า
หน่ ว ยงานของรั ฐ ของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็ นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริห ารส่วน
จั งหวั ด เทศบาล และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลตามลำดั บ ดั งนั้ น กรณี ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ พั ส ดุ ให้ เป็ น
กรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น จึงเป็ นอำนาจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดีเนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มผี ู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่อปท.
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงือ่ นไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อ
การใช้จ่ายงบประมาณของอปท.ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของอปท.เป็ นอำนาจของสภา
ท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิน่ มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ดังกล่ าว จึ งเป็ น ที่ มาว่าทำไมต้องให้ ส ภาเทศบาลพิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบ เนื่องจากมี ระเบีย บ
กำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนเรื่องสัญญาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2
พ.ศ.2511 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ข้อ 3 การใช้เช่าที่ดินหรืออาคาร
ให้ เจ้ าอาวาสวัด จั ด ให้ ไวยาวั จ กร หรื อ ผู้ จั ด ประโยชน์ ข องวั ด ซึ่ ง เจ้ า อาวาสแต่ งตั้ ง ทำทะเบี ย น
ทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง และให้เก็บรักษาทะเบียนและหนังสือ
สั ญ ญาเช่ า ไว้เป็ น หลั ก ฐานที่ วัดหรือ จะฝากกรมการศาสนาให้ เก็บ รัก ษาไว้ก็ ได้ ฉะนั้ น ในขั้น แรก
สภาเทศบาลต้องให้ความเห็นชอบในการเช่าที่ดิน ลำดับต่อไปเรื่องสัญญาเช่า วัดและไวยาวัจกร ต้อง
ดำเนิ น การร่ว มกับ เทศบาล หากได้ดำเนิ นการแล้ว รายละเอียดลำดับ ขั้น ตอนต่ อไป กองคลั งจะ
นำเรียนให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป

ประธานสภา: เชิญนางสาวอุไร สมอุทัย
นางสาวอุไร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอสอบถาม
เลขานุการสภาฯ ในกรณีที่ภาระผูกพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลหรือไม่ ในเอกสารแจ้งว่ าเช่า
3 ปี หากเกิน 3 ปีไปแล้ว จะส่งผลอย่างไร หรือมีภาระผูกพันหรือไม่ หากสภาเทศบาลให้การอนุมัติ
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สท.ถนอม:

เรี ย นท่ านประธานสภาเทศบาล กิ จการใดที่ เป็ น ประโยน์ ต่ อ พี่ น้ อ งประชาชน ในด้ า นระเบี ย บ
กฎหมายจะมีเจ้ าหน้าที่ดำเนิ นการเป็นประจำอยู่แล้ว เพราะฉะนั้ นในเรื่องนี้ คิดว่าเจ้าหน้ าที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามระเบียบอยู่แล้ว ในขั้นตอนนี้คือ สภาต้องให้ความเห็นชอบให้เช่า
ที่ดิน เพื่อให้สามารถดำเนินการในขั้นต่อไปได้

ประธานสภา: เชิญท่านปลัดเทศบาล
นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมขอตอบท่านเลขานุการสภา
ปลัดเทศบาล ที่ได้สอบถาม ในเอกสารระบุเช่าที่ดิน 3 ปี หากเกินระยะเวลา 3 ปี จะมีภาระผูกพันหรือไม่ หาก
เกินระยะเวลา 3 ปี ต้องทำเรื่องขอต่อสัญญาเช่า เนื่องจากมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าและเป็ น
ทรัพย์สินของเทศบาลซึ่งมอบให้หมู่บ้านดำเนินการ ต้องเช่าจนกว่าประชาชนจะไม่ใช้ผลประโยชน์
จากที่ตรงนั้นแล้ว และต้องมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลและประปาหมู่บ้าน
ประธานสภา: เชิญนางจันทร์แสง จิตอารี
สท.จันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางจันท์แสง จิตอารี ในฐานะผู้ดูแลงบประมาณระบบประปา
บ้านขว้างทั้ง 3 บ่อ ขอสอบถามหากหมู่บ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่ าที่ดินวัด ได้หรือไม่ เนื่องจาก
ประปาหมู่บ้านบ้านขว้าง พอจะมีเงินงบประมาณเพื่อมาดำเนินการตรงนี้ได้
ประธานสภา: เชิญท่านปลัดเทศบาล
นายธีระศักดิ์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณท่านสท.จันทร์แสง
ปลัดเทศบาล หากทางหมู่บ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าเช่าที่ดินวัด ซึ่งจะต้องระบุในสัญญาระหว่างหมู่บ้านและ
เทศบาลให้ชัดเจนว่า ผู้จ่ายค่าเช่าที่ดนิ ให้กับวัด เป็นคณะกรรมการประปาบ้านขว้าง
ประธานสภา: เชิญผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การชี้แจงเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเช่าที่ดนิ วัด
ขอให้นิติกร เป็นผู้ชี้แจงให้ทปี่ ระชุมทราบ

ประธานสภา: เชิญนิติกรเทศบาล
น.ส.อธิชา:
นิติกร

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช่าที่ดินของวัด
ก่อนอื่นขอนำเรียนให้สภาเทศบาลทราบเสียก่อนว่า ทำไมเทศบาลต้องเช่าที่ดินวัด สืบเนื่องมาจาก
ส่วนราชการที่มีความประสงค์ขอใช้ที่ดินของวัด เพื่อกิจกรรมต่างๆ จะขอใช้ฟรีไม่มีค่าตอบแทนไม่ได้
จะต้องทำสั ญ ญาเช่ าที่ดิน เนื่องจากการเช่าที่ ดินโดยไม่มีค่าตอบแทนไม่ ช อบด้ว ยพระธรรมวินั ย
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 ปัจจุบันไม่มีพื้นที่ให้
อปท. สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ดังนั้นวัดในเขตพื้นที่จึงยินยอมให้เช่าพื้นที่เพื่อ

-11ประโยชน์สำหรับประชาชน ซึ่งลำดับแรกต้องให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เช่าที่ดิน
ของวัด และลำดั บ ต่ อ ไปเทศบาลต้ อ งทำสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น วั ด โดยมี น ายกเทศมนตรีเป็ น ผู้ ล งนาม
ในสั ญ ญาเช่ าที่ ดิ น ค่ า เช่ าเทศบาลจะผู้ กำหนดตามขนาดพื้ น ที่ เช่ น ปี ล ะ 500 บาท เนื่ อ งจาก
ระเบียบราชการไม่ได้กำหนดไว้ว่าให้เช่าจำนวนเท่าไหร่ ขอนำเรียนที่ประชุมทราบ
ประธานสภา: ขอหารือ สอบถามในขั้น แรกเทศบาลขอความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลในการเช่ าที่ดิ นวัด เพื่ อ
ดำเนินการต่อในขั้นต่อไปใช่หรือไม่ หากในวันนี้สภาเทศบาลไม่อนุมัติ ญัตตินี้เป็นอันตกไปใช่หรือไม่
นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขัน้ ตอนแรกต้องขอมติจากทีป่ ระชุมสภาเทศบาลจะอนุมัติให้เช่าที่ดิน
ของวัดหรือไม่ สำหรับรายละเอียดเช่าเท่าไหร่ เริ่มวันใด จะอยู่ในกระบวนการขั้นตอนต่อไป

นายธีระศักดิ์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล การที่เทศบาลต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการพิจารณา
ปลัดเทศบาล ให้ ความเห็ น ชอบเช่ าที่ดิน ของวัด เนื่องจากปฏิบัติให้ ถูกต้องระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณของ
เทศบาลและมีภาระผูกพันจนกว่าประชาชนจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้น
ประธานสภา: เชิญนางสาวอุไร สมอุทัย
นางสาวอุไร: เรียนท่านประธานสภา เหตุที่สมาชิกสภาเทศบาลต้องสอบถาม เนื่องจากจะได้มีความรู้และรับทราบ
เลขานุการสภาฯ ข้อระเบี ยบกฎหมายเพิ่ มเติม เพื่ อประกอบการพิจารณา เนื่องจากสมาชิกสภาบางท่านเพิ่ งเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นสมัยแรก หากเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน สภาเทศบาลยินดีให้การอนุมัติ
ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
สมาชิก สภาเทศบาลท่ านใดเห็ น ควรอนุมั ติให้ เช่ าที่ ดิน วัดบ้ านขว้างเพื่ อใช้ป ระโยชน์ เป็ น ประปา
หมู่ บ้ า น บ้ า นขว้ า ง ขอได้ โ ปรดยกมื อ ขึ้ น ครั บ ขอท่ า นเลขานุ ก ารสภาเทศบาลช่ ว ยนั บ
ด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้ให้เช่าที่ดินวัดบ้านขว้างเพื่อใช้ประโยชน์เป็นประปาหมู่บ้าน
บ้านขว้าง จำนวน 12 เสียง
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติให้เช่าที่ดินวัดบ้านขว้างเพื่อใช้ประโยชน์เป็ นประปาหมู่บ้าน บ้านขว้าง จำนวน 12 เสียง
ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล /นายคำรณจายโจง รองประธานสภา
เทศบาล/นางสาวอุ ไ ร สมอุ ทั ย เลขานุ ก ารสภาเทศบาล/สท.ณรงค์ เชื้ อ เย็ น /สท.จิ ร พงค์
อุ ป ระโจง/สท.จั น ทร์ แ สง จิ ต อารี / สท.วสุ พ ล มู ล เทพ/สท.พรพิ ม ล สุ ใ จโรจน์ / สท.ถนอม
ญาณะโรจน์/สท.พรรณรัตน์ อุประโจง/สท.ภาคิน หล้าเมือง/ สท.สงัด เขียวธง
3.3 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิน่ ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.3 ญัตติญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น การคัดเลือกสมาชิก
นายกเทศมนตรี สภาท้องถิ่น ร่วมเป็น คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ.2561 หมวด 1 องค์ ก รการจั ด ทำแผนพั ฒ นา ข้ อ 7 องค์ ก รจั ด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

-12และข้ อ 8 (3) ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ งตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก
สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ร่วมเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ ง
คราวละสี่ปี และอาจได้รบั การคัดเลือกอีกก็ได้ ซึง่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1.กำหนดแนวทางพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยพิจารณาจาก
1.1 อำนาจหน้ าที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะอำนาจหน้ า ที่ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่
สำคัญ และมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถิน่ ที่แถลงต่อสภา
1.6 แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน
ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คำนึงถึงสถานะทางการ
คลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย
2.ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่าง
แผนพัฒนา ในการจัดทำร่างแผนพัฒ นา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์ การบริหาร
ส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการ
จากแผนพัฒ นาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุ มชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้ ให้มาพิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพั ฒ นา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล เมื อ งพั ท ยา และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ มี
กฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่
3.พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนดำเนินการ
4.ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
5.พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
6.แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ดังนั้ น กระผมจึ งขอบรรจุว าระการพิ จ ารณาคัดเลื อกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่ว มเป็ นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นเพือ่ พิจารณาต่อไป
ประธานสภา: การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาล ขอสอบถาม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การคัดเลือกต้องคัดเลือกทีละคน หรือเลือกทัง้ คณะ
นายไกรยศ:
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล สำหรับการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จากคณะกรรมการชุ ดเดิมที่เป็นสมาชิกสภา จำนวน 3 ท่าน
หมดวาระ เนื่องจากการประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น การคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2561 ซึง่ การ
คัดเลือกให้เลือกทีละคน จนครบ 3 ท่าน

ประธานสภา: ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ ได้แ จ้งระเบียบการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล จำนวน 3 ท่าน ต้องคัดเลือกทีละคน ให้ครบ 3 ท่าน ดังนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับคัดเลือก เชิญครับ เชิญนางพรรณรัตน์ อุประโจง

-13สท.พรรณรัตน์: เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางพรรณรัตน์ อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายณรงค์
เชื้อเย็น เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 1
ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายจิรพงค์ อุป ระโจง และนายวสุพล มูลเทพ จะมี
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น อีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นนะครับ
เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 1 คือ นายณรงค์
เชื้อเย็น ต่อไปเป็ น พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒ นาเทศบาล
ท่านที่ 2 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ เชิญนายภาคิน หล้าเมือง

สท.ภาคิน:

เรียนท่านประธานสภา ผมนายภาคิน หล้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางสาวอุไร สมอุทัย
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 2

ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นางพรรณรัตน์ อุประโจง และนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์
จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น อีก หรือไม่ เชิญครับ ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 2 คือ นางสาวอุไร
สมอุ ทัย ต่อไปเป็ น พิจารณาคัดเลื อ กคัดเลื อกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒ นา
เทศบาล ท่านที่ 3 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ เชิญนายสงัด เขียวธง

สท.สงัด:

เรียนท่านประธานสภา ผมนายสงัด เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 3

ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายภาคิน หล้าเมือง และนางสาวอุไร สมอุทัย จะมี
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น อีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นนะครับ
เป็ น อั น ว่ า มติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลคั ด เลื อ กคณะกรรมการพั ฒ นาเท ศบาล ท่ า นที่ 3 คื อ
นางสาวพรพิมล สุใจโรจน์

มติทปี่ ระชุม

คั ด เลื อ ก น ายณ รงค์ เชื้ อ เย็ น , นางสาวอุ ไ ร สมอุ ทั ย , น างสาวพ รพิ มล สุ ใ จโรจน์
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
3.4 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่

ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.4 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่ วมเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น การพิจารณาคัดเลือก
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28
(1) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ประกอบด้วย
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น คั ด เลื อ กจำนวนสามคน ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ก็ ไ ด้ ซึ่ ง คณ ะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี อ ำนาจหน้ า ที่ ดั ง นี้

-141.กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน
สิบห้าวันนั บแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ นดังกล่าว และต้ องปิ ดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ดังนั้น กระผมจึงขอบรรจุวาระการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นเพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา: ในระเบียบวาระที่ 3.4 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่น ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้ ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือก
เชิญสท.วสุพล มูลเทพ
สท.วสุพล:

เรียนท่านประธานสภา ผมนายวสุพล มูลเทพ ขอเสนอ นายถนอม ญาณะโรจน์ เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่

ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับ รอง 2 ท่านคือ นางจันทร์แสง จิตอารีและนายณรงค์ เชื้อเย็น จะมี
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น อีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นนะครับ
เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลเลือก นายถนอม ญาณะโรจน์ เลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 1 ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 2 ขอเชิญเสนอ เชิญนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์

สท.พรพิมล:

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายคำรณ
จายโจง เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 2

ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้ รับ รอง 2 ท่านคือ นายภาคิน หล้าเมืองและนางพรรณรัตน์ อุประโจง
จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น อีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
นะครับ เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลเลือก นายคำรณ จายโจง เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 2 ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 3 ขอเชิญพรรณรัตน์ อุประโจง

สท.พรรณรัตน์: เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางพรรณรัตน์ อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายภาคิ น
หล้าเมือง เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 3
ประธานสภา

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง ท่านคือ นายสงัด เขียวธง และนางสาวอุไร สมอุทัย จะมีสมาชิก
สภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น อีกหรือไม่ เชิญ ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
เป็ น อัน ว่ามติที่ ป ระชุมสภาเทศบาลเลื อก นายภาคิน หล้ าเมือง เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 3

มติที่ประชุม

คัดเลือก นายถนอม ญาณะโรจน์ , นายคำรณ จายโจง, นายภาคิน หล้าเมือง เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

-153.5 การพิจ ารณาคัด เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น ร่วมเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านแป้น
ประธานสภา: ระเบี ย บวาระที่ 3.5 เรื่ อ ง การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านแป้น ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น การคัดเลือกสมาชิก
นายกเทศมนตรี สภาท้องถิ่น ร่วมเป็ น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานโรงเรี ยนอนุบาลตำบลบ้ า นแป้น ด้ว ย
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณ สมบั ติ หลั กเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลื อ กประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ ง และการพ้ น จากตำแหน่ งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564 ซึ่งอนุโลมใช้กับสถานศึกษาในสั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามข้ อ 2 ในสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ให้ มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน จำนวน 9 คน
ประกอบด้วย (5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
ดังนั้ น จึงขอบรรจุการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านแป้น ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นเพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา: ในระเบียบวาระที่ 3.5 การพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 1 ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือก เชิญสท.คำรณ จายโจง
สท.คำรณ:

เรียนท่านประธานสภา ผมนายคำรณ จายโจง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายประดิษฐ์ เมืองลือ
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านแป้น

ประธานสภา

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายสงัด เขียวธง และนางพรรณรัตน์ อุประโจง มีสมาชิก
สภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น อีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น เป็นอันว่า
มติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลคั ดเลื อ กคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานโรงเรีย นอนุ บ าลตำบล
บ้านแป้น คือ นายประดิษฐ์ เมืองลือ

มติที่ประชุม

คัดเลือก นายประดิษฐ์ เมืองลือ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตำบล
บ้านแป้น
3.6 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบล
บ้านแป้น

ประธานสภา: ระเบี ย บวาระที่ 3.6 เรื่ อ ง การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ
การศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น การคัดเลือกสมาชิก
นายกเทศมนตรี สภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 41 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิ
จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ
ในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

-16ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 16 (9) กำหนดให้เทศบาลมี
อำนาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทำแผนพัฒ นาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว368 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนพัฒ นาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และนำไปสู่การแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จ ริง
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึก ษาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ประกอบด้วย (6)
ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ โดยให้คณะกรรมการการศึกษามีวาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละ 4 ปี ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1.กำหนดนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลบ้านแป้น
2.พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลบ้านแป้น
3.จัดลำดับความสำคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อส่งให้กองวิชาการ
และแผนงาน พิจารณาดำเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ต่อไป
ดังนั้น จึงขอบรรจุการคัดเลื อกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบล
บ้านแป้น ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นเพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา: ในระเบียบวาระที่ 3.6 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่ วมเป็นคณะกรรมการการศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 9 ท่าน ขอถามผู้อำนวยการกองการศึกษา ว่าจะให้สภาเทศบาล
พิ จ ารณ าคั ด เลื อ ก ที ล ะค น ห รื อ คั ด เลื อ ก ที เดี ย ว 9 ค น เพื่ อ ไม่ ให้ เป็ น ก ารเสี ย เวล า
เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
น.ส.กัญชริญา: เรียนท่านประธานสภา การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษา
ผอ.กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแป้น ตามพระราชบัญ ญั ติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม
ในระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ว่าให้เลือกทีละคนหรือเลือกทั้งคณะ แต่ต้องคัดเลือกให้ครบ 9 คน
ประธานสภา: หากผู้อำนวยการกองการศึกษา แจ้งว่าไม่มีระเบียบกำหนดไว้ ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
เสนอผู้ ที่ ส มควรได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น คณะกรรมการการศึ ก ษาเทศบาลตำบลบ้ า นแป้ น
เชิญสท.จันทร์แสง จิตอารี
สท.จันทร์แสง: เรี ย นท่ านประธานสภา ดิฉั น นางจัน ทร์แสง จิ ต อารี สมาชิก สภาเทศบาล ขอเสนอ นายถนอม
ญาณะโรจน์ เป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายวสุพล มูลเทพ และนายณรงค์ เชื้อเย็น มีสมาชิก
สภาท่ านใดจะเสนอเป็ น อย่ า งอื่ น อี ก หรื อ ไม่ เชิ ญ ครับ ไม่ มี ท่ านใดเสนอเป็ น อย่ า งอื่ น นะครั บ
เป็ นอันว่ามติ ที่ป ระชุมสภาเทศบาลเลื อก นายถนอม ญาณะโรจน์ เป็นคณะกรรมการการศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ท่านที่ 1 ต่อไปเชิญนายวสุพล มูลเทพ เสนอผู้ที่เห็นสมควรครับ

สท.วสุพล:

เรียนท่านประธานสภา ผมนายวสุพล มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางจันทร์แสง จิตอารี
เป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ท่านที่ 2

ประธานสภา

ขอผู้ รั บ รองด้ ว ยครั บ มี ผู้ รั บ รอง 2 ท่ านคือ นายถนอม ญาณะโรจน์ และนายณรงค์ เชื้ อเย็ น
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น อีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นนะครับ

-17เป็ น อัน ว่ามติที่ป ระชุมสภาเทศบาลเลื อก นางจันทร์แสง จิ ตอารี เป็น คณะกรรมการการศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ท่านที่ 2 ต่อไปเชิญนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ เสนอผู้ที่เห็นสมควรครับ
สท.พรพิมล:

เรี ย นท่ านประธานสภา ดิ ฉัน ขอเสนอสมาชิ ก สภาเทศบาล ทั้ ง 7 คนที่ เดี ย วพร้อ มกั น เพื่ อ เป็ น
คณะกรรมการการศึก ษาเทศบาลตำบลบ้ านแป้ น ดั งนี้ 1.นายคำรณ จายโจง , 2.นายสาวอุ ไร
สมอุทัย , 3.นายสงัด เขียวธง , 4.นายวสุพล มูลเทพ , 5.นายจิรพงค์ อุประโจง , 6.นายณรงค์
เชื้อเย็น , 7. นายภาคิน หล้าเมือง

ประธานสภา

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายคำรณ จายโจง และนายถนอม ญาณะโรจน์ จะมี
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น อีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นนะครับ
เป็ น อัน ว่ามติที่ป ระชุมสภาเทศบาลเลือ ก 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.นายสงัด เขียวธง
6.นายวสุพล มูลเทพ
7.นายจิรพงค์ อุประโจง
8.นายณรงค์ เชื้อเย็น
9.นายภาคิน หล้าเมือง
3.7 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.7 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่ วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น การพิจารณาคัดเลือก
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒ นาเด็ กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ตามมาตรฐานการดำเนิ น งานศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2559
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อ 1.4 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า
9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 คน มีหน้าที่
ดังนี้ 1. ดำเนิ น การประชุม คณะกรรมการฯ และรายงานผลการประชุม ให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นทราบ
2.กำหนดแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กในด้านต่างๆ ให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-183.เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.เสนอแนะให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารงานด้ านบุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
6.พิจารณาเสนอแนะแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์แก่ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.ส่ งเสริมสนั บ สนุ น ผู้ ป กครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่ วน มีส่ ว นร่ว มในการจัดการศึ กษาและ
พัฒนาเด็กเล็ก
8.ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดกำหนด
ดังนั้น จึงขอบรรจุการคัดเลือกสมาชิ กสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา: ในระเบี ย บวาระที่ 3.7 การพิจารณาคัดเลื อกสมาชิกสภาท้องถิ่ นร่วมเป็นคณะกรรมการบริห าร
ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 2 ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้ที่
เห็นสมควรได้รับการคัดเลือก เชิญครับ เชิญนายสงัด เขียวธง
สท.สงัด:

เรียนท่านประธานสภา ผมนายสงัด เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางสาวพรพิมล สุใจโรจน์
เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น คนที่ 1

ประธานสภา

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้ รับ รอง 2 ท่านคื อ นายภาคิน หล้าเมือง และนางพรรณรัตน์ อุ ประโจง
จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น อีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื่น
เป็ น อัน ว่ามติที่ ป ระชุมสภาเทศบาล เลือก นางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ เป็น คณะกรรมการบริห าร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น ท่านที่ 1 ต่อไปเชิญเสนอผู้ที่เห็นสมควร เชิญนายภาคิน
หล้าเมือง

สท.ภาคิน:

เรีย นท่านประธานสภา ผมนายภาคิน หล้ าเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางพรรณรัตน์
อุประโจง เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น คนที่ 2

ประธานสภา

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายสงัด เขียวธง และนางสาวอุไร สมอุทัย จะมีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็น อย่ างอื่น อีกหรือไม่ เชิญ ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
เป็ น อัน ว่ามติที่ป ระชุมสภาเทศบาล เลือก นางพรรณรัตน์ อุ ประโจง เป็นคณะกรรมการบริห าร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น ท่านที่ 2

มติที่ประชุม

คัดเลือก นางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ และนางพรรณรัตน์ อุประโจง เป็นคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น

-193.8 การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส ภาองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดั บท้องถิ่น
หรือพืน้ ที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น
ประธานสภา: ระเบียบวาระที่ 3.8 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ที่ส ภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเพื่ อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกองทุ นหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น การคัดเลือกสมาชิก
นายกเทศมนตรี สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเพื่อดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้ นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ด้ว ย
ประกาศคณะกรรมการหลั กประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ.2561 ซึ่งออกโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความ
มาตรา 18 (4) (8) (9) และมาตรา 47 แห่งพระราชบั ญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 เพื่อ
สร้างหลั ก ประกั น สุ ขภาพแห่ งชาติ ให้ กั บบุ ค คลในพื้ น ที่ โดยส่ ง เสริมกระบวนการมี ส่ ว นร่ว มตาม
ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสนับสนุน
และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประกอบด้วย (3) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน ร่วมเป็นคณะกรรมการ
กองทุน หลั กประกัน สุ ขภาพระดับ ท้ องถิ่น หรือพื้ น ที่เทศบาลตำบลบ้า นแป้น โดยให้ มีว าระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1.พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
2.พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10
3.ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
4.สนั บ สนุ น ให้ บุ คคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึ งบริการสาธารณสุ ขทั้ งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่ว ย
บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5.ให้ คำแนะนำในการจัดทำข้ อมูล และโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ ย วข้องกับ งานสาธารณสุ ขของ
กลุม่ เป้าหมายแก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรรับเงิน การจ่ายเงิน และเงิน
คงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ดังนั้น จึงขอบรรจุ การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวนสองคน ในการประชุม
สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา: ในระเบียบวาระที่ 3.8 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 2 ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้ที่
เห็นสมควรได้รับการคัดเลือก เชิญสท.วสุพล มูลเทพ
สท.วสุพล:

เรียนท่านประธานสภา ผมนายวสุพล มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางจันทร์แสง จิตอารี
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น

-20ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายถนอม ญาณะโรจน์ และนายณรงค์ เชื้อเย็น จะมี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น อีกหรือไม่ เชิญครับ เชิญนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์

สท.พรพิมล:

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางพรรณรัตน์
อุป ระโจง เป็ น คณะกรรมการกองทุ นหลั กประกัน สุ ขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้ น ที่เทศบาลตำบล
บ้านแป้น

ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายสงัด เขียวธง และนายภาคิน หล้าเมือง จะมีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น อีกหรือไม่ เชิญครับ เชิญนายภาคิน หล้าเมือง

สท.ภาคิน:

เรียนท่านประธานสภา ผมนายภาคิน หล้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางสาวอุไร สมอุทัย
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ประธานสภา:

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ และนางพรรณรัตน์ อุประโจง
จะมี ส มาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดจะเสนอเป็ น อย่ า งอื่ น อี ก หรื อ ไม่ เชิ ญ ครั บ ไม่ มี น ะครั บ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดั บท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล 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
ให้ น างจัน ทร์แสง จิ ต อารี เป็ นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาล กรุณายกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล
เห็นชอบ ให้นางจันทร์แสง จิตอารี เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาล จำนวน 5 เสี ยง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ , นายวสุ พล มูล เทพ ,
นายณรงค์ เชื้อเย็น , นายจิรพงค์ มูลเทพ , นางจันทร์แสง จิตอารี
- สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบให้ นางพรรณรั ต น์ อุ ป ระโจง เป็ น คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล กรุณายกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการ
สภาเทศบาลช่ ว ยนั บ ด้ ว ยครั บ มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลเห็ น ชอบ ให้ นางพรรณรั ต น์ อุ ป ระโจง
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล จำนวน 7 เสียง
ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ เมืองลือ , นายคำรณ จายโจง , นางสาวอุไร สมอุทัย , นางสาวพรพิมล
สุใจโรจน์ , นางพรรณรัตน์ อุประโจง , นายภาคิน หล้าเมือง , นายสงัด เขียวธง
- สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบให้ นางสาวอุ ไร สมอุ ทั ย เป็ น คณะกรรมการกองทุ น
หลักประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล กรุณายกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการสภา
เทศบาลช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ให้นางสาวอุไร สมอุทัย เป็นคณะกรรมการ
กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ เทศบาล จำนวน 7 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย
นายประดิษฐ์ เมืองลือ , นายคำรณ จายโจง , นางสาวอุไร สมอุทัย , นางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ ,
นางพรรณรัตน์ อุประโจง , นายภาคิน หล้าเมือง , นายสงัด เขียวธง
- ดั ง นั้ น ถื อ ว่ า มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ นางพรรณรั ต น์ อุ ป ระโจง และนางสาวอุ ไร สมอุ ทั ย
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล

มติที่ประชุม

คั ด เลื อ ก นางพรรณรั ต น์ อุ ป ระโจง และนางสาวอุ ไ ร สมอุ ทั ย เป็ น คณะกรรมการกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น

-21ประธานสภา: ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ผมขอพักการประชุม 15 นาที
***************** พักการประชุม 15 นาที ******************
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา: ในระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องอื่นๆ แจ้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น
โดยนายณรงค์ เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เขต 1 ขอเชิญครับ
สท.ณรงค์:

เรี ย นท่ านประธานสภา คณะผู้ บ ริ ห าร เจ้ าหน้ า ที่ ส่ ว นราชการเทศบาลตำบลบ้ านแป้ น ทุ ก ท่ า น
กระผมนายณรงค์ เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เขต 1 เป็นตัวแทนของประชาชนใน
เขตพื้ น ที่ เทศบาลตำบลบ้ านแป้ น ได้ รั บ เรื่ อ งราวร้อ งทุ กข์ จ ากประชาชน จำนวน 3 เรื่อ ง ดั งนี้
1.เรื่องกรณีพื้นที่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้น นางแสงจันทร์ นันทขว้าง แจ้งเจ้าของที่ดิน
ใกล้เคียง ได้มีการปรับถมที่ดินเพื่ อทำการก่อสร้าง แต่เจ้าของที่ดินที่เป็นคู่กรณีของนางแสงจันทร์
นันทขว้าง ได้มีก ารปรับ ถมที่ดินสูงกว่า และไม่ มีการใส่ท่อระบายน้ำ จึงเป็ นเหตุให้ เกิดน้ำท่วมขัง
และไหลเข้าสู่บ้านของนางแสงจันทร์ นันทขว้าง
2.เรื่องกรณี พื้นที่บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม นายศุภกฤษ บูรพาภรณ์พันธ์ และ
ประชาชนพื้น ที่ใกล้ เคีย ง โดยได้เกิดเหตุการณ์ เจ้า ของที่ดินใกล้ เคี ยงได้ มีการปรับถมที่ดินสู งกว่า
และไม่มีการใส่ท่อระบายน้ ำ จึ งเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขัง และไหลบ่าเข้าสู่ บ้านของนายศุภ กฤษ
บูรพาภรณ์พันธ์ และประชาชนพื้นทีใ่ กล้เคียง
3.เรื่ องกรณี ในพื้ น ที่ บ้ านรั้ ว – ทุ่ ง หมู่ ที่ 8 ตำบลหนองหนาม เหตุการณ์ ที่ เกิด ขึ้นคื อ เกษตรกร
ร้ อ งเรี ย นปั ญ หาจากเจ้ า ของบ้ า นหลายๆ หลั ง ปล่ อ ยน้ ำเสี ย ลงพื้ น ที่ ท ำกิ น ของเกษตรกรผู้ ที่ ม า
ร้องเรียนถึงปัญหา ซึ่งทำให้ได้รับผลกระทบด้านผลผลิต และปัญหาของกลิ่นตามมา
ดังนั้น สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น กระผมนายณรงค์ เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เขต 1
จึงขอให้เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้บรรจุปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ไว้ในระเบียบวาระการ
ประชุ มเรื่องอื่น ๆ ของการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อ ช่วยกัน แก้ไขปัญ หาไปสู่ การ
พัฒนาต่อไป รูปภาพประกอบตามที่เปิดให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านดู

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล
นายมนัสน์:
เรีย นท่ านประธานสภา ผมนายมนัส น์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้ น ปั ญ หาตามที่
นายกเทศมนตรี ท่านณรงค์ เชื้อเย็น ได้นำเสนอในที่ประชุม ทีมผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว และขอมอบหมาย
ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล
นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล จาก 3 หัวข้อที่ท่า นสมาชิกสภาเทศบาลได้ น ำ
ผอ.กองช่าง
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มาเสนอให้ประชุมสภาเทศบาลทราบ ภาพรวมแนวทางปฏิบัติ
หากประชาชนในพื้น ที่ มีความเดือดร้อน ต้องมาเขียนหนังสือร้องทุกข์ เพื่อ เสนอผู้บริห ารสั่ งการ
ตรวจสอบ และประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ ได้รับความเดือดร้อน เพื่อลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไข
หรือกรณีข้อพิพาทร่วมกัน หากมีการใช้งบประมาณของทางราชการในการแก้ไข สถานที่ตรงนั้นต้อง
ไม่เป็นพื้นที่ของเอกชน ส่วนการขุดดิน ถมดินสูงเกินกว่าพื้นที่ข้างเคียง ต้องมีทางระบายน้ำเพื่อให้
น้ำไหลผ่านได้สะดวกไม่ให้พื้นที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย ขอตอบ
ข้อซักถามข้อที่ 1 คุณแสงจันทร์ นันทขว้าง เขียนคำร้องขอให้งานป้องกันฯ สูบน้ำออกจากพื้นที่

-222 – 3 ครั้ ง แต่ จ ะให้ เทศบาลวางท่ อ ระบายน้ ำเพื่ อ ระบายน้ ำออกจากพื้ น ที่ ไม่ ส ามารถทำได้
เนื่องจากเป็นพื้นที่ของเอกชน ส่วนข้อที่ 2 การถมดินสูงกว่าพื้นที่ข้างเคียง ต้องมีทางระบายน้ำเพื่อ
ไม่ให้เจ้าของพื้นที่ขา้ งเคียงได้รับความเดือดร้อน ขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธานสภา: เชิญนายณรงค์ เชื้อเย็น
สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ตามที่ผู้อำนวยการกองช่าง แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องเข้า
มาเขี ย นหนั งสื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ไม่ ท ราบว่ า เรื่ อ งนี้ เกิ ด ขึ้ น มาเป็ น ปี และมี ก ารเขี ย นหนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์
ท่านปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพื้ นที่ตรวจสอบ ไม่ทราบว่าปัจจุบันต้องเขียนหนังสือ
ร้องทุกข์อีกหรือไม่ ต้องเขียนทุกครั้งใช่ไหม

ประธานสภา: เชิญท่านปลัดเทศบาล
นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล จากรูปภาพจะเห็นได้ว่า นานมาแล้วประมาณ 3 ปี
การวางท่อระบายน้ำ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็ นพื้นที่เอกชน ปัญหาเกิดจากเจ้าของพื้นที่ขาย
ที่ดินเพื่อทำบ้านจัดสรร ถนนที่ทำเข้าบ้านแต่ละหลัง ทำเหมือนคันกั้นน้ำปิดทางระบายน้ำ เทศบาล
จึงได้ลงพื้นที่เจรจาเจ้าของที่ดิน ให้ทำท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ ำไหลผ่านได้สะดวก ปรากฏว่าภายหลัง
ได้มีปัญหาขึ้นมาอีก เนื่องจากช่วงฤดูแล้ง เจ้าของที่นาใกล้เคียงได้ขอสูบน้ำจากบ่อน้ำในพื้นที่จัดสรร
แต่เจ้าของพื้นที่จัดสรรไม่ยินยอม ไม่ให้น้ำ เมื่อถึงฤดูฝน น้ำไหลหลาก เจ้าของพื้นที่จัดสรร ได้ขอ
เปิ ด ทางระบายน้ ำให้ ไหลลงสู่ พื้ นที่นา แต่เจ้าของพื้น ที่น า ไม่ยิน ยอม จึงทำให้ น้ ำท่วมขังในพื้ นที่
ดังกล่าว เทศบาลจึงต้องช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้ องต้น โดยให้งานป้องกันฯ สูบน้ำ ออกจากพื้นที่
ดังนั้นคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบและหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง
เนื่องจากเป็นพื้นที่ของเอกชน นำเรียนที่ประชุมรับทราบ

นายมนัสน์:
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมขอนัดหมายท่านปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง และ
นายกเทศมนตรี ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งนายณรงค์ เชื้อเย็น และผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 3 ท่าน นั ดหมายลงพื้นที่
ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป
ประธานสภา:

เชิญนายถนอม ญาณะโรจน์

สท.ถนอม:

เรียนท่านประธานสภา บ้านม่วงมีปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน น้ำขุ่นมีตะกอน น้ำไม่สะอาด ซึ่งทาง
หมู่บ้าน ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 650,000 บาท เพื่อปรับปรุงระบบ
น้ำประปาของหมู่บ้าน แต่ติดปัญหาไม่มีสถานที่ ให้ก่อสร้าง จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ปัญหา
จึ ง ไม่ ได้ รั บ การแก้ ไข เกิ ด ปั ญ หาน้ ำขุ่ น เนื่ อ งจากในท่ อ ประปามี ต ะกอน และนางสาวพรพิ ม ล
สุใจโรจน์ ได้ทำหนังสือขอจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนท่อประปา ระยะทางประมาณ 1,000
กว่าเมตร ไม่ทราบว่าทางท่านปลัดเทศบาล และกองช่ าง มีแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้
น้ำประปาบ้านม่วงอย่างไร

ประธานสภา:

เชิญผู้อำนวยการกองช่าง

-23นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
ผอ.กองช่าง
จะเสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของจังหวัดลำพูน เพื่อเปลี่ยนท่อประปาขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 หากโครงการผ่านจะเซ็นสัญญาเพื่อดำเนินโครงการภายในวันที่
30 มิถุน ายน 2564 ซึ่งร.ต.วิทยา ได้มอบที่ดินจำนวน 1 งานบริเวณหลั งวัดบ้ านม่วง ใช้ เป็ น
สถานที่ก่อสร้าง
ประธานสภา:

เชิญนายถนอม ญาณะโรจน์

สท.ถนอม:

เรี ย นท่ านประธานสภา ขอขอบคุ ณ ผู้ อ ำนวยการกองช่ างและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง การขอเปลี่ ย น
ท่อประปาขนาดใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่อยู่ระหว่างขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของจังหวัดลำพูน
ซึ่งหมู่บ้านจะได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อน และจะได้แจ้งให้ประชาชนในหมูบ่ ้านได้รับทราบต่อไป

ประธานสภา:

ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคเป็นปัญหาใหญ่ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอสอบถาม โครงการนี้อยู่
ในแผนของหมู่บ้านหรือไม่ ขอให้ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ

นายไกรยศ:

ตามที่ท่านประธานสภา สอบถามโครงการเปลี่ยนท่อประปา บรรจุในแผนของหมู่บ้านหรือไม่
บ้านม่วงมีหนังสือร้องทุกข์ปัญหาน้ ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ และในการประชาคมหมู่บ้านก็ได้มี
การเสนอปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลจะมีการ
ประชุ ม แผนฯ เพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากในวั น นี้ ไ ด้ คั ด เลื อ กคณ ะกรรมการพั ฒ นาแผนเทศบาล
ในสัดส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 3 ท่าน และเทศบาลต้องส่งโครงการเปลี่ ยนท่อประปา
ขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากเงินเหลือจ่ายของจังหวัดลำพูน ภายใน
วัน ที่ 15 มิถุน ายน 2564 ปัจจุบันกฎหมายฉบับใหม่ การจัดสรรงบประมาณด้านน้ำต้องบรรจุ
ในแผนสนทช.(สำนั กทรัพยากรน้ำแห่ งชาติ) ซึ่งเทศบาลบ้านแป้น โชคดีที่ นำส่ งโครงการนี้ บรรจุ
ในแผนสนทช.ได้ทันเวลา และมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโครงการ ตามที่ร.ต.วิทยา ได้มอบ
พื้นที่ให้เทศบาลจำนวน 2 งาน บริเวณหลังวัดบ้านม่วง

ผอ.กองยุทธศาสตร์

ประธานสภา:

เชิญนางพรพิมล สุใจโรจน์

สท.พรพิมล:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถาม กรณีบ้านม่วง ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ขอจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
เปลี่ยนท่อประปาขนาด 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว จะได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น
ท่อประปาขนาดใหญ่ เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้พี่นอ้ งประชาชนก่อนใช่หรือไม่

ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง จัดส่งโครงการเปลี่ยนระบบท่อประปา
ขนาดใหญ่ เพื่ อ ขอรั บ เงิ น เหลื อจ่ าย เงินอุ ดหนุ น เฉพาะกิจจากจั งหวัดลำพู น หากอยู่ ในแผนของ
หมู่บ้าน สามารถดำเนินการได้ทันที หากไม่มีในแผนต้องดำเนินการปรับปรุงแผน ก่อนที่จะนำเรื่องใด
เข้าสู่ที่ประชุม จะต้องมีในแผน มีพื้นที่ หรือมอบที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์เทศบาล เพื่อสามารถขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณได้ทันเวลา จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่เชิญครับ
ไม่มีน ะครับ สำหรับ การประชุ มสภาเทศบาล สมั ยสามัญ สมัย แรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้
ผมขอปิดประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

