
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 
วันพฤหัสบดีที ่ 28 พฤษภาคม  2563  เวลา  09.00 น. 

ณ  ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
.................................................. 

    ผู้มาประชุม 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

     
     ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1.นางศรีไล         เจริญววิัฒน์วงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น               ลากิจ 

     ผู้เข้าร่วมประชุม 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นายธีระศักดิ์     จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ธีระศักดิ์      จันทร์ภิรมย์ 
2.นายพรศักดิ์      แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรศักดิ์        แก้ววิจิตร 
3.นางรัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกองคลัง รัตน์ติยา      พงษ์วิทยานุกฤต 
4.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ 
5.นายรังสรรค์     ขว้างแป้น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รังสรรค์       ขว้างแป้น 
6.นายเจริญ        ชุ่มพระวงศ์ รก.หัวหน้าสำนักปลัด เจริญ         ชุ่มพระวงศ์ 
7.นายไกรยศ       คำมูล รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ไกรยศ         คำมูล 
8.นางสอางค์ศรี    พิมพ์อูป หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สอางค์ศรี      พิมพ์อูป 
9.นายพิเชษฐ       ไชยแป้น หน.ฝ่ายการโยธา พิเชษฐ          ไชยแป้น 
10.นางสาวอมรรัตน์    อูปเวียง เจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์        อูปเวียง 
11.นางสาวพิมผกา  ต้นแก้ว เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ พิมผกา          ต้นแกว้ 
12.นางนันทกา       เครือซุง นักจัดการงานทั่วไป นันทกา         เครือซุง 
13.นางสาวอรนุช     กันทะธง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อรนุช           กันทะธง 
14.นางสาวชนัญญา    คงสมยั พนักงานจ้าง ชนัญญา        คงสมัย 
15.นางสาวบุษบา    หมื่นวิวฒัน์ พนักงานจ้าง บุษบา          หมื่นววิัฒน ์
16.นางอ่อนจันทร์   มาละโรจน์ พนักงานจ้าง อ่อนจันทร์     มาละโรจน์ 
17.นายอนุชัย        ยะพะง่า พนักงานจ้าง อนุชัย           ยะพะง่า 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นทุกคน            
เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี 2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม  2562  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมการประชุม
สภาเทศบาล จำนวน 10 ท่าน ลากิจ  1 ท่าน คือ นางศรีไล  เจริญวิวัฒน์วงศ์  จากนั้นเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาเทศบาลได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น                   
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  ณ  ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา: สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ การประชุม             

ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี 2563  ในวันพฤหัสบดีที่  28  
พฤษภาคม  2563  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  มีระเบียบวาระ                 
การประชุมทั้งหมด 4 วาระ สำหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแรก  จากการ
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้ทุกท่านต้องใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ คือ New Normal เป็น
การปรับตัวให้ เข้ากับสถานการณ์ ในปัจจุ บัน  เรื่องที่ สอง ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น มีเรื่องแจ้งที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ เกี่ยวกับการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ขอเรียนเชิญครับ 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ 
ปลัดเทศบาล จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ประกาศใช้แผนพัฒนา
ปฏิบัติหน้าที ่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
นายกเทศมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบับที ่3                 

พ.ศ.2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน
ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                
พ.ศ.2537  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้”  
ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
“ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  ด้วย  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับ 
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ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน ดังนั้น ผมจึงขอบรรจุวาระการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
ฉบับเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือทราบต่อไป  สำหรับ
รายละเอียดด่าง ๆ มอบหมายให้กองวิชาการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีท่านปลัดเทศบาล              
รก.ผอ.กองวิชาการฯ ปลัดเทศบาล ได้ประกาศใช้แผนฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ตามระเบียบคือ เมื่อประกาศใช้  

แผนฯ แล้วต้องรายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ เทศบาลไม่สามารถจัดประชาคมเพ่ิมเติมแผน
เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือยกเว้นการประชาคมแผนท้องถิ่น 
กรณีเพ่ิมเติม และให้นำข้อมูลจากการสภาเทศบาล ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน โครงการแผนกินได้                 
มาเพ่ิมเติมแผน ข้อมูลด้านในเป็นไปตามทีรู่ปเล่มเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกสภา ซ่ึงเป็นแผนที่ทำไว้
สำหรับรองรับการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564                  
ในเดือนสิงหาคม 2563 นำเรียนที่ประชุมทราบครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุมที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น                                 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ตามเอกสารที่อยู่ ในมือ                 
ทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด หรือคณะผู้บริหารจะแก้ไข ขอเรียนเชิญครับ  ไม่มีสมาชิก
สภาท่านใดแก้ไขนะครับ  ถ้าไม่มีผมจะถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยวิสามัญ ครั้งที ่1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563  

มติที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เม่ือวันที่               
10 เมษายน 2563   

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องที่เสนอใหม่ 

ประธานสภา: วาระท่ี 3.1  ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี                 
พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ครับ 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เสนอญัตติ  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของสำนักปลัด ผมขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อน เนื่องจากเพ่ือให้ 
นายกเทศมนตรีฯ การปฏิบัติตามระเบียบเป็นไปด้วยความถูกต้องที่สุด และจะได้ทำหนังสือหารือแนวทางการปฏิบัติที่

ถูกต้องไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน หากเมื่อได้ความชัดเจนจากการ
หารือ จะนำญัตติดังกล่าวทีข่อยกเลิกเข้ารับการพิจารณาต่อสภาอีกครั้ง ในโอกาสต่อไปครับ 

ประธานสภา: เป็นอันว่าวาระที ่3.1  ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอถอนญัตตินี้
ออกไปก่อน เพ่ือนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ต่อไปเป็นวาระท่ี 3.2  ญัตติของนายกเทศมนตรี  
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เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ             
กองวิชาการและแผนงาน เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ครับ 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เสนอญัตติ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ปฏิบัติหน้าที ่ พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
นายกเทศมนตรีฯ หลักการและเหตุผล  ตามที่กองวิชาการและแผนงาน ได้ตั้งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 ชุด ในราคา 3,500 บาท เพื่อใช้ใน 
ภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น อาทิเช่น บันทึกการประชุม บันทึกการออกประชาคม
หมู่บ้าน บันทึกการอบรมอันมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาล ฯลฯ ซึ่งตาม
หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 ได้แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ โดยจำแนกให้เครื่องบันทึกเสียงอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
ครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

 ข้อระเบียบกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่ 

 ข้อพิจารณา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อกิจการของ
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้ 

 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนและสถิติ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) 
งบประมาณตั้งไว้ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนและสถิติ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง 
(ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

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

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนและสถิติ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งเป็นราคาตามท้องตลาด งบประมาณ
ตั้งไว้ 3,500 บาท จำนวน 9 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา,               
นางสุพรรณ เลิศพฤกษ ์รองประธานสภา, นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา, สท.ประดิษฐ์  
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เมืองลือ , สท.เทพนิมิต  เจริญสุข, สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ , สท.อุทัย อุประโจง, สท.ณรงค์                
เชื้อเย็น , สท.สนิท สุริยะธง   

ประธานสภา: วาระที่ 3.3  ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ขอเรียนเชิญ                  
ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ครับ 

นายธีระศักดิ์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
ปฏิบัติหน้าที่ หลักการและเหตุผล  ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ตั้งโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร              
ยาว 25.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 
787,000 บาท (ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                
หน้า 133)  เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง แต่ไม่
สามารถออกแบบงานก่อสร้างเองได้  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องดำเนินการจ้างออกแบบและคำนวณ
งานอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปตาม
ระเบียบ ก่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ประโยชน์ใช้สอยตามหลักวิศวกรรม หลักวิชาช่าง
และตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องจ้างออกแบบโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยไดม้ีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนจากเดิม เพ่ือให้ได้สิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ดังนั้น
จึงขอพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน  ดังนี้ 

 1.เพ่ิมฐานรากเสาตอม่อช่วงกลางอาคาร จำนวน 6 จุด 
 2.เปลี่ยนขนาดเหล็กปอกเสาตอม่อ  จาก  เหล็ก RB 6 มม.  เป็น  เหล็ก RB 9 มม. 

 3.เปลี่ยนขนาดเหล็กคานคอดิน จาก  เหล็ก DB 12 มม.  เป็น  เหล็ก DB 16 มม. 
4.เปลี่ยนตะแกรงเหล็ก wrie Mesh จาก  ขนาด Ø 4  มม.  เป็น  ขนาด Ø 5  มม.    
5.แก้ไขเหล็กโครงหลังคาเหล็กโดยการตัดจันทันพรางออก 
6.เปลี่ยนแปลงเหล็กแป จาก  เหล็กกล่องขนาด  1.5 x 1.5  นิ้ว  หนา  2  มม. @ 1.00 ม.      

              เป็น  เหล็กกล่องขนาด  6 x 2  นิว้  หนา 2.5  มม. @ 1.00 ม.    

ทั้งนี ้การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนไม่ได้กระทบต่อขนาด พ้ืนที่ และงบประมาณตามเทศบัญญัติที่ตั้งไว้ 
อีกท้ัง ไม่กระทบต่อแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565 ) รายละเอียดปรากฎตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ที่แนบมาพร้อมนี้ 
ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ  1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 4 การจ้างงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ข้อ 131 
กำหนดให้ส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเองได้ อาจ
ขอความร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปกร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนได้ หรือจะดำเนินการจัดจ้างออกแบบรูปรายการก่อสร้างก็ได้ 
2.หนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0023.6/ว 1521 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
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ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
ข้อพิจารณา  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

ประธานสภา: ตามที่ท่านปลัดเทศบาล เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม เชิญครับ ไม่มี               
นะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน 
กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน จำนวน 10 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบล               
บ้านแป้น โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ดังนี้ 
1.เพิ่มฐานรากเสาตอม่อช่วงกลางอาคาร จำนวน 6 จุด 

 2.เปลี่ยนขนาดเหล็กปอกเสาตอม่อ  จาก  เหล็ก RB 6 มม.  เป็น  เหล็ก RB 9 มม. 
 3.เปลี่ยนขนาดเหล็กคานคอดิน จาก  เหล็ก DB 12 มม.  เป็น  เหล็ก DB 16 มม. 
4.เปลี่ยนตะแกรงเหล็ก wrie Mesh จาก  ขนาด Ø 4  มม.  เป็น  ขนาด Ø 5  มม.    
5.แก้ไขเหล็กโครงหลังคาเหล็กโดยการตัดจันทันพรางออก 
6.เปลี่ยนแปลงเหล็กแป จาก  เหล็กกล่องขนาด  1.5 x 1.5  นิ้ว  หนา  2  มม. @ 1.00 ม.      

          เป็น  เหล็กกล่องขนาด  6 x 2  นิ้ว  หนา 2.5  มม. @ 1.00 ม.    
จำนวน 10 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา,  นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ 
รองประธานสภา, นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา, สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ , สท.เทพนิมิต  
เจริญสุข, สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ , สท.อุทัย อุประโจง, สท.ณรงค์ เชื้อเย็น , สท.สนิท สุริยะธง, 
สท.สันติ  ปินคำ 

ประธานสภา: วาระที่ 3.4  ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านแป้น  
ก่อนที่ท่านนายกฯ จะเสนอญัตตินี้ ขอเชิญผอ.กองคลัง ชี้แจงสถานะทางการคลังของเทศบาลให้ที่
ประชุมทราบ เชิญครับ 

นางรัตน์ติยา: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังขอแจ้งสถานะทางการ
ผอ.กองคลงั คลัง รวมถึงเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  เงินสะสม 30 เมษายน 2563          32,371,188.43  บาท 
  บวก  เงินสะสม / ปรบัปรุงบัญชี                   4,310.00  บาท 
               32,375,498.43  บาท 
  หัก  เงินส่งสมทบกองทุนส่งเสรมิกิจการเทศบาล    8,671,909.10 
        ลูกหนี้ภาษีบำรุงทอ้งที่                                        172.90 
        ลูกหนี้ภาษีป้าย                                            12,800.00 
        ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว            5,437,604.77      

      จ่ายขาดเงินสะสม       128,126.00    14,250,612.77  บาท 
คงเหลือเงินสะสมหลังตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องฝากส่ง ก.ส.ท.แล้ว       18,124,885.66   บาท 
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หัก  เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย (10 เม.ย.63)      415,000.00 
      เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย (27 เม.ย.63)                               415,000.000 บาท 
คงเหลือ            17,709,885.66  บาท 
หัก  เงินสะสมที่ อปท.สำรองเงินสะสมไว้จ่ายกรณี 
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                               1,257,505.00   3,772,515.00  บาท 
2. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณภัย ร้อยละ 10                                     6,630,000.00  บาท 

รวม                   10,402,515.00  บาท 
  คงเหลอืเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้                                       7,307,370.66 บาท 

ประธานสภา: ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งสถานะทางการเงินและเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ให้ที่ประชุมทราบ
ต่อไปขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ครับ 

 
นายธีระศักดิ์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น   เสนอญัตติ   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ ตำบลบ้านแป้น    หลักการและเหตุผล   ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
นายกเทศมนตรี หมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (แผนกินได้) ระหว่างวันที่ 3–17 กุมภาพันธ์ 2563 

เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองและแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
ประสบปัญหาถนนชำรุดเสียหาย เช่น บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้น ประสบปัญหาถนน
ลูกรังทางลงบ้านเด่น-ร่องอุย (เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1033 ) เกิดชำรุดเสียหาย เป็นหลุม
เป็นบ่อ ฝนตกมีน้ำท่วมขังทำให้การสัญจรไปมาลำบาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาเรื้อรังมานาน และประชาชน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านม่วง ประสบปัญหาถนนลูกรังสายปงชัย-                
บ้านม่วง ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายที่กลุ่มเกษตรกรบ้านม่วง
และบ้านแป้น ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรและประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนและลดความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จึงต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชนเป็นการ
เร่งด่วน ข้าพเจ้านายธีระศักด์ิ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น 
ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 251,600 บาท เพ่ือดำเนิน
โครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) สายปงชัย - บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 144,600 บาท  2.โครงการปรับปรุงผิวจราจร
เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสาย 1033 บริเวณแยกเข้าบ้านเด่น – ร่องอุย หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบล
บ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 
107,000 บาท 

 ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 1.ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
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 2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
เรื่อง แนวทางในการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2560  

 ข้อพิจารณา  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือพิจารณาต่อไป 

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

สท.เทพนิมิต โครงการปรับปรุงผิวจราจรเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน สาย 1033 บ้านเด่น – ร่องอุย ถือเป็นโครงการ 
ที่ดี แต่ประชาชนสอบถามว่าถนนที่จะก่อสร้างรับน้ำหนักได้กี่ตัน เนื่องจากรถบรรทุกวิ่งผ่านเป็น
ประจำ หากก่อสร้างไปแล้วเกรงถนนจะได้รับความเสียหาย 

ประธานสภา: เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

นายณัฐวิโรจน:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการปรับปรุงผิว 
ผอ.กองช่าง จราจรเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน สาย 1033 บริเวณแยกบ้านเด่น - ร่องอุย  แขวงทางหลวงอนุญาตให้

เทศบาลดำเนินการในส่วนเฉพาะปรับปรุงผิวถนน ซึ่งกองช่างได้สำรวจแล้วพบว่า บริเวณดังกล่าวมี
รถบรรทุกเข้า – ออก เป็นประจำ ซึ่งถนนเดิมเป็นดินลูกรังและจะปรับปรุงโดยการบดอัดเป็นถนน
แอสฟัสติกคอนกรีต รบัน้ำหนักได้ดี ส่วนความม่ันคงแข็งแรงมากน้อยเพียงใด ตามค่างานของดินเดิม 
ถนนแอสฟัสติกคอนกรีตรบัน้ำหนักได้ 12 ตัน ขอนำเรียนที่ประชุมทราบครับ 

ประธานสภา: เชิญสท. สมศักด์ิ ครับ 

สท.สมศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนนสาย              
บ้านเด่น -ร่องอุย เป็นโครงการที่ดี อยู่ในเขตพ้ืนที่ของกรมทางหลวง แต่สามารถทำได้  แต่โครงการ
ก่อสร้างพนังกันดิน บ้านแป้น อยู่ในเขตพ้ืนที่กรมทางหลวงเหมือนกัน แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะเหตุ
ใด ขอฝากท่านประธานสภา ไปยังผู้อำนวยการกองช่างด้วยครับ 

ประธานสภา: เชิญสท. จันทรแ์สง ครับ 

นางจันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน  ดิฉันเห็นด้วยกับการ 
เลขานุการสภาฯ จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเด่น – ร่องอุย ขอให้กองช่าง 

ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำถนนเส้นนี้ให้ดี มีมาตรฐาน เนื่องจากถนนเส้นนี้ รถบรรทุก รถเกีย่วข้าว 
วิ่งผ่านตลอด ทำท้ังท ีขอทำให้ดี คุม้กับงบประมาณท่ีจ่ายไป อย่าให้ประชาชนตำหนิค่ะ 

ประธานสภา: เชิญสท. ณรงค์ ครับ 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอแนะให้ติดป้ายห้าม
รถบรรทุกที่นำ้หนักเกินวิ่งผ่าน หรือติดป้ายระบุขนาดน้ำหนักของรถที่สามารถวิ่งผ่านได้ครับ 

ประธานสภา: เชิญสท. ประดิษฐ์  ครับ 
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สท.ประดิษฐ์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถามทางกองช่าง ได้
ติดต่อประสานงานไปยังแขวงทางหลวงแล้วหรือไม่ เนื่องจากทราบว่ากรมทางหลวงมีแผนขยายไหล่
ทาง 600 เมตร ซึ่งไม่ทราบว่าจะทำในปีพ.ศ.ใด หากเทศบาลปรับปรุงถนนบริเวณนั้นไปแล้ว และ
แขวงทางหลวงรื้อออก จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ 

ประธานสภา: เชิญสท.สุพรรณ  ครับ 

นางสุพรรณ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันทราบมาจากการเขา้ร่วม 
รองประธานสภาฯ ประชุมคณะกรรมการแผนจังหวัดลำพูน แขวงทางหลวงจะขยายไหล่ทาง 600 เมตร จากสามแยก

ท่าจักร ถงึร้านลาบท่าจักร - บ้านล้อง เท่านั้น นำเรียนที่ประชุมทราบค่ะ 

ประธานสภา: เชิญสท. สมศักด์ิ ครับ 

สท.สมศักดิ์: เรียนท่านประธานสภา ขอให้กองช่างประสานงานไปยังแขวงทางหลวง เรื่องขยายไหล่ทางและการ
ขยายสะพาน ระยะทางเริ่มต้นตรงไหน และสิ้นสุดตรงไหน ดำเนินการในปีพ.ศ.ใด หากเทศบาล
ดำเนินการปรังปรุงถนนไปแล้วต้องรือ้ออกจะสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุครับ 

ประธานสภา: เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

นายณัฐวิโรจน:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ทุกความคิดเห็นและคำแนะนำ ซึ่งกองช่างจะได้ประสานงานแขวงทางหลวงเพ่ือข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป

ส่วนเรื่องกำแพงกันดิน บริเวณป้อมยามบ้านแป้น  แขวงทางหลวงแจ้งว่าไม่สามารถอนุญาตให้
ดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นความมั่นคงแข็งแรงของถนนทางหลวงแผ่นดิน แต่รับเรื่องไว้เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขในด้านอ่ืนต่อไปครับ 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิก
สภาท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพ่ือดำเนินโครงการ ดังนี้ 1.โครงการปรับปรุง             
ผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายปงชัย -บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 
144,600 บาท  2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเชื่อมทางหลวงแผ่นดินสาย 1033 บริเวณแยกเข้า
บ้านเด่น – ร่องอุย หมู่ที ่3 บ้านหนองเต่า ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 107,000 บาท รวม 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 
251,600 บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล 
จำนวน 10 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จำนวน 251,600 บาท เพื่อดำเนินโครงการ ดังนี้ 
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายปงชัย -บ้านม่วง 
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบล
บ้านแป้น งบประมาณ 144,600 บาท 
2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเชื่อมทางหลวงแผ่นดินสาย 1033 บริเวณแยกเข้าบ้านเด่น-ร่องอุย 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 107,000 บาท     
จำนวน 10 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา,  นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ 
รองประธานสภา, นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา, สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ , สท.เทพนิมิต   
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เจริญสุข, สท.สมศักดิ์ ห้าว, สท.ณรงค์  เชื้อเย็น, สท.อุทัย  อุประโจง, สท.สนิท  สุริยะธง,                
สท.สันติ ปินคำ   

ระเบียบวาระที่ 4      เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภา: สำหรับวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรือแจ้งปัญหาความต้องการของ
ประชาชน เชิญสท.เทพนิมิต ครับ 

สท.เทพนิมิต: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ขอขอบคุณทางเทศบาลที่ดูแลประชาชนด้านวาตภัยเมื่อ
เดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว จากพนักงานเทศบาล สมาชิกสภา 
ผู้ใหญ่บ้าน และขอขอบคุณทางเทศบาลปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนในพ้ืนที่ใช้งาน             
ไดเ้พียงพอเป็นอย่างด ี

ประธานสภา: เชิญสท. อุทัย ครับ 

สท.อุทัย: เรียนท่านประธานสภา  แจ้งถนนประชานรัฐพัฒโนบริเวณสามแยกเลี้ยวซ้ายไปบ้านบ่อโจง จะ
สามารถขยายถนนโดยการเพ่ิมท่อลอดเหลี่ยม เพ่ือขยายวงการเลี้ยวรถได้หรือไม่ เกิดอุบัติเหตุ 
ประชาชนได้รับบาดเจ็บ 

ประธานสภา: เชิญสท. สุพรรณ ครับ 

นางสุพรรณ: เรียนท่านประธานสภา ฝากทา่นประธานสภาไปยังงานป้องกันฯ ขอให้ช่วยล้างถนนแทนการรดน้ำ  
รองประธานสภาฯ เพ่ือให้ถนนสะอาดลดฝุ่นละออง 

ประธานสภา: เชิญสท. อุทัย ครับ 

สท.อุทัย: เรียนท่านประธานสภา  ขอเพ่ิมการล้างถนนและรดน้ำ บริเวณถนนสายบ่อโจง , บ้านถ้ำ-หนองหนาม 

ประธานสภา: เชิญสท. สันติ ครับ 

สท.สันติ: เรียนท่านประธานสภา  ขอกองช่างซ่อมแซมฝาทอ่ระบายน้ำ ซอย 26 และซอย 16 บ้านเส้ง 

ประธานสภา: เชิญสท. สนิท ครับ 

สท.สนิท: เรียนท่านประธานสภา ขอขอบคุณเทศบาลประสานงานขุดลอกลำเหมืองสายบ้านแป้น-บ่อโจง 
ประชาชนชื่นชม การสัญจรไปมา สะดวกข้ึน 

ประธานสภา: การขุดลอกลำเหมือง เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจง 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การขุดลอกลำเหมือง เป็นงบประมาณ 
ปลัดเทศบาล    เร่งด่วนจากรองฯ อนุทิน 2 สายและอีก 1 สาย จากสนง.งานป้องกันฯ จังหวัดลำพูน ซึ่งกองช่างได ้
ปฏิบัติหน้าที่    ประสานงานรับงบประมาณจากอำเภอเมืองลำพูน ขุดลอกลำเหมือง 3 สาย คือ  ลำเหมืองแป้น,                 
นายกเทศมนตรี ลำเหมืองกล้วย,ลำเหมืองทง ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ชี้แนวเขต 

ประธานสภา: เชิญสท. ประดิษฐ์ ครับ 
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สท.ประดษิฐ์: เรียนท่านประธานสภา การขุดลอกลำเหมืองเป็นโครงการที่ดีมาก งบประมาณไม่ได้มาจาก                
รองฯอนุทิน  แต่เป็นเงินภาษีของประชาชน ที่เข้ามาทำตรงนี้ พูดตรง ๆ เป็นการหาเสียง แต่การทำ
จริง ๆ บริเวณที่โล่ง จะขุดลอกง่ายทำได้สวยงาม แต่บริเวณที่เป็นป่า เป็นบ้าน ไม่ได้ขุดลอก ขอให้
กองช่างตรวจสอบ เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องดูแลทั้งระบบ บริเวณง่ายๆ เขาจะขุดลอกแต่บริเวณ
ที่ยากๆ เขาไม่ขุดลอก ขอฝากได้ด้วยครับ 

ประธานสภา: เชิญสท.อุทัย ครับ 

สท.อุทัย: เรียนท่านประธานสภา  ซอย 2 บ้านถ้ำหนองหนาม ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝาท่อระบายน้ำแตกเกรง
จะเกิดอันตรายต่อประชาชน ขอฝากกองช่างตรวจสอบและแก้ไข 

ประธานสภา: เชิญสท.ณรงค์ ครับ 

สท.ณรงค:์ เรียนท่านประธานสภา  ฝาท่อระบายน้ำแตกบริเวณสามแยกบ้านถ้ำ หนองหนาม มาทางทิศเหนือ 
และกระแสไฟฟ้าตก บริเวณถนนประชารัฐพัฒโน บริเวณโรงงานอิฐบล็อก ทำหนังสือร้องทุกข์เข้ามา
ที่เทศบาล 2 ครั้ง ขอให้กองช่างรีบประสานงานไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนชำรุดจากไฟตก กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ 

ประธานสภา: เชิญสท.จันทร์แสง ครับ 

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

ประธานสภา: เชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายณัฐวิโรจน:์ เรียนท่านประธานสภา การขุดลอกลำเหมืองตามที่ท่านสท.จันทร์แสง แจ้ง กองช่างจะเข้าไป 
ผอ.กองช่าง ตรวจสอบและดำเนินการ ส่วนฝาท่อระบายน้ำที่แตก บ้านถ้ำหนองหนาม กองช่างซ่อมแซมแล้วแต่

รถบรรทุกเหยียบซ้ำ และจะเร่งซ่อมแซมให้ต่อไปครับ 

ประธานสภา: ไฟตก กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนถนนประชารัฐพัฒโน น่าจะเกิดจากโรงงาน
ทำอิฐบล็อกใช้ไฟฟ้ามาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด ขอให้กองช่าง
ประสานงานไปยังการไฟฟ้า จ.ลำพูน เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วน ส่วนการล้างถนนเพ่ือลดฝุ่น
ละออง ขอให้ เทศบาลรีบดำเนิ นการ และแจ้งฝาท่อระบายชำรุด สายบ้านเส้ง - บ้านม่วง                    
ซอย 16,26 

ประธานสภา: เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ 

สท.สมศกัดิ:์ เรียนท่านประธานสภา  ป้ายบอกซอย บ้านแป้นชำรุด ขอให้เทศบาลตรวจสอบและแก้ไข 

ประธานสภา: เชิญสท.อุทัย ครับ 

สท.อุทัย: เรียนท่านประธานสภา  ไฟตก กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ  พบ 2 หมู่บ้านคือ บ้านบ่อโจง และบ้าน
หนองหนาม ขอให้เทศบาลรีบประสานการไฟฟ้าจ.ลำพูน เพ่ือแก้ไขโดยด่วน 

ประธานสภา: เชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 
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นายณัฐวิโรจน:์ เรียนทา่นประธานสภา ป้ายบอกซอย ได้สำรวจพบว่ามีท้ังทีต่้องซอ่มแซม และทำป้ายใหม่ กองช่างจะ 
ผอ.กองช่าง เร่งดำเนินการต่อไปครับ 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรือแจ้งปัญหาความต้องการของประชาชนอีกหรือไม่  
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  แจ้งสถานการณ์ covid-19 ให้ที่
ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 

นายรังสรรค์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา การเฝ้าระวังจากสถานการณ์ covid-19 สถานการณ์ใน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผู้ติดเชื้อ 3,054 ราย  ติดเชื้อรายใหม่  9 ราย 

(เดินทางมาจากต่างประเทศ) เสียชีวิต 57 ราย จังหวัดลำพูนมีผู้ติดเชื้อและรักษาหายแล้ว 4 ราย 
และไม่มีผู้ป่วยมาแล้ว 57 วัน มีการผ่อนปรนหลาย ๆ อย่าง ภายใต้พรก.ฉุกเฉิน จนถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2563  ศูนย์ covid – 19 เทศบาลตำบลบ้านแป้น หากพบผู้เดินทางมากจากต่างจังหวัด
หรอืต่างประเทศ ได้รับความร่วมมือ จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพ้ืนที่ เฝ้าระวัง ติดตาม กักตัวและ
ให้ความช่วยเหลือ จังหวัดที่มีข้อยกเว้นเดินทางไป-กลับลำพูน ไม่ต้องกักตัว คือ เชียงใหม่และลำปาง 
เทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยการแจกถุงยังชีพ มอบหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย 
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องป้องกันต่าง ๆ ให้กับ รพ.สต./กำนัน/ผญบ./อสม. จัดตั้งตู้ปันสุขบริเวณ
ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีมาตรการตรวจคัดกรอง สวมใส่หน้ากากอนามัย 
ล้างมือบ่อย ๆ รวมถึงการลงพ้ืนที่ให้ความรู้และมาตรการในการป้องกันโรค ได้รับความร่วมมือด้วยดี
จากชุมชน ประชาชน ร้านค้า ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ ใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ ติดตามตัวผู้
มาใช้บริการ งดการจัดเลี้ยงในหมู่บ้านหากไม่จำเป็น 

ประธานสภา: ต่อไปเชิญกองการศึกษาแจ้งการเปิดภาคเรียนของเด็กนักเรียน รวมถึงความคืบหน้าการก่อสร้าง
อาคารเรียน เชิญครบั 

นางสุภาวัตร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ศพด.และรร.อนุบาล 
รองปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแป้น ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ covid - 19 และจะเปิดเรียน

ตามปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ครูให้เด็กนักเรียนเรียนออนไลน์ มีแบบฝึกหัดให้ทำ รวมถึง
การออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน นมโรงเรียนจัดซื้อแบบกล่องให้นำกลับไปทานที่บ้าน สำหรับอาหาร
กลางวัน ได้สำรวจความต้องการผู้ปกครอง ประสงค์รับอาหารกลางวันให้เด็ก จำนวน 12 ราย แต่
ปัจจุบัน ไม่มีผู้ปกครองมารับอาหารให้เด็ก ซึ่งอาจติดภารกิจส่วนตัวไม่สามารถมารับได้ หากยังไม่มี
ผู้ปกครองมารับอาหาร สิ้นเดือนพฤษภาคม จะพิจารณางดจ่ายอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 
สำหรับอาคารเรียน สิ้นสุดระยะเวลาก่อสร้าง จะตรวจรับงานในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 
และหาฤกษ์ ในการเข้าอยู่เพ่ือความเป็นศิริมงคล และเตรียมความพร้อมในการจัดห้องเรียน เพ่ือ
พร้อมรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หากได้วันทำบุญที่เหมาะสม จะแจ้งให้ท่ าน
สมาชิกสภาเทศบาลทราบต่อไปค่ะ  สำหรับโครงการต่าง ๆ  ในส่วนรับผิดชอบของการศึกษา ชะลอ
ไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ covid – 19 นำเรียนให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

ประธานสภา: ต่อไปเชิญกองสวัสดิการสังคม แจ้งการให้ความช่วยเหลือผู้พกิาร ผู้สูงอายุ ในสถานการณc์ovid-19 

นายพรศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองสวัสดิการสังคม 
รองปลัดเทศบาล ลงพ้ืนที่ สำรวจผู้ พิการ ผู้ ยากไร้ ผู้ สู งอายุ  ที่ ได้รับผลกระทบการสถานการณ์  covid – 19                  

ส่งรายชื่อไปที่สนง.พัฒนาสังคมฯ จำนวน 56 ราย เพ่ือขอความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ รายละ 
2,000 บาท แต่ยังไม่ทราบว่าจะได้ครบทุกรายหรือไม่ และส่งรายชื่อเด็กยากจนและอยู่ในครอบครัว 
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อุปถัมภ์จำนวน 60 กว่าราย เสนอจังหวัดลำพูนเพ่ือรับเงินสงเคราะห์รายละ 1,000 บาท ส่วนการ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้พิการและผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างสำรวจเพ่ือขอรับงบประมาณ ให้การช่วยเหลือ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแบบสำรวจของอำเภอเมืองลำพูน เพ่ือขอรับการสนับสนุนด้านพันธุ์พืช  
ในพื้นที่รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน จำนวน 100 กว่าราย  

ประธานสภา: ต่อไปเชิญกองวิชาการและแผนงาน แจ้งความคบืหน้าหรือแผนงาน ในการทำงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กองวิชาการฯ รับโอน 
รก.ผอ.กองวิชาการฯ นิติกร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยโอนย้ายมาจากทต.แม่แรง และแจ้งเสียงตามสายของเทศบาล

ชำรุด อยู่ระหว่างส่งซ่อม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ แจ้งข่าวสารทางไลน์และเฟสบุ๊คและ
จัดทำวิดีทัศน์แนะนำองค์กร แผนและงบประมาณ เตรียมพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีพ.ศ.2564 เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ฉันทามติ การประสานแผนอบจ.ลำพูน ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564  ถนนสายบ้านบูชา-บ้านม่วง เชื่อมบ้านป่าซางน้อย 

ประธานสภา: เชิญสท. ณรงค์ ครับ 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา ขอให้กองช่างสำรวจกระจกโค้ง ทุกหมู่บ้าน เนื่องจากชำรุด มัว มองไม่เห็น  

ประธานสภา: ต่อไปเชิญกองคลัง แจ้งการเกบ็ข้อมูล การถือครองทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 

นางรัตน์ติยา: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังลงพืน้ที่เก็บ 
ผอ.กองคลัง ข้อมูลแบบรับรองการถือครองข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการเก็บภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง และวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จะมีประกาศราคาที่ดิน และภายใน 30 มิถุนายน 
2563 จะแจ้งการประเมินการเสียภาษีให้กับเจ้าของที่ดินต่อไป และขอแจ้งรายรับของเทศบาล                  
ณ  วันที่  27 พฤษภาคม 2563 รายรับ 43,161,753.75  ประมาณการรายรับไว้ที่  
66,300,000 บาท ขาดไป 23 ล้านบาท รายจ่าย 33,919,83 .68  บาท  จะเห็นได้ว่ารายรับ
มากกว่ารายจ่าย เนื่องจากงานก่อสร้างและโครงการต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติฯ ยังไม่ได้ดำเนินการและ
คาดว่าเงินเงินงบประมาณจะไม่เข้าตามที่ได้ประมาณการไว้  แจ้งงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
1.รางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 บ้านรั้ว – ทุง่  

 2.รางระบายน้ำ คสล. ซอยหลังวัดบ้านบ่อโจง 
 3.รางระบายน้ำ คสล. บริเวณซุ้มประตูทางเข้าบ้านบ่อโจง 
 4.รางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน บ้านม่วง 
 5.รางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 บ้านบ่อโจง 
 ส่วนการจ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 10 เมษายน 2563 อยู่ระหว่างรอราคากลางจากกองช่าง 

ประธานสภา: เชิญสท.สันติ ครับ 

สท.สันติ: เรียนท่านประธานสภา การประสานงบประมาณจากหน่วยงานอืน่ถือเป็นเรื่องด ีเป็นผลประโยชน์ของ
พ่ีน้องประชาชน หากการขุดลอกลำเหมืองผ่านไปทีใ่ด ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านช่วยดูแลและ
ตรวจสอบ และผมได้รับการประสานงานก่อสร้างถนนแอสฟัลติก เส้นละ 500,000 บาท หาก
หมู่บ้านใด สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการ สามารถแจ้งได้ที่ผมเพ่ือประสานงานกองช่างขอรับ
งบประมาณต่อไป 

ประธานสภา: ต่อไปเชิญสำนักปลัดครับ 
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นายเจริญ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งานป้องกันฯ  
รก.หน.สำนกัปลัด ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือสำรวจความเสียหายจากเหตุ

วาตภัยเมื่อเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทำให้เทศบาลสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้
ทันทว่งท ี

ประธานสภา: เชิญสท.ประดิษฐ์ ครบั 

สท.ประดิษฐ์: เรียนท่านประธานสภา มาตรการช่วยเหลือเยียวยา จากสถานการณ์ covid – 19 เทศบาลช่วยเหลือ
ไม่ทั่วถึง ขอสอบถามจะฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปอย่างไร  อยากให้เทศบาลหาแหล่ง
เงินทุน ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ร้านค้าประชารัฐ หากมีโอกาสขอให้เทศบาลไปศึกษาดูงานของพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงราย เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของพ่ีน้องประชาชน 

ประธานสภา: เกษตรกรผู้ทำนา บ้านเส้ง นายปรีชา ทำนาและดันดินไปถมลำเหมืองสายบ้านเส้ง-บ้านบูชา ทำให้น้ำ 
ไม่สามารถระบายได้ ขอให้กองช่างตรวจสอบ จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือ                   
มีเรื่องแจ้งที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ  การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี 2563 ในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี  ผมขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ 

มติทีป่ระชุม     รับทราบ 

เลิกประชุม       เวลา 12.50 น. 
      
     (ลงชื่อ)..................................ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                                (นางจันทร์แสง  จิตอารี) 
              เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่......................................................... 
       

     (ลงชื่อ).......................................กรรมการ 
                                 (นายเทพนิมิต  เจริญสุข) 
               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น     

      (ลงชื่อ).......................................กรรมการและเลขานุการ 
                                 (นายประดิษฐ์   เมืองลือ) 
                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
 
สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่....................................................... 
      

      (ลงชื่อ)....................................... 
                               (นายถนอม    ญาณะโรจน์) 
                ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


