
 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2563 
วันจันทร์ที ่ 24 กุมภาพันธ์  2563  เวลา  09.00 น. 

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

    ผู้มาประชุม 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

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.นางศรีไล         เจริญววิัฒน์วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ศรีไล       เจริญวิวัฒนว์งศ์ 
7.นายอุทัย         อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น อุทัย       อุประโจง 
8.นายสนิท         สุริยะธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สนิท       สรุิยะธง 
9.นายประดิษฐ์    เมืองลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประดิษฐ์   เมืองลือ 
10.นายสันติ       ปินคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สันติ        ปินคำ 
11.นายสมศักดิ์   ห้าวหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมศักดิ์     ห้าวหาญ 

    
        ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1.นายธีระศักดิ์     จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ธีระศักดิ์      จันทร์ภิรมย์ 
2.นางสุภาวัตร      ศิริบรูณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น สุภาวัตร      ศิริบูรณ์ 
3.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ 
4.นางรัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกองคลัง รัตน์ติยา   พงษ์วิทยานุกฤต 
5.นายรังสรรค์     ขว้างแป้น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รังสรรค์       ขว้างแป้น 
6.นายเจริญ        ชุ่มพระวงศ์ รก.หัวหน้าสำนักปลัด เจริญ          ชุ่มพระวงศ์ 
7.นายไกรยศ      คำมูล รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ไกรยศ         คำมูล 
8.นายพิเชษฐ์        ไชยแป้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิเชษฐ์          ไชยแป้น 
9.นางสอางค์ศรี      พิมพ์อูป หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สอางค์ศรี       พิมพ์อูป 
10.นางณภัทรวรัญญ์  ศิรโรจน์สถิต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ณภัทรวรัญญ์  ศิรโรจน์สถิต 
11.นางนภัสสร       ยะอนันต์ หวัหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นภัสสร          ยะอนันต์ 
12.นางนันทกา        เครือซุง นักจัดการงานทั่วไป นันทกา         เครือซุง 
13.นางสาวอมรรัตน์   อูปเวียง เจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์        อูปเวียง 
14.นางสาวพิมผกา   ต้นแก้ว เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ พิมผกา         ต้นแก้ว 
15.นายชาญศิลป์     มณีวรรณ พนักงานจ้าง ชาญศิลป์       มณีวรรณ 
16.นางสาวชนัญญา  คงสมัย พนักงานจ้าง ชนัญญา        คงสมัย 
17.นางสาวบุษบา    หมื่นวิวฒัน์ พนักงานจ้าง บุษบา           หมื่นวิวัฒน์ 
18.นายอนุชัย          ยะพะง่า พนักงานจ้าง อนุชัย            ยะพะง่า 
19.นางอัมพรรณ       ญาณะโรจน์ พนักงานจ้าง อัมพรรณ        ญาณะโรจน์ 
20.นางฝนทอง          ฟูวิโรจน์ พนักงานจ้าง ฝนทอง          ฟูวิโรจน์ 
21.นางอ่อนจันทร์      มาละโรจน์ พนักงานจ้าง อ่อนจันทร์      มาละโรจน์ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นทุกคน            
เข้าห้องประชุม  แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี 2563  ในวันจันทร์ที่  24 กุมภาพันธ์  2563  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมการประชุม
สภาเทศบาล ครบทั้งหมด 11 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และ
ประธานสภาเทศบาลได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563                   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา: สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
2563  ในวันจันทร์ที ่24 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ้านแป้น  มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด  4 วาระ สำหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ เรื่องแรก  ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ร่วมทำบุญซื้อบัตรปล่อยปลา เพ่ือนำ
ปัจจัยจากการร่วมทำบุญ ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจรักษาและอุปกรณ์การแพทย์ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าซางน้อย 
เรื่องที่สอง เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยกองสาธารณสุขฯ ลงนามร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ 
ร่วมกันกำจัดขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ ภายในสำนักงานและที่อยู่อาศัยของตนเอง  ลด คัดแยกขยะมูล
ฝอย ร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว หลอดพลาสติก และงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร เพ่ือนำไปสู่การ
จัดการงานขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดการดำเนินงาน   
ทุกวันพธุ 
เรื่องที่สาม หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารร่วมกันด้านหน้า                
หอ้งประชุมสภาเทศบาล  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้ น                                 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ตามเอกสารที่ได้แจกให้              
ทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาท่านใด หรือท่านผู้บริหารจะแก้ไข ขอเชิญครับ เชิญสท.ศรีไล ครับ 

สท.ศรีไล: เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันไม่
แก้รายงานการประชุม แต่ขอสอบถามในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดิฉันได้แก้ไขตัวเลขหลาย
รายการในรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล ลงตัวเลขไม่ถูกต้อง และได้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบแล้วหรือไม่ ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วหรือไม่อย่างไร 

ประธานสภา: เชิญคุณไกรยศ รก.ผอ.วิชาการฯ ชี้แจงครับ 

 

 



-3- 

นายไกรยศ: เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากการประชุมครั้งทีผ่่านมา   
รก.ผอ.กองวิชาการฯ ท่านสมาชิกสภาได้ทักท้วงในส่วนของตัวเลข การรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ผมได้

ตรวจสอบและประสานงานห้องคลัง พบว่าตัวเลขมีความคาดเคลื่อนและผิดจริง จึงได้แก้ไขและจะได้
ประกาศเผยแพร่ให้ท่านสมาชิกสภาและประชาชนทราบต่อไปครับ 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไขอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไข 
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น   ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562   

มติที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เม่ือวันที่ 
25 ธันวาคม 2562  

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

3.1   เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นสมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ                
สมัยแรก ประจำปี 2564 

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ 
ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 มีสมาชิกเทศบาลท่านใดจะเสนอใน               
ที่ประชุม เชิญครับ เชิญสท.สันติ   ปินคำ ครับ 

สท.สันติ : ผมนายสันติ  ปินคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบล  
บ้านแป้น สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  ดังนี้                             
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 
2563                                                                 
 -   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  
2563                                                                      
-   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม  

2563                                                                                
-   สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  ถึงวันที่ 2 มีนาคม  

2564 

ประธานสภาฯ:   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรองได้แก่ สท. ณรงค์ เชื้อเย็น และสท.สนิท  สุริยะธง  สมาชิกสภาเทศบาล  
ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมจะถือว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้กำหนด                      
สมัยประชุมตามที่ท่านสท.สันติ  ปินคำ เสนอดังนี้ 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม  
2563                                                                  
-   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  
2563                
-   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม  

2563    
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-   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564 ถึงวันที่  2 มีนาคม  
2564   

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมดังนี้ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่                       
30 พฤษภาคม  2563                                                                  
-   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่                     
30 สิงหาคม 2563                                                                    
-   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที ่                     

30 ธันวาคม  2563                                                                              
-   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่                       
2 มีนาคม  2564   

3.2  ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็น          
รายการใหม่ (กองช่าง) 

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3 ข้อ 3.2 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  ขอเสนอญัตติ เรื่อง 
นายกเทศมนตรีฯ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่   
 หลักการ   เพ่ือขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จำนวน 80,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด  1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้งไว้ 725,760 คงเหลือ 605,760 บาท ขอโอนลดไปจำนวน 
80,000 บาท คงเหลือหลังโอน 525,760 บาท  

 โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  1.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 80,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ข้อ 214 หน้า 101 

 เหตุผล  ด้วยระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 หมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ข้อ 131 กำหนดให้ส่วนราชการ                
ส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่
สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  
กรมศิลปกร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนได้ 

 ในการนี้เทศบาลตำบลบ้านแป้น มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ไม่สามารถ
ออกแบบงานก่อสร้างเองได้ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
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 ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึงปัจจุบัน  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ข้อพิจารณา เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

ประธานสภา:    ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 80,000 บาทจะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม  
เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอสอบถามมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 80,000 
บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่จำนวน 11 เสียงครับ   

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่าย
เป็นค่าออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 80,000 บาท  จำนวน 11 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม  
ญาณะโรจน์ ประธานสภา / นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา /นางจันทร์แสง จิตอารี 
เลขานุการสภา/ สท.ณรงค์  เชื้อเย็น / สท.เทพนิมิต เจริญสุข /สท.ประดิษฐ์  เมืองลือ/สท.สันติ  
ปินคำ/สท.สมศักดิ์  ห้าวหาญ/สท.ศรีไล  เจริญวิวัฒน์วงศ์/สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง  

3.3  ญัตติ เรื่อง ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (สำนักปลัด) 

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหมเ่ชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุท่าน ผมนายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น จะเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน  

นายกเทศมนตร ี งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 หลักการและเหตุผล  ด้วยสำนักปลัด มีความประสงค์จะจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ความจุ 20 ลิตร 

เนื่องจากถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 2 ถัง ชำรุดและได้ดำเนินการซ่อมแซม
แล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติและทางสำนักปลัดมีความจำเป็นต้องใช้งานครุภัณฑ์ดังกล่าว จึง
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 

 ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ                             
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  สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมตัิของสภาท้องถิ่น 

 ข้อพิจารณา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อสภาเทศบาล
ตำบลบ้านแป้น ตามละเอียดดังนี้ 

 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน
นายก/รองนายก ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 725,760 บาท โอนลดครั้งที 3/2563 เมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2563 จำนวน 120,000 บาท คงเหลือ 605,760 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน 
7,800 บาท คงเหลือหลังโอน 579,960 บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด               
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จำนวน 2 ชุดๆละ 3,900 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภา:    ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จำนวน 2 ชุดๆละ 3,900
บาท รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 7,800 บาท  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่าน ใดสอบถาม เชิญครับ              
เชิญสท.ศรีไล 

สท.ศรีไล: เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การโอนงบประมาณ
รายจ่าย มีข้อสงสัยรายละเอียดตัวเลข โอนลดมาจากเงินเดือนฝ่ายการเมือง ตั้งไว้ 725,760             
โอนลดครั้งที่ 3/2563 คงเหลือ 605,760 บาท ซึ่งญัตติก่อนหน้านี้ ญัตติที่ 3.2 ก็โอนลดมาจาก
เงินเดือนฝ่ายการเมืองเหมือนกัน จำนวน 80,000 บาท  ทำไมยอดเงินคงเหลือจึงเท่ากัน ในเมื่อ
เจ้าหน้าที่ก็ทราบแล้วว่า มีการโอนลดในหมวดเดียว ยอดเงินคงเหลือควรจะลดลง แต่ยอดเงิน
คงเหลือกลับเท่าเดิม ขอเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบอธิบายในส่วนนี้ให้ทราบค่ะ 

ประธานสภา:    เชิญเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ ครับ 

นายไกรยศ: เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงให้ที่ประชุม 
รก.ผอ.กองวิชาการฯ ทราบ ญัตติที่ 3.2 และ 3.3 โอนลดจากเงินงบประมาณในหมวดเดียวกัน คือหมวดเงินเดือนฝ่าย

การเมือง แต่ยอดเงินคงเหลือหลังโอนเท่ากัน เนื่องจากสภายังไม่ได้อนุมัติ ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ จึงไม่สามารถตัดยอดเงินคงเหลือได้ครับ 

ประธานสภา:    จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอสอบถามมต ิ 
ทีป่ระชุมว่า ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จำนวน              
2 ชุดๆละ 3,900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,800 บาท  กรุณายกมือขึน้ครับมีสมาชิกสภาเทศบาล
อนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 11 เสียง  

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จำนวน  2 ชุดๆละ 3,900 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,800 บาท  จำนวน  11 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม  ญาณะโรจน์  
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ประธานสภา / นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา /นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการ
สภา/ สท.ณรงค์  เชื้อเย็น / สท.เทพนิมิต เจริญสุข /สท.ประดิษฐ์  เมืองลือ/สท.สันติ  ปินคำ/
สท.สมศักดิ์  ห้าวหาญ/  สท.ศรีไล  เจริญวิวัฒน์วงศ์/สท.อุทัย  อุประโจง/ สท.สนิท  สุริยะธง  

3.4  ญัตติ เรื่อง ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินนายธวัชชัย  ยะพะง่า 

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.4 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินนายธวัชชัย ยะพะง่า                
เชิญผู้บริหาร ครับ 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น จะเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ  

นายกเทศมนตร ี รับมอบที่ดินนายธวัชชัย ยะพะง่า 
 เรื่องเดิม  ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ขอรับเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เพ่ือ
ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านร่องอุย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน 

 ข้อระเบียบกฎหมาย  1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 
122 ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และบรรดาข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ
และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่
อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี  รวมทั้ งมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศใน
เรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 2 การจัดหา ส่วนมี่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 ในกรณีที่พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ
หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

 เหตุผลและความจำเป็น  นายธวัชชัย ยะพะง่า มีความประสงค์ยกที่ดิน เนื้อที่จำนวน 0-0-6.6 ไร่ 
(6.6 ตารางวา) ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 147382 เลขที่ดิน 719 ระหว่าง 4746 / 9848 หน้า
สำรวจ 4160 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้กับเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
ปัจจุบันสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนแจ้งมาว่าต้องให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นเห็นชอบรับมอบ
ที่ดินก่อน จึงจะสามารถโอนที่ดนิให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอ
สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พิจารณาความเห็นชอบรับมอบที่ดินเนื้อที่จำนวน 0 -0-6.6 ไร่               
(6.6 ตารางวา) ตามโฉนดที่ดินเลขที่  147382 เลขที่ดิน 719 ระหว่าง 4746/9848               
หน้าสำรวจ 4160 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพ่ือจะได้ดำเนินการขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านร่องอุย หมู่ที ่2 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นเพื่อพิจารณาต่อไป 
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ประธานสภา:    ฝากกองช่างทำเรื่องขยายเขตไฟฟ้าบ้านขว้าง เนื่องจากมีพ้ืนที่การเกษตรเป็นจำนวนมาก แต่บ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตรมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา ตามที่ผู้บริหารได้เสนอขอญัตติ 
ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินนายธวัชชัย ยะพะง่า เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร                
บ้านร่องอุย  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม เชิญครับ เชิญสท.ศรีไล 

สท.ศรีไล: เรียนทา่นประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จริงๆแล้ว ญัตตินี้
ทุกท่านต้องเห็นด้วย เพราะเป็นความจำเป็นเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับน้ำเพ่ือการเกษตร              
มีข้อสังเกตการทำงานของเจ้าหน้าที่ บางครั้งงบประมาณลงมาที่ท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน ต้องเร่ง
ดำเนินการ ในด้านเอกสารขอฝากไว้ด้วย เดิมที่ดินเป็นของนางวิไร ยะพะง่า ติดจำนองอยู่ที่สหกรณ์
การเกษตร ขออนุญาตเอ่ยนาม สท.เทพนิมิต แจ้งให้ทราบว่า เจ้าของที่ดินเดิมคือนางวิไร ไม่สามารถ
โอนที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลได้เนื่องจากตดิจำนองอยู่ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน ตัวนี้
จะส่งผลกับเจ้าหน้าที่ ส่วนที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้บุตรแต่มีการดำเนินการไปก่อนแล้ว ซึ่งเทศบาล
ยังไม่มีอำนาจหน้าที่ใช้เงินงบประมาณในส่วนนี้ ไม่ทราบว่าผิดถูกหรือไม่ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงเพ่ิมเติม ถ้าเรายังไม่ได้รับโอน เพียงแต่พูดว่าโอน ยังไม่ได้แบ่งที่ดิน แต่ปัจจุบันคงแบ่งที่ดินหรือ  
แยกโฉนดที่ดินเรียบร้อยแล้ว ในเรื่องเอกสารฝากท่านประธานไปยังเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นเรื่อง
เร่งด่วนมากขนาดไหน หากท่านทำผิดพลาดเพียงนิดเดียวอนาคตของท่านคงจะเสียหาย หาก
ประชาชนมีความเดือดร้อน ต้องการมอบที่ดิน ขอให้เทศบาลประชาสัมพันธ์หากท่านใดต้องการยก
ที่ดินให้เทศบาล ต้องทำเรื่องยกที่ดินไว้ก่อน หากมีเงินงบประมาณหรือโครงการเร่งด่วน สามารถ
ดำเนินการได้ทันท่วงที  ไม่ต้องวิตกกังวลกับปัญหาที่จะตามมา ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา: เชิญสท.จันทร์แสง ชี้แจงเพ่ิมเตมิครับ 

นางจันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมือ่เทศบาล 
เลขานุการสภาฯ แจ้งว่า มีงบประมาณเร่งด่วนเข้ามา จึงได้ประสานงานไปยังนายธวัชชัย ยะพะง่า แต่เจ้าของที่ดินแจ้ง

ให้ทราบว่าที่ดินติดจำนองอยู่ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จึงได้ประสานไปยังสหกรณ์เมืองลำพูน 
แจ้งว่าหลักทรัพย์มีมากกว่าหนี้สิน จึงสามารถไถ่ถอนได้ภายในวันเดียว และได้โอนกรรมสิทธิ์จากแม่
ให้บุตร คือนายธวัชชัย และได้นำหลักฐานมายื่นให้กองช่าง ขอชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้ค่ะ 

ประธานสภา: เชิญสท.ศรีไล ครับ 

สท.ศรีไล: เรียนทา่นประธานสภา สอบถามการเจาะบ่อบาดาลเดิม เป็นชื่อของนางวิไร หรือชื่อของนายธวัชชัย 

ประธานสภา: เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ชี้แจงเพ่ิมเตมิครับ 

นายพิเชษฐ์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เจาะบ่อบาดาลเดิมเป็นชื่อของ 
หน.ฝ่ายการโยธา นางวิไร ยะพะง่า ตามหลังโฉนดที่ดนิ ตามคำแนะนำของอำเภอเมืองลำพูนครับ 

ประธานสภา: เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงเพ่ิมเตมิครับ 

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณ 
ผอ.กองช่าง ท่านสมาชิกสภาที่กรุณาเป็นห่วง และขอขอบคุณท่านสท.จันทร์แสง ช่วยดำเนินเรื่องให้โครงการนี้

สำเร็จลุล่วง เรื่องนี้มีที่มาจากงบประมาณเร่งด่วน จึงได้ปรึกษาหารือกับผู้บริหาร ดำเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ปรึกษาอำเภอ จังหวัดมาโดยตลอด ในขั้นแรก ขออนุญาตขดุเจาะบ่อ               
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 บาดาล ขออนุญาตใช้ที่ดิน นางวิไร ได้อุทิศที่ดินให้กับเทศบาล แบ่งแยกที่ดินโดยการสอบเขตรังวัด 

และนำเข้าสภาเทศบาลเพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ กอ่นมอบที่ดินให้กับเทศบาลต่อไป 

ประธานสภา:    จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือ 
 อภิปรายแล้วผมขอสอบถามมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบให้รับมอบที่ดินของนายธวัชชัย ยะพะง่า

ที่จำนวน 0-0-6.6 ไร่  (6.6 ตารางวา) ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 147382 เลขที่ดิน 719 ระหว่าง 
4746 / 9848 หน้าสำรวจ 4160 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน กรุณายกมือขึ้นครับ                
มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบให้รับมอบที่ดินของนายธวัชชัย ยะพะง่า  จำนวน 11 เสียงครับ   

มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับมอบที่ดินของนายธวัชชัย ยะพะง่า จำนวน 0-0-6.6 ไร่  (6.6 ตารางวา) ตาม
โฉนดที่ดินเลขที่ 147382 เลขที่ดิน 719 ระหว่าง 4746 / 9848 หน้าสำรวจ 4160 ตำบล
หนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 11 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ 
ประธานสภา /นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา /นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา/ 
สท.ณรงค์  เชื้อเย็น / สท.เทพนิมิต เจริญสุข / สท.ประดิษฐ์  เมืองลือ/สท.สันติ  ปินคำ/               
สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ศรีไล  เจริญวิวัฒน์วงศ์/สท.อุทัย  อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง  

                            ------------- พักการประชุม 15 นาที--------------- 

ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา: สำหรับวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ สท.ศรีไล ทำหนังสือขอสอบถามการบริหารงานทั่วไปของผู้บริหาร  

จำนวน 2 หัวข้อ คือ 1.การบริหารงานในปีงบประมาณพ.ศ.2563  2.ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น  เชิญสท.ศรีไล ครับ 

สท.ศรีไล: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้อที่ 1 การ
บริหารงานเกี่ยวกับงบประมาณในปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินงาน 4- 5 เดือน ปัญหาต่างๆ คงจะเกิดขึ้น
ในสภาพเศรษฐกิจแย่ๆ ไม่ทราบว่ารัฐบาลโอนเงินอุดหนุนให้กับท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด เพราะอยาก
ให้ทำงานให้ครบทุกโครงการในเทศบัญญัติฯ เนื่องจากได้คัดสรรมาแล้วว่าสำคัญ จำเป็น การจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาล การใช้จ่ายงบประมาณขอให้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน ทำแล้วก่อประโยชน์สูงสุด 
ฝากท่านปลัดเทศบาลดูแลในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะมีเหตุฉุกเฉินมาเรื่อยๆ ทั้งเรื่องโรค
ระบาด และหลายๆเรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หากทำแล้วประชาชนต้องก่อเกิดประโยชน์
สูงสุด ขอฝากไว้ด้วยค่ะ 

นางสุพรรณ: เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ชี้แจงเรื่องที่สท.ศรีไล ท้วงติงค่ะ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานสภาชั่วคราว 
 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่วางไว้   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ภัยแล้ง โรคระบาด ฝุ่นละออง PM2.5 เงินรายได้ของเทศบาล สิ่งที่หายไป 

นายกเทศมนตร ี คือ ภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ แต่จะได้ภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ฉบับใหม่เขา้มา โครงการใน
เทศบัญญัติจะทำได้ครบหรือไม่ ต้องรอดูงบประมาณที่เข้ามา สำหรับรายได้และรายจ่าของเทศบาล 
เชิญผู้อำนวยการกองคลัง แจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 
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นางรัตน์ติยา: เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงเงินรายไดข้อง 
ผอ.กองคลัง  เทศบาล ณ ปัจจุบัน 24,688,362.450 บาท  รายจ่าย 18,613,420.10 บาท งานก่อสร้าง

กำลังจะดำเนินการ คือ 1.ปรับปรุงอาคารงานป้องกันฯ 2.ขยายท่อประปา บ้านหนองหนาม              
-  งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.ก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกข้างวัดหนองเต่า-สันมะกรูด งบประมาณ 
1,628,000 บาท หจก.สินทวีเคหะกิจ จ่ายจริง 1,400,000 บาท เงินเหลือจ่าย 400,000 บาท  
ซ่ึงกองช่างจะนำไปใช้ในโครงการอ่ืนๆ ต่อไป   2.TLTV ศพด. งบประมาณ 37,000 บาท                    
3.อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณ 1,000,000 บาท 

 - งานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (งบปี 2562) 1.ปรับปรุงผิวจราจรซอยข้างวัดบ้านแป้น 
งบประมาณ 148,000 บาท  2.อาคารเรียนเด็กเล็ก งบประมาณ 5,255,000 บาท  3.ปรับปรุง
ผิวจราจรถนนประชารัฐพัฒโน หมู่ 2 งบประมาณ 720,000 บาท 

 - งานก่อสร้างทีย่ังไม่ได้ดำเนินการ (งบปี 2562)  1.ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านเส้ง  2.ติดต้ัง
ถังกรองสนิม ซอยหน้าร.ร.บ้านแป้นวิทยาคม  3.ประปาบ้านม่วง  

นางสุพรรณ: เชิญสท.ศรีไล ค่ะ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานสภาชั่วคราว 

สท.ศรีไล: เรียนท่านประธานสภา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เงินเหลือจ่ายโครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลส์ติกข้างวัดหนองเต่า-สันมะกรูด ควรนำมาใช้ในส่วนนี้ เนื่องจากถนนทำไม่สุดสาย              
ขาดไป 200-300 เมตร , ถนนสายบ้านเด่น - ร่องอุย มีปัญหาทั้งหน้าฝนและหน้าแล้ง ขอให้
เทศบาลรีบดำเนินการแก้ไข , ป้ายซอย 6 บ้านหนองเต่า ลมพัดปลิว ขอให้เทศบาลรีบดำเนินแก้ไข
ติดตั้งป้ายซอยใหม่, โครงการแผนกินได้ หรือประชาคมหมู่บ้านเมื่อต้นเดือนก.พ. ที่ผ่านมา ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  มีมานานแต่ไม่ได้รับการแก้ไข ประชาคมหมู่บ้านหลายปี แต่ไม่ได้รับ
เลือกให้เป็นปัญหาอันดับ 1  จึงไม่ได้รับการแก้ไข เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน เทศบาลจะมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างไร  ฝากเรื่องคณะกรรมการแผนฯ ขอให้ท่านบูรณาการ
คณะกรรมการแผน ทุกๆ 3 เดือน จะมีการประชุมสภาเทศบาล ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หาก
หมู่บ้านมีโครงการเร่งด่วนและไม่อยู่ในแผน ควรจะเรียกประชุมปรึกษาหารือ การประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการกับการประชุมคณะกรรมการแผนฯ ควรจะบูรณาการร่วมกัน เนื่องจากดูแล้วเป็นคน
หรือกลุ่มเดียวกัน บางครั้งท่านเรียกประชุมคณะกรรมการแผนฯ บางท่านก็มาประชุม บางท่านก็ไม่
มา หรือบางท่านมา ก็มาแค่ชั่วครู่ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ ทุกคนก็ต้องทำงานของตัวเอง 
ควรจะบูรณาการร่วมกัน เพ่ือความรวดเร็วในการทำงานค่ะ 

นางสุพรรณ: ปัญหาประชาคม มีทุกหมู่บ้าน บางทีความต้องการของประชาชนแต่ท่านไม่เหมือนกัน ประเดน็ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่   ปัญหาใหม่ๆ มีเกิดข้ึนตลอด บ้านบูชากม็ีปัญหา ท่านใดไม่มาประชาคม ถอืว่าไม่สิทธิ์ออกเสยีง  
ประธานสภาชั่วคราว เป็นปัญหาที่ทุกหมู่บ้านต้องเจอ  ขอเชิญกองวิชาการฯ ค่ะ 

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา โครงการแผนกนิได้ (แผนพัฒนาเทศบาล) ผ่านการรับรองการมีส่วนร่วมจาก 
รก.ผอ.กองวิชาการฯ สถาบันพระปกเกล้า การมีส่วนรว่มตามระเบียบกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน 

พ.ศ.2548 แก้ไขฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ในการจัดทำแผน คณะกรรมการแต่งตั้งตามระเบียบ มีการ
ประชาคมหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีปลัดเทศบาลเป็นประธาน คณะกรรมการติดตามแผนฯ   
มาจากท่านสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุดต่างๆ แต่งตั้งตามระเบียบ ตามที่ท่านสมาชิก
สภาถามว่า ทำไมไม่ประชุมร่วมกันในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มันเป็นไปตามระเบียบเพราะ 
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มีคณะกรรมการแผนแต่ละระดับ ในส่วนของการเรียงลำดับของโครงการ ปัญหาเดิมคือ หากไม่
ประชาคมหมู่บ้านให้หมู่บ้านพูดคุยกันเอง เดือดร้อนกันทุกปี เพราะมีความคิดแตกออกเป็น 3 ส่วน 
ทั้งสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านและคนในหมู่บ้าน การเรียงลำดับปัญหาเทศบาลไม่ได้เรียงลำดับแต่เป็น
หมู่บ้านที่เรียงลำดับ เทศบาลปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย ประชุมและหาทางออกร่วมกัน สัดส่วน
ในการประชาคมตามหลักฉันทามติ ผู้ที่จะตัดสินปัญหาในหมู่บ้านได้ดีที่สุดคือ คนในหมู่บ้าน 
เทศบาลไม่ได้ละเลยเสียงส่วนน้อย หากมีงบประมาณเพ่ิมเติม เทศบาลก็ประสานในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายครับ 

นางสุพรรณ: เสนอแนะให้เทศบาลออกประชาคมหมู่บ้านในช่วงเย็นหลังเลิกงาน ประชาชนว่างจากการทำงาน 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่   จะได้เข้าร่วมมากข้ึน 
ประธานสภาชั่วคราว  

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา เทศบาลเคยจัดประชาคมในช่วงเย็นหลังเลิกงานแล้ว พบว่าประชาชนเข้า 
รก.ผอ.กองวิชาการฯ ร่วมน้อยกว่าเดิม และปัญหาเมาสุรา  

นางสุพรรณ: เชิญสท.ศรีไล ค่ะ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่    
ประธานสภาชั่วคราว  

สท.ศรีไล: เรียนท่านประธานสภา ขอบคุณสำหรับคำชี้แจง เพราะทราบแล้วว่าเป็นไปตามระเบียบ เพียงแต่
เสนอแนะ การบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการแผนฯ และเจ้าหน้าที่ เทศบาล เสนอแนะ
สะท้อนปัญหาจากการประชาคมให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ 

นางสุพรรณ: สอบถามว่าการประชาคมหมู่บ้านสามารถยกเลิกการติดสติ๊กเกอร์ แล้วยกมือแทนได้หรือไม่คะ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่    
ประธานสภาชั่วคราว  

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา ไม่สามารถให้ยกมือได้ เนื่องจาก 1 คน อาจจะยกมือหลายครั้ง แต่การแจก 
รก.ผอ.กองวิชาการฯ สติ๊กเกอร์ได้รับคนละ 1 ดวง ติดได้คนละ 1 ครั้งครบั 

สท.ศรีไล: เรียนทา่นประธานสภา สอบถามเพ่ิมเติมแผนสำรองไมส่ามารถมีได้ แต่การปรับปรุงแผนต้องใช้ระยะ
เวลานาน จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ จะนำไปปรบัปรุงแก้ไขการทำงานให้ดีกว่าเดิม 
รก.ผอ.กองวิชาการฯ สำหรับแผนสำรอง ไม่สามารถใส่ได้ เนื่องจากติดข้อระเบียบกฎหมายครับ 

นางสุพรรณ: เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ค่ะ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่    
ประธานสภาชั่วคราว  

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถนนสายร่องอุยเชื่อมทาง                    
ผอ.กองช่าง หลวงแผ่นดิน ไม่สามารถทำใหม่ไม่ได้ ต้องปรับปรุงเท่านั้น เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ของกรมทางหลวง 

ซึ่งเทศบาลจะปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติก เขียนแบบประมาณราคาเสนอผู้บริหารจะใช้
งบประมาณส่วนใดมาดำเนินการ ส่วนป้ายซอยบ้านหนองเต่าจะดำเนินการติดตั้งใหใ้หม่ครับ 
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นางสุพรรณ: ถนนบ้านร่องอุย ขอให้รีบดำเนินการแก้ไข เนื่องจากฝุ่นเยอะ รถบรรทุกเข้า ออก เป็นประจำ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่   เชิญสท.ประดิษฐ์ ค่ะ 
ประธานสภาชั่วคราว 

สท.ประดิษฐ์: เรียนท่านประธานสภา ขอท้วงติงกองวิชาการฯ การทำงานควรแบ่งหน้าที่ พนักงานมีหลายท่าน 
โครงการประชาคมหมู่บ้าน ทุกโครงการที่เสนอคือปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของ
ประชาชน ควรมีการบูรณาการทำงานด้วยความรวดเร็ว ประสานงานร่วมกันทุกกอง ใช้ระบบ
สารสนเทศในการทำงาน ฝากกองวิชาการฯ ไว้ด้วยครับ 

นางสุพรรณ: เชิญสท.สมศักดิ์ ค่ะ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่    
ประธานสภาชั่วคราว  

สท.สมศักดิ์: เรียนท่านประธานสภา แผนงานต่างๆที่ล่าช้า ไม่ได้เกิดจากประชาชน แต่อยู่ที่การทำงานของ
เจ้าหน้าที่ ขอให้ฝ่ายแผนและกองช่าง บูรณาการทำงานร่วมกัน 

นางสุพรรณ: เชิญสท.อุทัย ค่ะ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่    
ประธานสภาชั่วคราว  

สท.อุทัย: เรียนท่านประธานสภา การประชาคมหมู่บ้านการทำงานให้ยึดหลักระเบียบกฎหมาย จะได้ไม่มี
ปัญหาตามมาทีหลัง การประชาคมตามหลักประชาธิปไตยขอให้ประชาชนทุกคนเข้าร่วม เพ่ือ
ผลประโยชน์ของตัวทา่น หากไม่เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์ออกเสียง 

นางสุพรรณ: เชิญสท.ณรงค์ ค่ะ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่    
ประธานสภาชั่วคราว  

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา การประชาคมหมู่บ้านผ่านไปด้วยดี จะยึดหลักตามท่านใดไม่ได้ ต้องยึดหลัก
ตามเสียงข้างมาก ตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

นางสุพรรณ: เชิญสท.สันติ ค่ะ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่    
ประธานสภาชั่วคราว  

สท.สันติ: เรียนท่านประธานสภา เสนอแนะหากต้องการให้ได้ครบทุกโครงการ ปีนี้อันดับ 1 - 3 ปีถดัไปอันดับ
ที ่ 4 – 6 หากมีโครงการเสนอเข้ามาใหม่ ต้องต่อคิวตามลำดับเพ่ือทำโครงการในปีต่อๆ ไป 

นางสุพรรณ: เชิญสท.ประดิษฐ์ ค่ะ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่    
ประธานสภาชั่วคราว  

สท.ประดิษฐ์: เรียนท่านประธานสภา การประชาคมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน แต่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านต้อง
เป็นตัวแทนของประชาชน ต้องทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถตัดสินใจแทนประชาชนได้ 
ปัจจุบันเข้าสู่ฤดูแล้ง หากมีงบประมาณเพ่ิมเติมด้านภัยแล้ง ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งสมาชิกสภาทราบ 
โดยด่วน เพ่ือนำงบประมาณมาใช้แก้ไขปัญหาให้กับพีน่้องประชาชน 
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นางสุพรรณ: เชิญสท.ศรีไล ค่ะ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่    
ประธานสภาชั่วคราว  

สท.ศรีไล: เรียนท่านประธานสภา ขอให้เทศบาลประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่ต้องการมอบที่ดินให้เทศบาล
เพ่ือทำกิจการอันเป็นประโยชน์ สามารถมอบที่ดินให้เทศบาลไว้ก่อน หากมีงบประมาณเร่งด่วน 
สามารถขอรับงบประมาณได้ทันท่วงที เนื่องจากมีพ้ืนที่รองรับสำหรับทำโครงการเรียบร้อยแล้ว 

นางสุพรรณ: เชิญสท.จันทร์แสง ค่ะ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่    
ประธานสภาชั่วคราว  

นางจันทร์แสง: เรียนทา่นประธานสภา ดิฉันขอหารือ กรณกีารประชาคมหมู่บ้านเมื่อต้นเดือนทีผ่่านมา บ้านขว้าง 
เลขานุการสภาฯ เลือกโครงการปรับปรุงแทงค์น้ำ บริเวณกลางบ้าน เป็นโครงการอันดับที่ 1 ของปี 2564 แต่ที่ดิน

ตรงนั้นเป็นที่ธรณีสงฆ์ แต่เขียนในโครงการเป็นที่กลางบ้าน  ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาตามมาหรือไม่ ซึ่ง
ผู้ใหญ่บ้านจะดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ธรณีสงฆ์ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ค่ะ 

นางสุพรรณ: เชิญผู้อำนวยการกองวิชาการฯ ค่ะ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่    
ประธานสภาชั่วคราว  

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา โครงการปรับปรุงแทงค์น้ำกลางบ้านขว้าง กองช่างแจง้ว่าปรับปรุง ไม่ได้ 
รก.ผอ.กองวิชาการฯ ก่อสร้างใหม่ สามารถดำเนินการได้ เป็นที่ของวัด เป็นที่ธรณีสงฆ์ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง

ต่อไปครับ 

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านวัดร้าง บ้านขว้าง  ผมจงึไดเ้สนอ 
ผอ.กองช่าง ความคิดเห็น หากมีประปาหมู่บ้านเดิมอยู่แล้ว และปรับปรุงน่าจะดำเนินการได้ นี่เป็นความเห็น

ส่วนตัว แต่ติดอยู่ที่คำว่าวัด วัดร้างไม่มีสิ่งก่อสร้าง ควรจะเปลี่ยนเป็นที่กลางหมู่บ้าน เพ่ือไม่ได้ติดคำ
ว่าวัดเนื่องจากเป็นที่ธรณีสงฆ์ ขอนำเรียนที่ประชุมสภาทราบครับ 

นางจันทร์แสง: เรียนทา่นประธานสภา ดิฉันเกรงว่าจะมีปัญหาหากนำเข้าที่ประชุมสภา เนื่องจากเป็นวัดร้าง 
เลขานุการสภาฯ อยากทำให้ถูกต้องตามระเบียบ หากหมู่บ้านขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากสำนักพุทธ จะดีหรอืไม่อย่างไร 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมขอแนะนำให้ท่านสมาชิกสภา นำโฉนดที่ดิน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ บริเวณนั้น ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยพจิารณา ว่าที่ดินเป็นของวัดหรือของผู้ใด เพราะเรายังไม่เห็น 

นายกเทศมนตร ี เอกสารหลักฐานต่างๆ  ขอให้ประสานกองช่าง เพ่ือพิจารณาหาทางออกร่วมกันครับ 

นางสุพรรณ: จะมีสมาชิกสภาท่านจะสอบถามอีกหรือไม่ ไม่มีนะคะ สำหรับการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่   สมัยแรก ประจำปี 2563 ในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ดว้ยดี ดิฉันขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล 
ประธานสภาชั่วคราว ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรบัวันดิฉันขอปิด

ประชุมค่ะ 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

เลิกประชุม       เวลา 12.30 น. 
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     (ลงชื่อ)..................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                 (นางจันทรแ์สง  จิตอารี) 
              เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่......................................................... 
     

             (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ 
                   (นางศรีไล    เจริญวิวัฒน์วงศ์) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น   
   

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

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

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


