
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 
วันศุกรท์ี ่ 18  ธันวาคม  2563  เวลา  10.00 น. 

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

    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.นายประดิษฐ์    เมืองลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประดิษฐ์     เมืองลือ 
8.นายสันติ       ปินคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สันติ          ปินคำ 

     ผู้ไม่มาประชุม 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1.นายสนิท         สุรยิะธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น              ลาป่วย 

  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นายธีระศักดิ์     จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าทีน่ายกฯ ธีระศักดิ์      จันทร์ภิรมย์ 
2.นายพรศักดิ์      แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรศักดิ์       แก้ววิจิตร 
3.นางสุภาวัตร     ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น สุภาวัตร      ศิริบูรณ์ 
4.นายเอรวัตร      ลังกาพินธุ์ หัวหน้าสำนักปลัด เอรวัตร       ลังกาพินธุ์ 
5.นายณัฐวิโรจน์   โชตธินชญานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวิโรจน์    โชติธนชญานนท์ 
6.นางรัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกองคลัง รัตน์ติยา      พงษ์วิทยานุกฤต 
7.นายรังสรรค์      ขว้างแป้น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รังสรรค์       ขว้างแป้น 
8.นายไกรยศ       คำมูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ไกรยศ        คำมูล 
9.นางสาวกัญชริญา   อครเดชกัณฑ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กัญชริญา     อครเดชกัณฑ์ 
10.นางสอางค์ศร ี   พิมพ์อูป หวัหน้าฝ่ายอำนวยการ สอางค์ศร ี     พิมพ์อูป 
11.นางสาวอัจฉราพร วงศ์สอน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ อัจฉราพร    วงศ์สอน 
12.นางนันทกา       เครือซุง นักจดัการงานทั่วไป นันทกา        เครือซุง 
12.นางสาวอมรรัตน์  อูปเวียง เจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์       อูปเวียง 
13.นางสาวพิมผกา   ต้นแก้ว เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ พิมผกา         ต้นแก้ว 
14.นายชาญศิลป์     มณีวรรณ พนักงานจ้าง ชาญศิลป์       มณีวรรณ 
15.นางสาวชนัญญา    คงสมยั พนักงานจ้าง ชนัญญา        คงสมัย 
16.นางฝนทอง         ฟูวิโรจน์ พนักงานจ้าง ฝนทอง         ฟูวิโรจน ์
17.นางอ่อนจันทร์     มาละโรจน ์ พนักงานจ้าง อ่อนจันทร์      มาละโรจน์ 
18.นางอัมพรรณ      ญาณะโรจน ์ พนักงานจ้าง อัมพรรณ       ญาณะโรจน์ 
19.นายนิชาดา         ยะพะง่า พนักงานจ้าง นิชาดา          ยะพะง่า 
20.นางสาวบุษบา     หมื่นววิัฒน์ พนักงานจ้าง บุษบา           หมื่นวิวัฒน ์
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 เมื่อถึงเวลา 10.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นทุกคน            
เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี 2563  ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมการประชุมสภา
เทศบาล 8 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน คือ สท.สนิท  สุริยะธง  และแจ้งการลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสกภาเทศบาลตำบล
บ้านแป้น จำนวน 1 ท่าน คือนางศรีไล  เจริญวิวัฒน์วงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา จากนั้น
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ประธานสภาเทศบาลได้กล่าวเปิดประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ระเบียบวาระการประชุมที ่1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา: สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ การประชุม             

ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่  18  
ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีระเบียบวาระ                 
การประชุมทั้งหมด 4 วาระ สำหรับเรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  
เรื่องแรก  แนะนำพนักงานเทศบาล นางสาวอัจฉราพร  วงศ์สอน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ 
เรื่องที่สอง  ด้วยจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จะดำเนินการ
ฝึกอบรม  “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการสภา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม 
2564 โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 2 วัน และมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,900 บาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจำหรือผู้รับผิดชอบงานกิจการสภาท้องถิ่น หาก
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด สนใจเข้ารับการอบรม สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่สำนักปลัด ภายในวันที่ 
25 ธันวาคม 2563 
เรื่องที่สาม  แจ้งประชาสัมพันธ์ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันอาทิตย์ที่  20 ธันวาคม 2563 ตั้ งแต่ เวลา                     
08.00 – 17.00 น. 
เรื่องที่สี่ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนนตรีตำบลบ้านแป้น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้แจ้งให้ที่ประชุม         
สภาเทศบาลทราบ เชิญครับ 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์ 
ปลัดเทศบาล  จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ตามที่ ได้มอบหมายให้    
ปฏิบัติหน้าที่ ทุกส่วนงานเทศบาลนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
นายกเทศมนตรีฯ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ วรรคห้าและวรรคหก จึงได้จัดทำรายงานแสดงผล 

การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 
จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 5,681,370 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 2 โครงการ งบประมาณ 30,720 บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
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3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 27 โครงการ งบประมาณ 810,966.63 
บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร ได้ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 
645,172 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
5.ยุทธศาสตร์อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 9 โครงการ งบประมาณ 1,343,895.48 
บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  
รวม 5 ยุทธศาสตร์ 8,512,124.71 บาท 
การดำเนินการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหา
และให้บริการแก่ประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งได้ดำเนินการสนองนโยบายของรัฐบาล ใน
การแก้ไขปัญหา ความยากจนของประชาชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการช่วยเหลือผู้
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ซึ่งส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลบ้านแป้นได้รับรางวัล ดังนี้ 
1.รางวัลองค์กรที่ดำเนินการด้านการป้องกัน ควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
2.รางวัลคนพิการต้นแบบ 
3.รางวัลสถานศึกษาพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ 
4.รางวัลโรงเรียนต้นแบบ 
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือทราบต่อไป 

ประธานสภา: สำหรับรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปน้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ  ไมมี่นะครับ 

ประธานสภา: เรื่องท่ีห้า  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ   
      พ.ศ.2563  เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ครับ 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายธีระศักดิ์  
ปลัดเทศบาล  จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ด้วยระเบียบ
ปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข            
นายกเทศมนตรี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ

ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเทศบาลและส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน ดังนั้น
กระผมจึงขอบรรจุวาระรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ในการประชุมสภาเทศบาลเพ่ือทราบ ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ มอบหมายให้ผู้อำนวยการ               
กองวิชาการ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาทราบ ครับ 

ประธานสภา: สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563 จะมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ  เชิญสท.เทพนิมิต ครับ 
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สท.เทพนิมิต: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่
ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ประจำปีพ.ศ.2563  เอกสารหน้าที่ 37 งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตั้งไว้ 
11,833,600 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 8,512,124.71 บาท จะเห็นได้ว่าขาดหายไป
ประมาณ 3 ล้านกว่าบาท ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงเหตุผลให้สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ 
ว่าส่วนที่ขาดหายไปอยู่ในส่วน หรือ แผนงานใด 

ประธานสภา: เชิญเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ครับ 

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สรุปรายงานติดตาม 
ผอ.กองวิชาการฯ และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

โครงการต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ covid-19               
ซึ่งระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โครงการต่าง ๆ รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 41 – 77  
จะมีบางโครงการที่ดำเนินการแล้ว และบางโครงการที่นำไปบูรณาการร่วมกับโครงการอ่ืน รวมถึง
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ covid-19 ขอชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุมที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้ น                                 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ตามเอกสารที่อยู่ในมือ             
ทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด หรือคณะผู้บริหารจะแก้ไข ขอเรียนเชิญครับ ไม่มีสมาชิก
สภาท่านใดแก้ไขนะครับ  ถ้าไม่มีผมจะถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 

มติที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องที่เสนอใหม่ 

  3.1 เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ประธานสภา: สำหรับวาระที่ 3.1  เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยนางศรีไล  เจริญวิวัฒน์วงศ์  ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านแป้น มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทำให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ว่างลง ตามระเบียบระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 8 ข้อ 106 (1) 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนั้นสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีความจำเป็นต้อง
คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตำแหน่งที่ว่าง ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ                 
ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารเสนอไม่ 
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ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้
นำวิธีการเลือกตามข้อ 12  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่
เห็ นสมควร เป็ นคณ ะกรรมการตรวจ รายงานการประชุมสภาเทศบาล เชิญ เสนอครั บ                          
เชิญ สท.เทพนิมิต เจริญสุข 

สท.เทพนิมิต เรียนท่านประธานสภา ผมนายเทพนิมิต เจริญสุข   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอเสนอ      
สท.ณรงค์  เชื้อเย็น  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ประธานสภา: ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรอง  2 ท่าน คือ  สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ และสท.สันติ ปินคำ  จะมี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
เป็นอันว่า มติที่ประชุม เลือก สท.ณรงค์  เชื้อเย็น   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านแป้น  และเชิญเลขานุการสภาเทศบาล นัดหมายการประชุมคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือก ประธาน , กรรมการ และเลขานุการ 

นางจันทร์แสง เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ดิฉันขอนัดหมายสท.ณรงค์ เชื้อเย็น  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น 
เลขานุการสภาฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตำแหน่งที่ว่าง รวมถึง คณะกรรมการตรวจรายงาน                   

การประชุมเดิม 2 ท่าน คือ สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ และสท.เทพนิมิต  เจริญสุข   ในเวลา 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือคัดเลือก ประธาน กรรมการและ
เลขานุการ กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

 3.2 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดิน นางสาวประทุม หม่ืนสิทธิโรจน์และ              
นางเกษร ใจเมือง 

ประธานสภา: สำหรับวาระที่  3 .2   ญั ตติของนายกเทศมนตรี  เรื่ อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ ดิน                    
นางสาวประทุม หมื่นสิทธิโรจน์ และนางเกสร ใจเมือง เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ครับ  

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล   
ปลัดเทศบาล ตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่ รับมอบทีด่ินนางสาวประทุม หมื่นสิทธิโรจน์ และนางเกสร ใจเมือง 
นายกเทศมนตรีฯ  เรื่องเดิม  ตามที่ประชาชนบ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีความ

ต้องการจุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร และได้แจ้งสถานที่สำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร ซึ่งเป็นที่ดินเอกชน โดยเจ้าของที่ดินได้แก่ นางสาวประทุม หมื่นสิทธิโรจน์ และนางเกสร 
ใจเมือง ยินยอมจะยกที่ดินให้กับทางเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือประโยชน์ในการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร โดยมีเนื้อที่ 0-0-4.8 ตารางวา 

 ข้อระเบียบกฎหมาย  
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 122 ให้ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และบรรดาข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ 
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่อยู่ใต้บังคับของ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ 
การจดัซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับ 
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พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 ในกรณีที่มีพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุนั้น ถ้าการกระทำนั้น มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอา
พัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

 เหตุผลและความจำเป็น  นางสาวประทุม หมื่นสิทธิโรจน์ และนางเกสร ใจเมือง มีความประสงค์              
ยกที่ดิน เนื้อที่ 0-0-4.8 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 148968 ระวาง 4746 I 9446-8              
เลขที่ดิน 30 หน้าสำรวจ 7989 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้กับเทศบาล
ตำบลบ้านแป้น ปัจจุบันสำนักงานที่ดิน จังหวัดลำพูน แจ้งมาว่าต้องให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
เห็นชอบรับมอบท่ีดินก่อน จึงจะสามารถโอนที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้ 

 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอ
สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พิจารณาความเห็นชอบรับมอบที่ดิน จากนางสาวประทุม หมื่นสิทธิ
โรจน์ และนางเกสร ใจเมือง เนื้อที่ 0-0-4.8 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 148968 ระวาง 
4746 I 9446-8 เลขที่ดิน 30 หน้าสำรวจ 7989 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน ให้กับเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือจะได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

 จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา:    ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดิน 
นางสาวประทุม หมื่นสิทธิโรจน์และนางเกสร ใจเมือง เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร                   
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติจาก                     
ที่ประชุมสภาเทศบาล   ท่านใดเห็นชอบรับมอบที่ดิน นางสาวประทุม หมื่นสิทธิโรจน์ และนางเกสร 
ใจเมือง  เนื้อที่ 0-0-4.8 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 148968 ระวาง 4746 I 9446 - 8 
เลขที่ดิน 30 หน้าสำรวจ 7989 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพ่ือประโยชน์             
ในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบรับ
มอบทีดิ่น จำนวน 8 เสียง  

มติที่ประชุม เห็นชอบรับมอบที่ดิน นางสาวประทุม หม่ืนสิทธิโรจน์ และนางเกสร ใจเมือง  เนื้อที่ 0-0-4.8 
ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 148968 ระวาง 4746 I 9446-8 เลขที่ดิน 30 หน้าสำรวจ 
7989 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อประโยชน์ในการขุดเจาะบ่อบาดาล
จำนวน 9 เสียง คือ  นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาล/ นางสุพรรณ  เลิศพฤกษ์ 
รองประธานสภาเทศบาล/ นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภาเทศบาล /สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ 
สท.เทพนิมิต  เจริญสุข /สท.อุทัย อุประโจง / สท.ณรงค์  เชื้อเย็น / สท.สันติ  ปินคำ 

                                                          พักการประชุม 15 นาท ี

                                               ----------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา: สำหรับวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  จะมสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใด สอบถามหรือนำปัญหาความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชน แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ เชิญครับ เชิญสท.สันติ  ปินคำ 
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สท.สันติ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ประชาชนบ้านเส้ง                
หมู่ที ่7 แจ้งปัญหาจากโครงการวางท่อ คสล. สายกลางบ้าน สุพจน์ซาลาเปา ปลายท่อคสล. สูงกว่า
ลำเหมือง ทำให้น้ำไหลเข้าท่อคสล. ได้ครึ่งเดียว ขอให้ขุดลำเหมืองให้กว้างขึ้นเพ่ือให้นำไหลสะดวก 
หรือให้ท่อคสล.และลำเหมืองอยู่ในระดับเดียวกัน ขอให้กองช่างตรวจสอบและดำเนนิการ 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล โครงการนี้ เหตุที่ต้องวางท่อลึก เนื่องจาก 
ปลัดเทศบาล ท่อมีขนาด 60 ซม. หากวางไม่ลึก รถวิ่งผ่าน มีโอกาสทำให้ท่อคสล.แตก จึงจำเป็นต้องวางท่อให้ลึก 
ปฏิบัติหน้าที่ หากในอนาคต เกิดปัญหาต้องพิจารณาแก้ไขต่อไป 
นายกเทศมนตรีฯ  

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงเพ่ิมเติม  
ผอ.กองช่าง โครงการดังกล่าว เป็นโครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพัก สภาพเดิมเป็นดาดคอนกรีต น้ำเน่าเสีย               

ในการก่อสร้างต้องเอาดาดคอนกรีตออกก่อนจึงจะวางท่อคสล.ได้ การวางท่อต้องวางพ้ืนทางเดิม         
จะถมให้สูงกว่าเดิมไม่ได้ ปากท่อจึงอยู่ต่ำกว่าดาดคอนกรีต ประมาณ 10 ซม. และในอนาคตจะวาง
ท่อคสล. เชื่อมต่อไปอีก กองช่างจะลงพ้ืนที่ตรวจสอบอีกครั้ง 

สท.สันติ: เรียนท่านประธานสภา ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจงให้ประชุม
รับทราบ ผมคิดว่าต้องมีการขุดเพ่ือให้น้ำไหลเข้าท่อคสล. ได้สะดวก และขอฝากเรื่องฝารางระบายน้ำ
ชำรุด ซอยสุพจน์ ซาลาเปา หน้าอู่บรรเลงการช่าง เนื่องจากรถบรรทุกวิ่งผ่าน ขอให้กองช่าง เข้า
ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข 

นางจันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา สอบถามเรื่องการขุดลอกรางระบายน้ำ หากจะดำเนินการขอให้รีบดำเนินการ 
เลขานุการสภาฯ ในช่วงนี้ ฝารางระบายน้ำ บ้านขว้าง ชำรุดหลายจุด ในกรณีนี้กองช่างจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจหรือ          

ให้สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ใหญ่บ้าน แจ้งเหตุที่เทศบาล 

ประธานสภา: ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้ใหญ่บ้าน แจ้งเหตุและสถานทีขุ่ดลอกรางระบายน้ำและฝารางระบาย
น้ำที่ชำรุด โดยแจ้งเป็นหนังสือร้องทุกข์เข้ามาที่เทศบาล  และขอให้เทศบาลขุดลอกรางระบายน้ำ
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแป้น (เก่า) และโบสถ์คริสต์ บ้านแป้น      

นางสุพรรณ: เรียนท่านประธานสภา ขอให้เทศบาลติดตั้งไฟส่องสว่างป้ายโฆษณา ของเทศบาล ที่ติดตั้งในเขตพ้ืนที่  
รองประธานสภาฯ เทศบาลตำบลบ้านแป้นทั้งหมด เพ่ือเพ่ิมความสว่างในช่วงเวลากลางคืน 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา ประชาชนบ้านหนองหนาม ร้องเรียนเรื่องโครงการวางท่อประปาบ้านหนอง
หนาม ขุดถนนและไม่ถมให้เรียบ ถนนเป็นหลุมลึก ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ ประสบอุบัติเหตุหลายราย 
ขอให้กองช่างตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วน  และกรณี พิพาท ที่ดินรกร้างว่างเปล่าข้างบ้าน                      
ร.ต.อ.บรรเจิด เจ้าของที่ดินสัญญาว่าดำเนินการแก้ไขภายในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563    
แต่ปัจจุบันยังไม่เข้าดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด ขอให้เทศบาลติดต่อเจ้าของที่ดิน เพ่ือดำเนินการ
แก้ไขโดยด่วน และแจ้ง ฝารางระบายน้ำ บ้านหนองหนาม บริเวณปากซอย 1 ชำรุด และประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น โดยนำฝารางระบายน้ำบริเวณท้ายซอยมาใส่ ขอให้กองช่างรีบ
ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเกรงจะเกิดอุบัติเหตุ 

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของที่ดินรกร้างว่างเปล่า บ้านหนองหนาม  
ผอ.กองวชิาการฯ กองวิชาการฯ งานนิติการ ได้ลงพ้ืนที่พบปะคู่กรณีทั้งสองฝ่าย เจ้าของที่ดินเป็นครู และได้ทำสัญญา

ร่วมกัน โดยเจ้าของที่ดินตกลงทำความสะอาดพ้ืนที่รกร้าง ซึ่งจะได้เร่งรัดให้ดำเนินการต่อไป 
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ประธานสภา: ขอให้กองช่างทำหนังสือแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สำรวจรางระบายน้ำที่ชำรุดในพ้ืนที่ เพ่ือจะได้
แก้ไขพร้อม ๆ กัน ทั้ง 9 หมู่บ้าน และได้รับแจ้งจากประชาชนสายแม่ทา - ท่าจักร  รถขนดินของ
บริษัทพรหมอนันต์ ของกำนันแก้ว ขับเร็ว แข่งขันกันเพ่ือทำรอบ ทำให้ดิน หิน ทราย ตกลงบนถนน 
ผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน ของให้เทศบาลตรวจสอบและแจ้งผู้ประกอบการทราบ เพ่ือแก้ไข 
และขอสอบถามเรื่องแทงก์น้ำดับเพลิงของเทศบาลตำบลบ้านแป้น มีปัญหาเมื่อเติมน้ำรถดับเพลิง              
ใช้น้ำจากแทงก์ ทำให้น้ำในเทศบาลไหลไม่แรง  เทศบาลมีแนวทางจะแก้ไขอย่างไร หรือจะแก้ไข
ปัญหาโดยการสูบน้ำในสระน้ำหลังเทศบาลมาใช้ในการดับเพลิงหรือล้างถนน เชิญ สท.ประดิษฐ์ ครับ 

สท.ประดิษฐ์: เรียนท่านประธานสภา ขอให้เทศบาลประสานการไฟฟ้าหรอืกรมทางหลวง เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่าง ตั้งแต่
ถนนหน้าบ้านผู้ ใหญ่บ้านหมู่  7 บ้ านเส้ง ถึงบ้านแป้น เหมือนกับที่ เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างให้                 
บ้านบูชา หมู่ที่ 5 ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก 

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ไฟฟ้าส่องสว่างบ้านบูชา ใช้งบประมาณของ 
ปลัดเทศบาล ทางเทศบาล จำนวน 300,000 กว่าบาท แต่เทศบาลประสานขออนุญาตจากกรมทางหลวง คาดว่า 
ปฏิบัติหน้าที่ การเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างเส้นแม่ทา - ท่าจักร คงจะอยู่ในแผนฯ ของกรมทางหลวง เพ่ือความปลอดภัย 
นายกเทศมนตรีฯ  ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งเทศบาลจะทำหนังสือแจ้งไปยังกรมทางหลวงต่อไป 

นายณัฐวิโรจน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงเพ่ิมเติม  
ผอ.กองช่าง จากการติดตามเรื่องการก่อสร้างรางระบายน้ำ 2 ฝั่ง หน้าตลาดสดวังตาล กรมทางหลวงแจ้งว่าไม่มี

งบประมาณ เนื่องจากนำมาก่อสร้างสะพานท่าจักรเพ่ือเชื่อมถนน 1033 งบประมาณทั้งสิ้น                   
30 ล้านบาท แต่จะประสานไปยังหน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอรับการสนับสนุนต่อไป และเทศบาลเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ ในปีงบประมาณ 2565 ถนน 3 สาย 
คือ  1.ถนนทางเข้าสลุงอินท ์ 2.ถนนบ้านขว้าง – บ่อโจง 3.ถนนบ้านหนองเต่า - ร่องอุย      

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เหตุที่เสนอถนน 3 สายนี้ เนื่องจาก 
ปลัดเทศบาล ตรวจสอบแล้วพบว่า ขึน้ทะเบียนเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่น ส่วนถนนเส้นอื่น ๆ กองช่างจะสำรวจ 
ปฏิบัติหน้าที่ และข้ึนทะเบียนต่อไป 
นายกเทศมนตรีฯ   
 
สท.สันติ: เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามถนนสายหนองเต่า - ร่องอุย หากทำถนนจะวางท่อพร้อมกันได้

หรอืไม ่

นายธีระศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล โครงการที่ส่งไปยังกรมส่งเสริมฯ ทำเฉพาะ 
ปลัดเทศบาล ถนน ไม่รวมรางระบายน้ำ  หากจะทำรางระบายน้ำเพ่ิม คงตอ้งเป็นในปีถัดไป และโครงการที่ขอไป 
ปฏิบัติหน้าที่ ยังไมท่ราบแน่นชัด ว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ เนื่องจากเป็นการยื่นโครงการเพ่ือขอ 
นายกเทศมนตรีฯ  รับงบประมาณพร้อมกันทั่วประเทศ 
 
ประธานสภา: เชิญ สท.สันติ ครับ 
   
สท.สันติ: เรียนท่านประธานสภา ขอให้เทศบาลมองเห็นความสำคัญในการขอรับเงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุน

จากหน่วยงานอื่น ขอให้สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน ไว้ล่วงหน้า ทำแผนผัง แบบแปลน 
รองรับไว้ หากมีงบประมาณจากหน่วยงานใด เราสามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนได้ทันท่วงท ี
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ประธานสภา: ในส่วนของเทศบาล เชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ แจ้งสถานการณ์ COVID - 19  

นายรังสรรค์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากสถานการณ์               
ผอ.กองสาธารณสุขฯ COVID – 19 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ข้อมูล จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบ 

ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 20 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ อยู่ ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้  
กระทรวงมหาดไทย กำชับมาตรการสถานการณ์ฉุกเฉิน ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 การจัด
กิจกรรมที่มีคนหมู่มาก ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เน้นสวมใส่
หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ  

นางสุภาวัตร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โรงเรียนอนุบาล                
รองปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงและมีนโยบายในการขับเคลื่อนสถานศึกษา 

พอเพียง เพ่ือเพ่ิมเงินรายได้ให้กับสถานศึกษา โดยเริ่มที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยการเริ่มปลูก
พืชผัก สวนครัว ภายในเทศบาล เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน โดยมีลูกข่าย คือโรงเรียนสันโป่ง 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 

นายพรศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  แจ้งผู้พกิารที่ทำงานใน
รองปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 5 ท่าน บริษัทเคฮิน ผู้จ้าง แจ้งว่าขอไม่ตอ่สัญญาจ้างผู้พิการ จำนวน  

2 ท่าน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ  ผู้ที่ไมไ่ด้รับการต่อสัญญาจ้าง คือ นายสนั่น บ้านหนองหนาม  
และนายเจริญ บ้านบ่อโจง 

นางรัตน์ติยา: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังขอแจ้ง      
ผอ.กองคลัง สถานการณ์ทางการเงินของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563  ตั้งประมาณการ 

รายรบัไว้ 69,500,000 บาท  รายรับเข้ามา 13,803,402.13 บาท  รายจ่าย 9,074,641.99 
บาท นำเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา: ได้รับแจ้งจากประชาชน เหตุเดือดร้อนรำคาญ เสียงดังจากผู้ประกอบการทำอิฐบล็อก ทำงานในเวลา
ก่อนเวลาเทศบาลกำหนด ขอให้เทศบาลแจ้งผู้ประกอบการทราบเพ่ือแก้ไข จะมีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สำหรับในวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา                    
ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนการงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ 

มติทีป่ระชุม     รับทราบ 

เลิกประชุม       เวลา 13.15 น. 
  
     
      
     (ลงชื่อ)..................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                (นางจันทร์แสง  จิตอารี) 
              เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่......................................................... 
     
        
              (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ 
                       (นายประดิษฐ์  เมืองลือ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  
     

     (ลงชื่อ).......................................กรรมการ 
                                 (นายณรงค์    เชื้อเย็น) 
               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
    
      
      (ลงชื่อ).......................................กรรมการและเลขานกุาร 
                                 (นายเทพนิมิต   เจริญสุข) 
                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
 
 
 
 
สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่....................................................... 
      

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


