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วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
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ผู้มาประชุม
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.นายถนอม
ญาณะโรจน์
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ถนอม ญาณะโรจน์
2.นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สุพรรณ เลิศพฤกษ์
3.นางจันทร์แสง จิตอารี
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น จันทร์แสง จิตอารี
4.นายณรงค์
เชื้อเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ณรงค์ เชื้อเย็น
5.นายเทพนิมิต เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เทพนิมิต เจริญสุข
6.นายอุทัย
อุประโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
อุทัย
อุประโจง
7.นางศรีไล
จายโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ศรีไล จายโจง
8.นายสนิท
สุริยะธง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สนิท
สุริยะธง
9.นายประดิษฐ์ เมืองลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ประดิษฐ์ เมืองลือ
10.นายสมศักดิ์ ห้าวหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สมศักดิ์ ห้าวหาญ
11.นายสันติ
ปินคา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สันติ
ปินคา
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชื่อ - สกุล
1.นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
2.นายพรศักดิ์
แก้ววิจิตร
3.นางสุภาวัตร
ศิริบูรณ์
4.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
5.นายรังสรรค์
ขว้างแป้น
6.นายเจริญ
ชุ่มพระวงศ์
7.นายพิเชษฐ์
ไชยแป้น
8.นางณภัทรวรัญญ์ ศิรโรจน์สถิต
9.นางสาวอรนุช กันทะธง
10.นางนันทกา เครือซุง
11.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
12.นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว
13.นางสาวบุษบา หมื่นวิวฒ
ั น์
14.นางสาวชนัญญา คงสมัย
15.นายอนุชัย
ยะพะง่า
16.นางอัมพรรณ
ญาณะโรจน์
17.นายฝนทอง
ฟูวิโรจน์
18.นางอ่อนจันทร์ มาละโรจน์
19.นางสาวจารุณี
เมาโหทด
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นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

ลายมือชื่อ
ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
พรศักดิ์
แก้ววิจิตร
สุภาวัตร
ศิริบูรณ์
รัตน์ติยา
พงษ์วิทยานุกฤต
รังสรรค์
ขว้างแป้น
เจริญ
ชุ่มพระวงศ์
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อรนุช
กันทะธง
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เครือซุง
อมรรัตน์
อูปเวียง
พิมผกา
ต้นแก้ว
บุษบา
หมื่นวิวัฒน์
ชนัญญา
คงสมัย
อนุชัย
ยะพะง่า
อัมพรรณ
ญาณะโรจน์
ฝนทอง
ฟูวิโรจน์
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มาละโรจน์
จารุณี
เมาโหมด

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นทุกคน
เข้าห้ องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัย วิส ามัญ ครั้ งที่ 2
ประจาปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เข้าร่วมการประชุมสภา
เทศบาล 11 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา:

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ
การประชุมในวันนี้เป็นการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 27
กัน ยายน 2561 ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้ น มีระเบี ยบวาระการประชุ ม
ทั้งหมด 4 วาระ สาหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ เรื่องแรกด้วยเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีความ
จาเป็นต้องเปิดประชุมสภาเทศบาล เพื่อขอรับความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ การกันเงิน
งบประมาณและญัตติอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสามัญ นายกเทศมนตรี
ตาบลบ้านแป้น จึงได้ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน เปิดประชุมสภาเทศบาล สมั ยวิสามัญ
ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี 2561 ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ล าพู น มอบหมายให้ น ายอ าเภอเมื อ งล าพู น
พิจ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรเรี ยกประชุ มสภาเทศบาลต าบลบ้า นแป้ น สมั ยวิ ส ามั ญ สมั ยที่ 2
ประจาปี 2561 มีกาหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 30 กันยายน 2561 จึงเป็น
ที่มาของการประชุมสภาเทศบาล ในวันนี้ครับ เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่ านมา
กองการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกสภา
เทศบาลเห็ น ชอบปรั บ แผนเทศบาลเพื่ อบรรจุโ ครงการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการ
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็ก ขอให้ท่านปลัดเทศบาล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากเทศบาล
ได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ขนาดเล็ก ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาประชุมที่อบจ.ลาพูน และได้สอบถาม
ความต้องการของท้องถิ่น ผมจึงนาเสนอเทศบาลตาบลบ้านแป้น มี ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กและ
โรงเรียนอนุบาล แต่ยังขาดอาคารเรียน ไม่เพียงพอต่อการจัดเรียนการสอน จึงได้ขออาคารเรียน
ขนาดใหญ่ 4 ชั้นใต้ถุนโล่ ง แต่ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งว่าไม่ส ามารถขออาคารเรียนขนาดใหญ่ได้
เนื่องจากต้องมีการเรียนการสอนในระดับชั้นประถม จึงได้เสนอโครงการเข้าไปใหม่ เป็นอาคาร
เรียนขนาดเล็ก แต่ปรากฏว่าได้รับงบประมาณเป็นโครงการอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็ก เพื่อ
ใช้ประกอบการเรี ย นการสอนให้ เด็กนักเรียน งบประมาณ 7,900,000 บาท จึง ได้ประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรับแผนของเทศบาลและขอความคิดเห็นเรื่องสถานที่
ก่อสร้าง เนื่องจากแต่ละท่านมีความคิดต่างกันและเชิญคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ดูสถานที่จริง
ซึง่ มติที่ประชุมเลือกสวนตะไคร้เดิม เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และระบบไฟฟ้า

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภา:

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องที่สาม หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภา เชิญร่วมงาน
เกษียณอายุราชการของผู้อานวยการกองช่างและพนักงานจ้างของเทศบาล และร่วมแสดงความ
ยินดีกับพนักงานจ้างสอบบรรจุได้รับราชการ เรื่องที่สี่ วันที่ 28 กันยายน 2561 เชิญสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมโครงการ Day Camp
มเติม เชิญรองฯ สุภาวัตร ครับ

นางสุภาวัตร:
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองการศึกษากาหนด
จัดกิจกรรม Day Camp ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ในวันที่ 28

-3กันยายน 2561 มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ฐานผจญภัย บ้านต้นไม้ กิจกรรม
อิ่มอร่อย ทาขนมสอดไส้ ขนมไข่นกกระทาและกิจกรรมศิลปะ เชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมและให้กาลังใจเด็กนักเรียนค่ะ
นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกษตรกรบ้านหนองหนาม
แจ้งปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้าแล้งและขอความช่วยเหลือเป็นค่าน้ามันสาหรับเครื่องสูบน้า
โดยเทศบาลจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สารวจ พบ
ผู้เสียหาย 17 ราย เนื่องจากใช้น้าจากลาเหมืองฝายดอยแต ซึ่งอยู่ในเขตเหมืองจี้ เนื่องจากฝาย
ชารุด ทาให้เกษตรกรในพื้นที่บ้านหนองหนามขาดน้าเพื่อการเกษตร ประกอบกับสภาวะอากาศ
ในปัจจุบันร้อนจั ด ฝนไม่ตก ซึ่ง เทศบาลตาบลเหมืองจี้ให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ เป็น
ค่าน้ามัน เครื่องสูบน้าโดยยืมเครื่องสูบน้าจากกรมชลประทาน ซึ่งพื้นที่บ้านหนองหนามได้รับ
น้ ามาจากฝายดอยแต เทศบาลจึ ง ต้ อ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้อ งต้ น แก่ เ กษตรกรในพื้ น ที่ โ ดย
สนับสนุนค่าน้ามันสาหรับเครื่องสูบน้า

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา:

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้ น สมัยวิส ามัญ
ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี 2561 เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ยายน 2561 จะมี ส มาชิ ก สภาท่ า นใด หรื อ
ท่านผู้บริหาร จะแก้ไข ขอเชิญครับ เชิญสท.เทพนิมิต ครับ

สท.เทพนิมิต:

เรียนท่านประธานสภา ผมนายเทพนิมิต เจริญสุข ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 7 บรรทัด
ที่ 2 คาว่า “สภเทศบาล” ขอให้เพิ่มสระอา เป็น “สภาเทศบาล” ครับ

ประธานสภา:

ขอทางเลขานุการสภาแก้ไข ตามที่สท.เทพนิมิต แจ้ง จะมีส มาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่
ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม ผมจะถือว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

มติที่ประชุม

ให้ ก ารรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี 2561
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัตกิ ันเงินเบิกตัดปีที่ยังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน เชิญคณะผู้บริหารครับ

นายธีระศักดิ:์

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ผมนายธี ร ะศั ก ดิ์
จั น ทร์ ภิ ร มย์ ปลั ด เทศบาล ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแป้ น ขอเสนอญั ต ติ
กันเงินเบิกตัดปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เรื่องเดิม ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สภาเทศบาลมีมติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
จานวน 2 รายการ ดังนี้

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

-41.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงต่อเติมห้ องน้าศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก
เทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น ตามแบบแปลนแผนผั ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น งบประมาณ
154,000 บาท
2.แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารทั่ว ไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน รายการจัดซื้อโต๊ะทางาน ขนาด 5 ฟุต ชนิดเหล็กพร้อมกระจก จานวน 1 ตัวๆ ละ
6,700 บาท และรายการจัดซื้ อเก้าอี้พนักพิง สู ง 1 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท จัดซื้อราคาตาม
ท้องตลาด งบประมาณรวม 10,500 บาท
ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2558 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผู กพัน แต่มีความจาเป็น จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากปัจจุบันใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2561 ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง
รายการดังกล่าวได้ทันปีงบประมาณ 2561 จึงมีความจาเป็นกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อดาเนินการในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติ
สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น พิจารณากันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน จานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 164,500 บาท นาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ได้เสนอขออนุมัติกันเงินงบเบิกตัดปีที่ยัง ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จะมีสมาชิก
สภาเทศบาล ท่านใดจะสอบหรือไม่ครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม
สมาชิก สภาเทศบาลท่ านใดเห็ นควรอนุมัติ กันเงิน เบิกตัด ปีที่ยัง ไม่ได้ก่ อหนี้ผู ก พัน จานวน 2
รายการ คือค่าปรับปรุงต่อเติมห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้นและรายการ
จัดซื้อโต๊ะทางานชนิ ดเหล็ กพร้อมกระจก 1 ตัวและเก้าอี้พนักพิงสูง 1 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น
164,500 บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิ กสภาเทศบาล อนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปีที่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 11 เสียง

มติที่ประชุม

อนุมัติ กัน เงิน เบิกตั ด ปีที่ยังไม่ไ ด้ก่อนหนี้ผูกพัน จานวน 2 รายการ คือค่า ปรั บปรุ งต่อเติม
ห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้นและรายการจัดซื้อโต๊ะทางานชนิดเหล็ก
พร้อมกระจก 1 ตั วและเก้าอี้พนักพิ งสูง 1 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 164,500 บาท จานวน
11 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภาเทศบาล/นางสุ พ รรณ
เลิ ศ พฤกษ์ รองประธานสภาเทศบาล/นางจั น ทร์ แ สง จิ ต อารี เลขานุ ก ารสภาเทศบาล/
สท.เทพนิมิต เจริ ญสุข / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ / สท.อุทัย อุประโจง/สท.สัน ติ ปิน คา /
สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ศรีไล จายโจง / สท.สนิท สุริยะธง
3.2 ญั ต ติ ข องนายกเทศมนตรี เรื่ อ ง ขอรั บ ความเห็ น ชอบรั บ มอบที่ ดิ น ของนายสุ ทิ น
คาวังพฤกษ์

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดิน
ของนายสุทิน คาวังพฤกษ์ เชิญคณะผู้บริหารครับ

-5นายธีระศักดิ:์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภา:

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ผมนายธี ร ะศั ก ดิ์
จั น ทร์ ภิ ร มย์ ปลั ด เทศบาล ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแป้ น ขอเสนอญั ต ติ
ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินของนายสุทิน คาวังพฤกษ์
เรื่ อ งเดิ ม ตามที่ ส ภาเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น มี ม ติ อ นุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม ก่ อ สร้ า ง
แท็งก์น้าประปาแบบแชมเปญ บ้านบูชา บริเวณสวนนายสุทิน คาวังพฤกษ์ หมู่ที่ 5 ตาบลบ้าน
แป้ น อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าพู น เทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น ไม่ ส ามารถด าเนิ น การก่ อ สร้ า งได้
เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเป็นที่ดินของนายสุทิน คาวังพฤกษ์ จึงต้องดาเนินการให้สถานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายถึงจะก่อสร้างได้
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 มาตรา 122 ให้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และ
บรรดาข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัส ดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบส านัก นายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการพัส ดุ ด้ว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง
หรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ยั ง คงใช้ บั ง คั บ ได้ ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด แย้ ง กั บ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ จนกว่ า จะมี ก ฎกระทรวง ระเบี ย บหรื อ ประกาศในเรื่ อ งนั้ น ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศ
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
เหตุผลและความจาเป็น นายสุทิน คาวังพฤกษ์ มีความประสงค์ยกที่ดิน ตามโฉนดที่ดิน เลขที่
144380 ตาแหน่งที่ดิน ระวาง 4746 9646-9 เลขที่ดิน 201 หน้าสารวจ 7821 ตาบล
บ้านแป้ น จานวน 8 ตารางวา ให้กับเทศบาลตาบลบ้านแป้น ตามหนังสือยกที่ดินให้ เป็น
สาธารณะ ปัจจุบันสานักงานที่ดินจังหวัดลาพูน แจ้งมาว่าต้องให้สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เห็ น ชอบรั บ มอบที่ดิน ก่อ นจึ งจะสามารถโอนโฉนดที่ ดินให้ เ ป็น กรรมสิ ท ธิ์ของเทศบาลต าบล
บ้านแป้น
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึง
ขอสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น พิจารณาความเห็นชอบรับมอบที่ดินของนายสุทิน คาวังพฤกษ์
โฉนดที่ดิน เลขที่ 144380 จานวน 8 ตารางวา เพื่อจะได้ดาเนินการก่อสร้างแท็งก์น้า
ประปาแบบแชมเปญ บ้า นบู ช า จึ ง น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น เพื่ อ
พิจารณาต่อไป
ตามที่ท่านปลั ดเทศบาล ได้เสนอขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินของนายสุ ทิน คาวังพฤกษ์
โครงการนี้ใช้งบประมาณไทยเข้มแข็ง ซึ่งเจาะบ่อบาดาลไว้แล้ วแต่ยังไม่มีสถานที่สร้างแท็งก์น้า
นายสุ ทิน จึ งยกที่ ดิน บริ เวณนั้ นให้ เ ป็น กรรมสิ ทธิ์ ของเทศบาลเพื่อ ดาเนิ นการให้ ถูก ต้อ งตาม
ระเบียบของทางราชการ จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ เชิญส.ท.ศรีไล ครับ

-6สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การรับมอบที่ดิน
ของนายสุทิน คาวังพฤกษ์ น่าจะเป็นกรณีเดียวกันกับบ้านหนองเต่า แต่โครงการของนายสุทิน
ได้รั บ การอนุ มัติโ ครงการไปก่อนแล้ ว แต่การส่ งมอบที่ดินยังไม่เรียบร้อย ขอสอบถามกรณี นี้
ผิดระเบียบหรือไม่ เนื่องจากก่อสร้างในที่สาธารณะประโยชน์ ต้องส่งมอบที่ดินให้เรียบร้อยก่อนที่
จะอนุมัติงบประมาณ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าผิดระเบียบหรือไม่คะ

ประธานสภา:

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา การก่อสร้างต่างๆ ควรดาเนินการทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าแผน
เพื่อขอรับงบประมาณในการดาเนินงาน แต่ที่ผ่านมาท้องถิ่นคิดว่าที่สาธารณะสามารถดาเนินการ
ได้ทันที ที่ผ่านมาเราทาผิดแต่ปัจจุบันเราทราบว่าผิดจึงต้องดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ยกตัวอย่าง
กรณี บ้ า นขว้ า ง ขอใช้ ที่ ดิ น สาธารณะประโยชน์ จึ ง ต้ อ งมี ค ณะกรรมการจากจั ง หวั ด เข้ า มา
ตรวจสอบ ก่อนที่จะแจ้งให้ผู้ว่าราชจังหวัดพิจารณาอนุญาต เชิญรองปลัด พรศักดิ์ ชี้แจงเพิ่มเติม
ให้ที่ประชุมทราบครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

นายพรศักดิ์:
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจสอบการใช้ที่สาธารณะ
จังหวัดลาพูน เข้าตรวจสอบสถานที่ของบ้านขว้าง ประกอบด้วยปลัดจังหวัดเป็นประธาน อัยการ
จังหวัด ตัวแทนท้องถิ่นอาเภอ ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด ตัวแทนกรมทางหลวง ตัวแทนสานักงาน
ที่ดินและผญบ.บ้านขว้างและผมเป็นตัวแทนของเทศบาล พื้นที่ที่ขอใช้ คือสุสานบ้านขว้าง เพื่อ
ก่อสร้างระบบประปาของหมู่บ้าน คณะกรรมการแจ้งว่า น้าต้องใช้ประโยชน์ในสุสานเป็นหลัก
หากเหลื อ จึ ง จะส่ ง ให้ ห มู่ บ้ า นใช้ ต่ อ ไป แต่ จ ะน าน้ ามาใช้ ภ ายในหมู่ บ้ า นเป็ น หลั ก ไม่ ไ ด้ และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนามติที่ประชุมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไปครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณะเป็นปัญหาของท้องถิ่นทั่วประเทศ ยังดีที่
เทศบาลไม่ก่อสร้างในพื้นที่ป่า มิเช่นนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ ปัจจุบันอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น รับ ทราบปัญหานี้และจะนากลับไปแก้ ไข ส่ว นที่ดาเนินการไปแล้วให้ขออนุญาตใช้ให้
ถูกต้อง หากสตง.ตรวจสอบพบแจ้งความผิด ท้องถิ่นต้องชี้แจงถึงเหตุผลความจาเป็นปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภา:

เชิญสท.สนิท ครับ

สท.สนิท:

เรียนท่านประธานสภา ขอชี้แจงเพิ่มเติม ขออนุญาตเอ่ยนาม ตามที่ท่านสท.ศรีไล แจ้งว่าโครงการ
ของบ้านบูชาและบ้านหนองเต่าน่าจะเป็นกรณีเดียวกัน ไม่ใช่นะครับ เพราะโครงการบ้านบูชา
ได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งได้ดาเนินโครงการมาก่อนแล้ว และขอแท็งก์น้า
พร้อมระบบท่อเพิ่มเติม ไม่ได้เป็นกรณีเดียวกันครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันพูดถึงการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ขออนุญาตเอ่ยนามไม่ทราบ
ว่าสท.สนิท เข้าใจว่าอย่างไร ไม่เกี่ยวกับการก่อสร้างงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับมอบที่ดินของนายสุทิน คาวังพฤกษ์ โฉนดเลขที่

-7144380 จานวน 8 ตารางวา ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ ขอเลขานุการสภาช่วยนับด้วยครับ
มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบรับมอบที่ดินของนายสุทิน คาวังพฤกษ์ จานวน 11 เสียง
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบรั บ มอบที่ ดิ น ของนายสุ ทิ น ค าวั ง พฤกษ์ โฉนดเลขที่ 144380 จ านวน
8 ตารางวา จานวน 11 เสียง ประกอบด้วย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา
เทศบาล/นางสุพรรณ เลิศพฤกษ์ รองประธานสภา/นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา
เทศบาล/ สท.เทพนิมิต เจริญสุข/สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ/ สท.อุทัย อุประโจง/สท.สันติ ปินคา
สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.ศรีไล จายโจง / สท.สนิท สุริยะธง
------------------- พักการประชุม 30 นาที ------------------------

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ตามที่สท.ศรีไล จายโจง ทาหนังสือสอบถามการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล สอบถามปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันขอสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล ข้อ 1
การทาหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การใช้ที่สาธารณะประโยชน์ ในการก่อสร้าง
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการรักษาและควบคุมป้องกันที่ดินอันเป็ นที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ที่ผ่านมาสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบและ
รับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีพ .ศ.2562 เป็นที่มาของการสอบถามการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในหมวดค่าครุ ภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ ผ่านมา มีโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านหนองเต่า
ท่านปลัดเสนอญัตติโอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อที่ประชุม
สภาเทศบาล คือโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านหนองเต่า แต่มีสมาชิกสภาไม่เห็นด้วย 7 ท่าน
ตามเหตุผลที่สมาชิกสภาแจ้งไว้ในบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ เท่ากับว่าสมาชิกสภาที่ไม่เห็น
ด้ ว ย รั บ รู้ รั บ ทราบการใช้ ร ะเบี ย บของการใช้ ร ะเบี ย บที่ ดิ น สาธารณะประโยชน์ หากจะใช้
ที่สาธารณะประโยชน์ทุกอย่างต้องเรียบร้อย แต่ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปร ะจาปี
พ.ศ.2562 สมาชิ ก สภาที่ ไ ม่ ใ ห้ ผ่ า นโครงการของบ้ า นหนองเต่ า กลั บ มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า ง
เทศบั ญ ญั ติ ฯ หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง มี โ ครงการที่ ต้ อ งใช้ ที่ ดิ น สาธารณะ
4 โครงการ คือ 1.โครงการก่อสร้างสุสานบ้านบ่อโจง เมื่อมีมติเห็นชอบแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้
ที่ ดิ น 2.โครงการก่ อ สร้ า งศาลาอเนกประสงค์ สุ ส านบ้ า นบ่ อ โจง 3.โครงการก่ อ สร้ า งศาลา
อเนกประสงค์สุ ส านบ้ านเส้ ง 4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่ งน้าเพื่ อการเกษตรบ้านแป้ น
ไม่ทราบโครงการนี้จะเข้าข่ายหรือไม่ ทั้ง 4 โครงการ ผ่านมติที่ประชุมอยู่ระหว่างดาเนินการขอใช้
ที่สาธารณะ กรณีนี้ท่านสมาชิกสภาทราบว่าผิดระเบียบแต่ยังมีมติเห็นชอบยกมือให้ผ่าน จะถือว่า
สมาชิกสภาเทศบาล ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ขอทราบในส่วนของกฎหมายเพราะที่ผ่านมา
เทศบาลมีนิติกร ที่สามารถให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย บางครั้งประชาชนสอบถาม เราเป็นสมาชิก
สภาเทศบาล บางครั้งไม่ทราบว่ากฎหมายใดผิ ดหรือถูก นาเรียนผ่าน ท่านประธานสภาไปยัง
คณะผู้บริหาร ขอบคุณค่ะ

-8ประธานสภา:

ในส่วนของกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผู้ใดมีหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ถือว่าละเว้นในการปฏิบั ติหน้าที่ แต่ในส่วนนี้ความคิดของผม เราไม่ได้ทุจริตคงไม่เข้าข่ายตรงนี้
เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นอานาจหน้าที่ของผมหรือไม่ที่ต้องตอบ เพราะหน้าที่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯที่ต้องตอบ เป็นเรื่องของการปฏิบัติงาน แต่ส่วนที่ถามเป็นเรื่องคดีอาญา ดังนั้นผมขอให้
นายกเทศมนตรีฯ
ท่านประธานสภาวินิจฉัยว่าเป็นหน้าที่ของผมหรือไม่ครับ
ประธานสภา:

หากท่า นไม่มี ทีม งานให้ ค าตอบในส่ ว นนี้ ผมขอวินิ จฉั ยว่ าท่ านไม่มี อานาจตอบในส่ ว นนี้ ครั บ
กฎหมายอาญามาตรา 59 บุคคลจะได้รับผิด ทางอาญาก็ต่อเมื่อกระทาโดยเจตนา เว้นแต่จะ
กระทาโดยประมาท แต่เหตุที่กระทาโดยประมาทหากระบุเป็นความผิดก็ต้องได้รับความผิด แต่
เราไม่ได้ประมาทไม่ได้ละเว้น ผมขอตอบตามความรู้ที่ผมมี เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา เป็นการหารือและสอบถามในข้อกฎหมาย เพราะเทศบาลมีนิติกรและ
ผู้ช่วยนิติกร ให้ความรู้ในข้อกฎหมาย จริงๆแล้วหากไม่เข้าข่ายการละเว้น แต่สมาชิกสภาเทศบาล
ได้ปฏิบัติหน้าที่ จะบอกว่าสองมาตรฐานก็ได้ ท่านประธานก็บอกว่า เราควรใช้หลักรัฐศาสตร์ใน
การบริ ห ารงานเหมือ นท่ านปลั ดเทศบาล เพราะท่า นปลั ด เทศบาลใช้ห ลั ก รัฐ ศาสตร์ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารงานของเทศบาล ไม่ ว่ า จะเป็ น โครงการต่ า งๆ แม้ แ ต่ โ ครงการของ
บ้านหนองเต่า ท่านก็ทราบว่าผิดระเบียบ ตรงที่ทุกอย่างยังไม่ครบไม่พร้อม แต่ก็สามารถแก้ไข
หากอนุมัติ ก็สามารถนาไปดาเนินการให้ถูกต้อง ประชาชนบ้านหนองเต่าและผู้ใหญ่ บ้านได้หารือ
เรื่องนี้ร่วมกันและผู้ใหญ่บ้าน ฝากขอบคุณท่านปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ที่เห็น
ความสาคัญความเดือดร้อนของประชาชน และดิฉันได้นึกย้อนไปว่า เราเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ประชาชนเลือกเราเข้ามาเป็นตัวแทน ทาไมเรามาขัดแย้งกันตรงนี้ ทั้งๆที่เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์
หากเกิดความผิดขึ้นมาเจ้าหน้าที่จะรับผิดมากกว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ปลายแถว แต่ดิฉันก็
ยอมรั บ ไม่เป็ น ไร รอให้ ถูกต้อง แต่ดิฉันสงสั ย ทาไมบ้านหนองเต่าต้องรอให้ ถูกต้อง แต่สิ่ งที่
สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน ที่ในส่วนของท่านยังไม่เรียบร้อย แต่ท่านก็ยังยกมือให้ตัวเองผ่าน
ขอฝากไว้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านจะใช้หลักนิติศาสตร์หรือหลักรัฐศาสตร์ หากท่าน
ใช้หลักนิติศาสตร์ ต่อไปต้องเข้มข้น กรองทุกอย่าง ไม่ได้อะไรสงสัยในเมื่อขอหารือและเจ้าหน้าที่
ตอบไม่ได้ จริงๆแล้วปัญหาในส่วนของข้อกฎหมาย เราซึ่งเป็นสมาชิกสภา ควรจะทราบ ดิฉันก็ไม่
ทราบจึงได้นาเข้าสู่ที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพื่อจะได้มีความรู้มากขึ้น กรณีตอบปัญหาประชาชนจะได้
ทราบว่าสิ่งใดถูกต้อง เพียงแต่บอกว่าผิดระเบียบ ดิฉันก็ไม่ทราบว่าระเบียบส่วนใด เพราะใน
ระเบียบการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ฯ ก็ไม่ได้บอกว่าต้องขออนุญาตใช้ก่อนหรือหลัง เพียงแต่
สตง.ท้วงติง ก่อนที่จะดาเนินโครงการต้องทาทุกอย่างให้เรียบร้อย แต่เทศบาลก็ทามาแล้วคือ
อนุมัติโครงการ เมื่อเอกสารเรียบร้อยเราจะจัดซื้อจัดจ้าง แต่ก็มีอยู่ 2 โครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ตามมาที ห ลั ง อยากฝากไว้ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษาในสภาของเรา การท าหน้ าที่ ข องสมาชิ ก สภา
สองมาตรฐาน อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัว อาจจะไปกระทบหรือไปขัดหมู่บ้านใดก็ไม่ทราบ เพราะ
ดิฉันก็ทาหน้าที่ของดิฉัน ก็ขอถามในที่ประชุมและขอจบในที่ประชุม ขอบคุณค่ะ

ประธานสภา:

เราคุยกันแล้วว่าที่ผ่านมาก็ขอให้ผ่านไป ในส่วนที่เป็นปัจจุ บันขอทาให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อ
ความสบายใจของทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสมาชิกสภา เชิญสท.สมศักดิ์ ครับ

-9สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ในเมื่อเรามีนิติกร หากเราจะทาแผนเราควรเชิญนิติกรเข้าร่วมเพื่อแจ้งว่า
สิ่งใดทาได้หรือทาไม่ได้ ถูกต้องหรือไม่ถูก ต้อง ในเมื่อเรามีตาแหน่งนิติกร เราควรให้เขาชี้แนะ
ไม่ควรนามาถกเถียงในที่ประชุมสภา ขอบคุณครับ

ประธานสภา:

การประชุมสภาในวันนี้ นิติกรติดราชการฝึกอบรมต่างจังหวัด และคุณไกรยศ ที่พอจะมีความรู้ใน
ด้านนี้ ก็ติดประชุม ทาให้ค่อนข้างที่จะสับสน ขออนุญาตเอ่ ยนาม สท.ศรีไล หากสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะไม่เห็ นด้วย ไม่อนุมัติในโครงการใดๆ เราต้องเคารพในสิทธิ คาว่าสิทธิ คือ
ประโยชน์ของบุคคลอันพึงได้รับ เสรีภาพ คือ การกระทาใดๆที่ปราศจากการควบคุม แต่ก็ต้องอยู่
ในกรอบ กฎ ระเบียบ กติกามารยาท เราแพ้เราชนะ เราไม่ได้อะไรขึ้น มา ทางที่ดีควรจะหันหน้า
เข้าหากันเพื่อความสุขของประชาชน หลักรัฐศาสตร์ พูดถึงเรื่องการปกครอง หลักนิติศาสตร์พูด
ถึ ง เรื่ อ งกฎหมาย แต่ ส่ ว นตั ว ผมไม่ ใ ช่ ทั้ ง รั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ ผมศึ ก ษามาในด้ า นของ
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ ต่อไปเชิญสท.ศรีไล สอบถามในข้อที่ 2 ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ก่อนที่จะเข้าสู่ข้อที่ 2 ดิฉันก็ขอขอบคุณท่านประธานสภา จริงๆแล้ว

ประธานสภา:

ผมยังไม่อนุญาตให้พูดนะครับ นี่เป็นข้อสอบถามที่ท่านสมาชิกสภาได้ส่งหนังสือเข้ามา

สท.ประดิษฐ์:

ทาไมผมจะพูดไม่ได้ ในเมื่อคนอื่ นยังพูดได้ ผมจะพูดเรื่องเดียวกันประเด็นเดียวกัน ผมไม่ได้
สอบถามเรื่องส่วนตัวครับ

ประธานสภา:

ผมขอให้สท.ศรีไล พูดจบ แล้วคุณค่อยถาม

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอเข้าสู่ข้อ 2 จริงๆแล้ววันนี้นิติกร ไม่อยู่ หากท่านปลัดมีความรู้
ส่วนใดก็ขอให้เล่าสู่กันฟัง การพูดในที่ประชุมสภาเป็นการพาดพิง ก่อให้เกิดความเสียหายของอีก
บุคคลหนึ่ง หากนาไปพูดคุยข้างนอกอาจจะแปลได้หลายอย่าง ว่าคนนั้นเป็นแบบนี้ คนนี้เป็น
แบบนั้น ส่วนนี้ขอหารือในเรื่องข้อกฎหมาย ที่ท่านสท.สันติ ปินคา ขออนุญาตเอ่ยนาม หากพูด
พาดพิงและทาให้ผู้อื่นเสียหาย จะเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือไม่ ตามที่ผอ.กองคลังได้ชี้แจงและ
สมาชิกสภาหลายท่านชี้แจงว่า ทุกอย่างขอให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงเป็นที่มาว่า หากโครงการใด
ส่วนใดที่เรียบร้อยก็อยากจะทา แต่ส่วนที่ไม่ได้รับการอนุญาตก็ควรหยุดไว้และเขียนโครงการ
เข้ามาใหม่ ของบประมาณใหม่ ทาใหม่ ท่านปลัดใจดี ขออะไรก็ได้หากเป็นความเดือดร้อนของ
ประชาชน เป็นที่มาของการทะเลาะกัน พูดขัดกันในที่ประชุม เอาเป็นว่าวันนี้นิติกรไม่อยู่ก็ไม่
เป็นไร ไว้โอกาสหน้า ดิฉันจะนามาหารืออีกครั้ง แต่ก็ขอฝากไว้ในที่ประชุม การพูดพาดพิงถึงคน
อื่นและทาให้บุคคลที่สามหรือคนอื่นเข้าใจผิด ว่าดิฉันชอบแบ่งแยก จริงๆท่านประธานก็คงจะ
ทราบ ดิฉันชอบระเบียบชอบความถูกต้อง ขอบคุณค่ะ

ประธานสภา:

ผมจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ถูกพูดพาดพิงพูดนะครับ คนอื่นผมไม่อนุญาต ญัตติอื่นๆ สมาชิกสภา
ท่านอื่นก็ไม่ได้เสนอเข้ามา ผมทาไม่ถูกต้องท่านก็จ้องจับผิด เพราะฉะนั้นผมต้องทาให้ถูกระเบียบ
ขออนุญาตให้สท.สันติ พูดเพียงท่านเดียว ส่วนสมาชิกสภาท่านอื่น ผมไม่อนุญาตครับ

สท.ประดิษฐ์:

ผมก็ถูกพาดพิง เพราะผมก็ยกมือไม่อนุมัติ ผมจะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าผมไม่ยกมืออนุมัติ
เพราะเหตุใด ผมก็ต้องป้องกันตัวผม ผมไม่อนุมัติเพราะเหตุใด เรื่องอื่นผมไม่ติดใจ

ประธานสภา:

ญัตตินั้น ผ่านการพิจารณามาแล้ว ท่านเข้าใจนะครับ ผมไม่อนุญาต เชิญสท.สันติ ครับ

-10สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผมนายสันติ ปินคา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เรื่องนี้
ผมพูดเพื่อผลประโยชน์ของชาวบ้าน คาพูดอาจจะแปรเปลี่ยนไป สาหรับผม พูดในที่ประชุมก็จบ
ในที่ประชุม บางครั้งลงเฟส อาจจะดูเหมือนพาดพิงใคร ขอแจ้งให้สมาชิกสภาและสท.ศรีไลทราบ
แต่ที่ผมลงเฟสไม่เกี่ยวกับท่าน ไม่เกี่ยวกับสภาเทศบาลครับ ผมขอชี้แจงเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภา:

ท่านอุทัย วันนี้ผมไม่อนุญาตนะครับ ผมจะอนุญาตเฉพาะบุคคลที่ยื่นหนังสือเข้ามา เมื่อคราวที่
ผ่านมาก็เคยแจ้งแล้วว่า หากท่านสมาชิกสภาต้องการแจ้งเรื่องอะไรในที่ประชุมสภาให้ทาหนังสือ
เข้ามาเพื่อผมจะได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากช่วงหลังละเลย พูดนอกกรอบ
ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา สาหรับวันนี้ผมขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 11.15 น.
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางจันทร์แสง จิตอารี)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่.........................................................
(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ
(นางศรีไล จายโจง)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
(ลงชื่อ).......................................กรรมการ
(นายเทพนิมิต เจริญสุข)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
(ลงชื่อ).......................................กรรมการและเลขานุการ
(นายประดิษฐ์ เมืองลือ)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่.......................................................
(ลงชื่อ).......................................
(นายถนอม ญาณะโรจน์)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

สท.สมศักดิ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถาม
การก่อสร้ างถนนสายบ้านแป้น ข้างสนามกีฬา จะดาเนินการได้เมื่อใด เนื่องจากมีประชาชน
สอบถามเข้ามา และถนนหลั งโบสถ์คริส ต์ บ้านแป้น ที่ ยังไม่ได้ข้อยุติ ซึ่งวันที่ 26 กรกฎาคม
2561 หมู่บ้านจะประชุมปรึกษาหารือกันอีกครั้ง ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้กองช่างทราบครับ

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ การประชุ มสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 ในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และขอนัดประชุมอีกครั้งใน
วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สาหรับวันนี้ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.10 น.
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางจันทร์แสง จิตอารี)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่.........................................................
(ลงชื่อ).......................................กรรมการ
(นายเทพนิมิต เจริญสุข)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
(ลงชื่อ).......................................กรรมการและเลขานุการ
(นายประดิษฐ์ เมืองลือ)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่.......................................................
(ลงชื่อ).......................................
(นายถนอม ญาณะโรจน์)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น

