บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561
เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
..................................................
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.นางศรีไล
จายโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ศรีไล
จายโจง
6.นายอุทัย
อุประโจง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
อุทัย
อุประโจง
7.นายสนิท
สุริยะธง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สนิท
สุริยะธง
8.นายประดิษฐ์ เมืองลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ประดิษฐ์ เมืองลือ
9.นายสันติ
ปินคา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สันติ
ปินคา
10.นายสมศักดิ์ ห้าวหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สมศักดิ์ ห้าวหาญ
11.นายเทพนิมิต เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เทพนิมิต เจริญสุข
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
2.นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
พรศักดิ์
แก้ววิจิตร
3.นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์
รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
สุภาวัตร
ศิริบูรณ์
4.นางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อานวยการกองคลัง
รัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต
5.นายรังสรรค์ ขว้างแป้น
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
รังสรรค์
ขว้างแป้น
6.นายเจริญ
ชุ่มพระวงศ์
รก.หัวหน้าสานักปลัด
เจริญ
ชุ่มพระวงศ์
7.นายไกรยศ คามูล
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
ไกรยศ
คามูล
8.นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สอางค์ศรี พิมพ์อูป
9.นายพิเชษฐ์ ไชยแป้น
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
พิเชษฐ์
ไชยแป้น
10.นางนันทกา
เครือซุง
นักจัดการงานทั่วไป
นันทกา
เครือซุง
11.นางสาวอรนุช กันทะธง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อรนุช
กันทะธง
12.นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง
เจ้าพนักงานธุรการ
อมรรัตน์
อูปเวียง
13.นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พิมผกา
ต้นแก้ว
14.นางสาวชนัญญา คงสมัย
พนักงานจ้าง
ชนัญญา
คงสมัย
15.นางสาวบุษบา หมื่นวิวัฒน์ พนักงานจ้าง
บุษบา
หมื่นวิวัฒน์
16.นางฝนทอง
ฟูวิโรจน์
พนักงานจ้าง
ฝนทอง
ฟูวิโรจน์
17.นางสาวจารุณี เมาโหมด
พนักงานจ้าง
จารุณี
เมาโหมด
18.นางอ่อนจันทร์ มาละโรจน์ พนักงานจ้าง
อ่อนจันทร์ มาละโรจน์
19.นายอนุชัย
ยะพะง่า
พนักงานจ้าง
อนุชัย
ยะพะง่า
20.นางอัมพรรณ
ญาณะโรจน์ พนักงานจ้าง
อัมพรรณ
ญาณะโรจน์

-2เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นทุกคน
เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลครบทั้งหมด 11 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
จุดธูปเทีย นบู ช าพระรัตนตรัย และกล่าวเปิ ดประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา:

สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ
การประชุ ม ในวั น นี้ เ ป็ น การประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี 2561
ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบล
บ้านแป้น มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา:

ระเบีย บวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
บ้ า นแป้ น สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ประจ าปี 2561 เมื่ อ วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2561
จะมีสมาชิกสภาท่านใดหรือท่านผู้บริหารจะแก้ไข ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะ
ถือ ว่ า ที่ ป ระชุ ม สภาแห่ ง นี้ ใ ห้ ก ารรั บ รองรายงาน การประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 3 ประจาปี 2561 ครับ

มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)

ประธานสภา:

สาหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562
วาระที่ 2 นั้น เป็นการพิจารณาแปรญัตติ ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 เสนอผลการพิจารณาแปรญัตติให้
ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ด้วยที่ประชุมสภาฯ ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2561 ได้กาหนดให้มีการเสนอคาขอแปรญัตติงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณพ.ศ.2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.3016.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.และวันที่ 17 สิงหาคม
2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จสิ้นแล้ว ตาม
บันทึกรายงานการประชุมดังนี้

ประธานกรรมการแปรญัตติฯ

-3รายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลบ้านแป้น
รายนามผู้มาประชุม
1. นายสันติ
ปินคา
ประธานกรรมการแปรญัตติ
2. นายสนิท
สุริยะธง
กรรมการแปรญัตติ
3. นายณรงค์
เชื้อเย็น
กรรมการและเลขานุการแปรญัตติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธีระศักดิ์
จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ
ตามที่ ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติห น้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ได้เสนอ
ร่ า งเทศบั ญ ญัติ งบประมาณรายจ่า ยประจาปีง บประมาณพ.ศ.2562 เพื่อ ขอรั บ ความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้ น เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
ให้ รั บ หลั ก การในวาระที่ 1 ไปแล้ ว และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นวั น ที่
15 สิ ง หาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2561 เวลา
08.30 - 16.30 น.และวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ปรากฏว่า
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ร่วมกันประชุมพิจารณา
ร่ างเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสรุ ปผลการ
พิจารณา ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาแถลงงบประมาณ
ไม่มีการแก้ไข
ส่วนที่ 2 หลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562
ไม่มีการแก้ไช
รายละเอียดประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานการศึกษา
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานสาธารณสุข
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานเคหะและชุมชน
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานการเกษตร
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานการพาณิชย์
ไม่มีการแก้ไข
- แผนงานงบกลาง
ไม่มีการแก้ไข
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
- รายงานประมาณการรายรับ
ไม่มีการแก้ไข
- รายละเอียดประมาณการรายรับ
ไม่มีการแก้ไข
- รายงานประมาณการรายจ่าย
ไม่มีการแก้ไข

-4ที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการและให้นาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามร่างเดิมเสนอต่อประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เพื่อนาเข้าพิจารณาในการประชุมสภาฯ ต่อไป
ประธานสภา:

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณพ.ศ.2562 แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอ
แปรญัตติแต่อย่างใด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้ อ 51 กาหนดว่ าในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะมติเป็นอย่างอื่น ซึ่งใน
การพิจารณาในวาระที่ 2 นี้ จะไม่มีการลงมติว่ารับหรือไม่รับร่างเทศบัญญัติแต่อย่างใด
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการขอแปรญัตติ และคณะกรรมการก็ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมร่าง
เทศบัญญัติ ประกอบกับที่ประชุมสภาเทศบาลก็ไม่ได้มีความเห็นชอบเป็นอย่างอื่น จึงถือว่า
สภาเทศบาลได้พิจารณาในวาระที่ 2 แล้วครับ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณพ.ศ.2562 ในวาระที่ 3 ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 กาหนดไว้ว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 3 ไม่มี
การอภิป ราย เว้ น แต่ที่ ประชุม สภาท้ อ งถิ่ น จะได้ มีม ติ ให้ มีก ารอภิป รายถ้า มีเ หตุอั นควร
ผมขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลว่ า ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาล ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตราเป็นเทศบัญญัติฯ
ขอได้โ ปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็ นชอบและให้ ผ่ านวาระที่ 3 จานวน
11 เสียง ซึ่งทางเทศบาลจะได้นาเสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนเพื่อลงนามประกาศใช้
ต่อไปครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ จ านวน 11 เสี ย ง ประกอบไปด้ ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์
ประธ าน สภ า /น าง สุ พ รร ณ เลิ ศ พฤก ษ์ รองประธ าน ส ภ า /น างจั น ทร์ แ ส ง
จิตอารี เลขานุการสภา/ สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.สนิท สุริยะธง/ สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ
สท.สันติ ปินคา/ สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.อุทัย อุประโจง/ สท.เทพนิมิต เจริญสุข
สท.ศรีไล จายโจง
3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการเบิกตัดปีที่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ 2560

ประธานสภา:
นายธีระศักดิ:์

เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาล ผมนายธี ร ะศั ก ดิ์ จั น ทร์ ภิ ร มย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยาย
นายกเทศมนตรีฯ
เวลาเบิกจ่ายโครงการเบิกตัดปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ 2560
หลักการและเหตุผล ตามที่สภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้อนุมัติกันเงินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ต่อสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2560 โครงการขุดลอกลาเหมืองสายบ้านเส้ง-บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 และ

-5หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 253,000 บาท นั้น
ข้อ ระเบี ย บกฎหมาย ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิน การเบิก จ่ า ยเงิ น
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2558 ข้ อ 59 ในกรณี ที่ มี ร ายจ่ า ยหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่ งปี หากองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ยังมิไ ด้ดาเนินการก่อหนี้ผู กพันตาม
เงื่อนไขวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือ
กรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ข้อพิจารณา ปัจจุบันใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2561 ยังไม่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย
กองช่างแจ้งว่า เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวอยู่ในการควบคุม การรักษา
การขยายและสงวนเขตทางหลวง ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างสิ่งใดในเขตทางหลวง เว้นแต่
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายฯ เทศบาล
ตาบลบ้านแป้นได้ดาเนินการทาหนังสือขออนุญาตจากผู้อานวยการทางหลวง จึงมีความ
จาเป็นขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการเบิกตัดปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ
2560 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย
โครงการเบิ ก ตั ด ปี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ประจ าปี ง บประมาณ 2560 ไปอี ก หนึ่ ง ปี
โครงการขุดลอกล าเหมืองสายบ้านเส้ง -หนองเต่า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแป้น
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 253,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้นต่อไป
ประธานสภา:

สาหรับ ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการเบิกตัดปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปี
งบประมาณ 2560 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ
ท่านใด อนุ มัติ ให้ ข ยายเวลาเบิก จ่ายโครงการเบิ กตัด ปีที่ยัง ไม่ไ ด้ก่อ หนี้ผู กพัน ประจาปี
งบประมาณ 2560 โครงการขุดลอกลาเหมืองสายบ้านเส้ง -หนองเต่า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3
ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการสภา
ช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้ ขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการเบิกตัดปี ที่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 11 เสียง

มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห้ ข ยายเวลาเบิ ก จ่ า ยโครงการเบิ ก ตั ด ปี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โครงการขุดลอกลาเหมืองสายบ้านเส้ง -หนองเต่า หมู่ที่ 7 และ
หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน จานวน 11 เสียง ประกอบด้วย
นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา /นางสุ พ รรณ เลิ ศ พฤกษ์ รองประธานสภา
นางจันทร์แสง จิตอารี เลขานุการสภา/สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.เทพนิมิต เจริญสุข
สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ / สท.สมศักดิ์ ห้าวหาญ/ สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง
สท.ศรีไล จายโจง/สท.สันติ ปินคา
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ก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่ 3.3 สมาชิกสภา มีข้อสงสัยบางประการ เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
โครงการนี้ มีตั้ งแต่ปี งบประมาณ 2560 ปัจ จุบั นจะสิ้ น ปีง บประมาณ 2561 ยั งไม่ไ ด้
ดาเนินการ เนื่องจากตัดปัญหาทางด้านกฎหมาย ทั้งๆที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน
จากการประชุมสภาเทศบาล เมื่ อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โครงการนี้ได้หารือ
ร่วมกัน จะเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อทาในส่วนที่ สามารถทาได้จะทาไปก่อน ในส่วนที่ทา
ไม่ได้ต้องรอข้อระเบียบกฎหมาย คงต้องตัดออกไปก่อน ขอสอบถามท่านประธานผ่านไปยัง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินการถึงไหนอย่างไร ควรเร่งดาเนินการก่อนหมดฤดูฝนค่ะ

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ครับ

นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายการโยธา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เทศบาลทา
หนังสือสอบถามไปยังหมวดการทาง และแขวงทางหลวง จ.ลาพูนและส่งต่อเรื่องไปยังแขวง
ทางหลวง จ.เชียงใหม่ เมื่อเทศบาลสอบถามไปยังเชียงใหม่ ได้รับคาตอบให้เทศบาลติดตาม
ทวงถามเรื่ องที่กรุงเทพฯ ขอให้ ส มาชิกสภาเทศบาลช่ว ยกันเสนอแนะหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา เนื่องจากขุดลอกรางระบายน้าเป็น หัวใจสาคัญในการดาเนินงาน ขอความคิดเห็น
จากสภาเทศบาล ครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรี ย นท่ านประธานสภา ครั้ งแรกที่ ท าแบบไม่ไ ด้ นาส่ ว นของกรมทางหลวงมาเกี่ ย วข้ อ ง
บ้านเส้ง บ้านหนองเต่า ได้รับผลกระทบคือน้าจากอีกฝั่งหนึ่ง ขอให้สภาพิจารณา หากจะทา
ในส่วนของบ้านเส้ง บ้านหนองเต่า ตามโครงการเดิม ส่วนอีกฝั่งที่รอหนังสืออนุ ญาตจาก
กรมทางหลวงก็ต้องรอ ขอให้พิจารณาทาในส่วนที่สามารถทาได้ไปก่อนค่ะ

ประธานสภา:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ครับ

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การทาท่อจะ
ใช้แบบของเทศบาลหรือแบบของกรมทางหลวง หากใช้แบบของกรมทางหลวง งบประมาณ
ของเทศบาลจะเพียงพอหรือไม่

ประธานสภา:

เชิญสท.สันติ ครับ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา ความคิดเห็นของผม ต้องการให้ทาสองฝั่งพร้อมกัน หากเรายื่นเรื่อง
ไปที่กรุงเทพฯ จะใช้เวลานานหรือไม่ อย่างไรครับ

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอเสนอแนะให้ทาในส่วนที่สามารถทาได้ก่อน หากจะรอทา
สองฝั่งพร้อมกัน เกรงจะล่าช้า ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข

ประธานสภา:

เชิญสท.อุทัย ครับ
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เรียนท่านประธานสภา ผมเห็นด้วยกับสท.ศรีไล ส่วนใดที่ทาได้ควรทาไปก่อน เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ประธานสภา:

ผมขอให้มีการประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไขและนาเข้าสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา
อีกครั้งครับ
3.3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ประธานสภา:

เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาล ผมนายธี ร ะศั ก ดิ์ จั น ทร์ ภิ ร มย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกัน
นายกเทศมนตรีฯ
เงินเบิกตัดปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เรื่องเดิม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2561 มีโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวด
ค่า ที่ดิ น และสิ่ ง ก่อ สร้า ง 1 โครงการ โครงการก่ อสร้ างระบบประปาหมู่ บ้า น บ้ า นม่ ว ง
หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน งบประมาณ 612,000 บาท
ระเบี ยบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นอีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี
เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากปัจจุบันใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2561 โครงการยังไม่ได้
ด าเนิ น การ เนื่ อ งจากสถานที่ ก่ อ สร้ า งเป็ น ที่ ร าชพั ส ดุ จึ ง ต้ อ งได้ รั บ การอนุ ญ าตจาก
กรมธนารักษ์ ก่อนดาเนินการ ปัจจุบันได้ส่งหนังสือไปขออนุญาตจากสานักงานธนารักษ์
พื้ น ที่ จั ง หวั ด ล าพู น อยู่ ร ะหว่ า งรอหนั ง สื อ ตอบกลั บ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น กั น เงิ น เบิ ก
ตัดปีงบประมาณ 2561 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น พิจารณากันเงินหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านแป้น อาเภอ
เมือง จังหวัดลาพูน งบประมาณ 612,000 บาท
จึงเห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา:

สาหรับ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ชี้แจง
เพิ่มเติมครับ

นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายการโยธา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เทศบาลได้
ประสานกรมธนารักษ์ แต่ไม่ได้รับตอบที่แน่ชัดว่าจะได้รับการอนุญาตเมื่อใด เนื่องจากไม่
ทราบว่าจะถึงลาดับของเทศบาลตาบลบ้านแป้นเมื่อใด เพราะอปท.เกือบทุกแห่งยื่นเรื่องขอ
ใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ เป็นจานวนมาก

ประธานสภา:

เชิญสท.จันทร์แสง
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เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ดิฉันขอสอบถาม บ่อประปาหมู่บ้านในสุสานบ้านขว้าง
เลขานุการสภาเทศบาล ยังไม่ได้ดาเนินการ ไม่ทราบว่าติดขัดในส่วนใด
ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ครับ

นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายการโยธา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บ่อประปา
บ้านขว้าง เป็นที่สาธารณะ ทาเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่เสนอไปที่อาเภอเมืองลาพูน ขณะนี้อยู่
ระหว่างน าเรื่ องเข้าที่ประชุมเพื่ อพิจารณาและให้ คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบและ
นาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติต่อไปครับ โครงการที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่
สาธารณะ ดังนี้ 1.บ้านขว้าง 2.บ้านหนองเต่า 3.บ้านรั้ว-ทุ่ง 4.บ้านบ่อโจง 5.บ้านเส้ง

ประธานสภา:

เชิญสท.ศรีไล ครับ

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ไม่ทราบว่าบ้านบูชา โครงการต่างๆเรียบร้อยแล้วหรือไม่

ประธานสภา:

เชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง ครับ

นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายการโยธา

เรียนท่านประธานสภา โครงการของบ้านบูชา ยกพื้นที่ให้เป็นของเทศบาล หลังโฉนดที่ดิน
สลักให้เป็นชื่อของเทศบาล ซึ่งเทศบาลสามารถดาเนินการได้ทันทีครับ

ประธานสภา:

จะมีสมาชิกสภา สอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกสภา
ท่านใด อนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ ขอท่านเลขานุการสภา ช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล
อนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 11 เสียง

มติที่ประชุม

อนุมัติใ ห้กันเงินเบิกตัดปีที่ยังไม่ไ ด้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ า ง โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัด
ล าพู น จ านวน 11 เสี ย ง ประกอบด้ ว ย นายถนอม ญาณะโรจน์ ประธานสภา /
นางสุพรรณ เลิศ พฤกษ์ รองประธานสภา /นางจัน ทร์ แสง จิตอารี เลขานุการสภา/
สท.ณรงค์ เชื้อเย็น/ สท.เทพนิมิต เจริญสุข / สท.ประดิษฐ์ เมืองลือ / สท.สมศักดิ์
ห้าวหาญ/ สท.อุทัย อุประโจง/ สท.สนิท สุริยะธง /สท.ศรีไล จายโจง/ สท.สันติ ปินคา
******************** พักการประชุม 15 นาที *************************

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

นางสุพรรณ:

ต่อไปเป็นระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องอื่นๆ จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
สอบถามหรือปรึกษาที่ประชุมสภาเทศบาล เชิญสท.สมศักดิ์ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.สมศักดิ์:

เรี ย นท่า นประธานสภา ตามที่ก รมชลประทาน มาส ารวจแหล่ ง น้า ผั นน้ ากวงเพื่ อเป็ น
พลังงานไฟฟ้า ขอทราบที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับ
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เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ได้รับการประสานงานจาก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ กรมชลประทาน เรื่องการผันน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สารวจแม่น้ากวง
นายกเทศมนตรีฯ
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อนาข้อมูลเข้าแผนงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2563
มอบหมายให้กองช่างชี้แจงเพิ่มเติม
นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายการโยธา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล โครงการผันน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า สองฝั่ง
แม่น้ากวง ทิศตะวันออกและทิศตะวั นตก ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะทาด้านฝั่ งทิศตะวันตก
เข้ามาทางบ้านเส้ง บ้านหนองเต่า ใช้งบประมาณไม่ต่ากว่า 30 ล้านบาท ครับ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.ประดิษฐ์ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.ประดิษฐ์:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามด้านการเงิน เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ ไม่ทราบว่า
เงินรายได้เข้ามาตามที่ได้ประมาณการไว้หรือไม่ หากมีเงินเหลือจ่ายควรจะนามาต่อยอดทา
โครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับ

นางสุพรรณ:

เชิญผู้อานวยการกองคลัง ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล แจ้งสถานการณ์คลัง ณ วันที่ 24
สิงหาคม 2561 ประมาณการรับ 59,600,000 บาท รายรับจริง 53,872,507.03
บาท ขาด 5,727,492.97 บาท เหลือเวลาประมาณ 1 เดือนจะสิ้นสุดปีงบประมาณ
2561 ประมาณการรายจ่าย 59,600,000 บาท จ่ายจริง 43,282,274.87 บาท จาก
ข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่ารายรับของเทศบาล ขาดไป 5,727,492.97 บาท คาดว่าจะเข้ามา
อี ก 2,300,000 บาท รวมรายรั บ ประมาณ 56,200,000 บาท รายจ่ า ยปั จ จุ บั น
43,282,274.87 บาท คาดว่าจ่ายจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 51,000,000 บาท เฉพาะ
รายจ่ายประจา นาเรียนที่ประชุมทราบค่ะ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.ศรีไล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามเรื่องแรก โครงการผันน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า จริงๆแล้ว
ฝั่งตะวันตก คือบ้านหนองเต่า บ้านเส้ง บ้านแป้น ยังไม่มีท่อ PE ในการส่งน้า ขอฝากเรื่องนี้
ไว้ด้วยลาดับความสาคัญในการใช้น้าค่ะ เรื่องที่สอง ข้อพิพาทเรื่องที่ดินบ้านรั้ว -ทุ่ง ไม่ทราบ
ว่ า ประสานเจ้ า ของที่ ดิ น ที่ จ ะยกให้ เ ป็ น ที่ ส าธารณะเพื่ อ ให้ เ ทศบาลท าถนนตั ด ผ่ า น
ดาเนินการถึงไหนอย่างไรคะ เรื่องที่สาม การฟ้องร้องที่ผ่านมาของเทศบาล เนื่องจากเห็น
เอกสารระหว่ า งนายสุ ว ชิ ง ชั ย ฟ้ อ งร้ อ งกั บ เทศบาลเครื่ อ งออกก าลั ง กาย เทศบาลได้
ประสานงานหรือดาเนินการอย่ างไร และปลัดอรพินธ์ ธนะหมี ฟ้องเทศบาล ฟ้องนายกฯ
กรณีความผิดทางละเมิดและให้ชดใช้เงิน เพราะที่ผ่านมาเทศบาลมี นิติกร มีผู้ช่วยนิติกร
ไม่ทราบว่าการประสานงาน การดาเนินงานเป็นอย่างไร ขอนาเรียนท่านประธานสภาผ่านไป
ยังเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบค่ะ
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เรื่องแรก เจ้าของที่ดินบ้านรั้ว-ทุ่ง ที่เทศบาลจะทาถนนตัดผ่าน เชิญท่านปลัดเทศบาลค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ในปีงบประมาณ 2562 บ้านรั้วทุ่ง มีโครงการ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ทาถนนตัดผ่านตั้งแต่ปากซอยเข้าไป ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่ เนื่องจากเจ้าของ
นายกเทศมนตรีฯ
พื้นที่เสียชีวิตไปก่อน ยังไม่ได้ยกที่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล เทศบาลจึงไม่สามารถ
ดาเนินการใดๆ ได้
นางสุพรรณ:
รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

พื้นที่บริเวณนี้ ดิฉันซื้อต่อจากคุณยายบัวเขียวที่เสียชีวิต แต่ยังไม่ได้โอนเป็นชื่อของดิฉัน
เนื่องจากยายบัวเขียวเสียชีวิตไปก่อน ต้องรอลูกของผู้ตายมาโอนให้เสร็จสิ้น ปัจจุบันนี้
ดิฉันเป็นเพียงผู้ดูแลพื้นที่ค่ะ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ขอให้ผู้ดูแลพื้นที่อนุญาตให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้ก่อน หาก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าของที่พื้นมอบให้เป็นที่ของเทศบาลถึงจะดาเนินการทาถนนต่อไปครับ
นายกเทศมนตรีฯ

นางสุพรรณ:
รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

หากจะให้อนุญาตให้ประชาชนใช้พื้นที่สัญจรไปมา ต้องทาสัญญาระบุระยะเวลาที่ขอใช้ให้
แน่ชัด หากใช้ตลอดไปคงไม่ได้ เชิญสท.สันติ ค่ะ

สท.สันติ:

เรียนท่านประธานสภา ขอให้เทศบาลทาตามข้อระเบียบกฎหมาย รักษาผลประโยชน์ให้
ประชาชน สิ่งใดถูกหรือผิด ให้ว่ากันไปตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้องครับ

นางสุพรรณ:

เชิญเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

นายไกรยศ:
รก.ผอ.กองวิชาการฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล จากที่ท่านสท.ศรีไล สอบถามประเด็น
ข้อพิพาทบ้ านรั้ ว ทุ่ง ซึ่งก็ได้ข้อเท็จจริงกันไปบ้างแล้ ว ส่ ว นการดาเนินงานฟ้องร้องกรณี
เครื่ อ งออกกาลั งกาย ในฐานะที่ดู แลเรื่องงานกฎหมาย งานนิ ติกร ขอตอบถามค าถาม
ประเด็นนี้ สืบเนื่องจากปปช. ได้ชี้มูลความผิดเครื่องออกกาลัง มีประเด็นทั้งคดีอาญา และ
คดีทางแพ่ง ผู้โดนชี้มูลความผิดอยู่ระหว่างการรับโทษ ส่วนการดาเนินการทางแพ่ง คนที่ 1
(นายกฯ) ศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด อยู่ระหว่างการบังคับคดี เทศบาลต้องไปสืบทรัพย์ นามา
ชดใช้ให้กับเทศบาล มีการประสานงานกับกรมบังคับคดี ที่ดิน ธนาคาร สานักงานขนส่ง ซึ่ง
บางแห่งก็เปิดเผยข้อมูล ส่วนที่ไม่เปิดเผย เทศบาลต้องยื่นอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสาร ภายใน 15 วัน เพื่อให้เปิดเผยข้อมูล ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร คาดว่าใช้
เวลายาวนาน คดีทางแพ่ง 4 ราย คือ นายกฯ ปลัด ผอ.คลัง เจ้าหน้าพัสดุ ซึ่งผอ.คลังและ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ยินดีชดใช้เงินเป็นรายเดือน ส่วนปลัดอรพินธ์ สู้คดี ศาลปกครองชั้นต้น
แจ้งว่าเทศบาลออกคาสั่งโดยมิชอบ เทศบาลจึงได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุด ซึ่งอยู่
ระหว่างพิจารณาคดี ประกอบกับเทศบาลมีคาสั่งที่ 2 ไปเพิ่มเติม เนื่องจากกรมบัญชีกลาง
แจ้งให้เพิ่มการชดใช้เงิน จากเดิม 20 % เป็น 40 % ศาลปกครองชั้นต้นจาหน่ายคดี
ออกไปให้ศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด ฉะนั้นปลัดอรพินธ์ อยู่ระหว่างรอศาลปกครอง
สูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด เป็นรายละเอียดคร่าวๆ ขอนาเรียนที่ประชุมทราบครับ

-11นางสุพรรณ:

เชิญสท.ศรีไล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นของกรมบัญชีกลาง มีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
วงเงินที่ต้องชดใช้เป็น 40% ไม่ทราบเป็นวงเงินที่เทศบาลเสียหายหรืออย่างไร เพราะทราบ
ว่าการชดใช้ นายกฯ 50% ปลัด 40 % ผอ.คลัง 20% เจ้าหน้าที่พัสดุ 10% รวมทั้งหมด
ก็เกิน 100% ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

นายไกรยศ:
รก.ผอ.กองวิชาการฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล จากที่ท่านสท.ศรีไล สอบถามประเด็น
กรณีนี้ไม่ได้คิดเป็น 100% คณะกรรมการสอบสวนทางละเมิดชี้มูลความผิดเป็นแบบนี้
กรณีของนายกฯ 100
าบาท ปลัด 20% ผอ.คลัง 20% กรณี
นายกฯ ชดใช้เงิน 100% ให้คืนเงินให้กับปลัด ผอ.คลังและเจ้าหน้าที่พัสดุ ครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา หน้าที่ของเทศบาลในขณะนี้ คือตามสืบทรัพย์ เพื่อยึดทรัพย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลไม่ได้ละเลย หรือเพิกเฉยครับ
นายกเทศมนตรีฯ

นายไกรยศ:
รก.ผอ.กองวิชาการฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอนาเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาสั่งของ
ปลัดอรพินธ์ ปปช.ชี้มูลว่ามีความผิด เพียงแต่ว่าเจ้าทุ กข์ยื่นอุทธรณ์ว่าเทศบาลออกคาสั่ง
โดยมิ ช อบ เนื่ องจากเทศบาลออกคาสั่ งก่อ นกรมบัญชี กลาง แต่จัง หวัดแจ้งว่ าเทศบาล
สามารถออกคาสั่งชดใช้ค่าสินไหมได้ เนื่องจากการชดใช้ไม่ถึง 1 ล้านบาท มีขั้นตอนในการ
พิจารณาแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุดพิจารณา

นางสุพรรณ:

เชิญสท.ศรีไล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.ศรีไล:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามประเด็นเทศบาลออกคาสั่งโดยมิชอบ แสดงว่าเกณฑ์
การชดใช้ความผิด เทศบาลเป็นผู้คิดการชดใช้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าปปช. เป็นผู้คิดเกณฑ์
การชดใช้ เนื่องจากส่วนตัวคิดว่า ไม่น่าจะเกิดข้อผิดพลาดในส่วนนี้ได้

นางสุพรรณ:

เชิญเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

นายไกรยศ:
รก.ผอ.กองวิชาการฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การคิดเกณฑ์ชดใช้ความผิด สามารถออก
คาสั่งได้โดยคณะกรรมการพิจารณาความผิด โดยจะใช้แนวทางจากปปช.หรือส่วนใดก็ได้
อานาจสูงสุดอยู่ที่นายกฯ ว่าจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการพิจารณาความผิดทั้งหมด หรือ
เห็นด้วยเพียงครึ่งเดียวก็ได้ แต่ที่ส่งกรมบัญชีกลางก่อน เนื่องจากเป็นขั้นตอนรูปแบบทาง
กฎหมาย ปปช.เป็นผู้ชี้มูลความผิด ส่วนกระบวนการอยู่ที่ต้นสังกัดที่กากับดูแลครับ

นางสุพรรณ:

เชิญสท.ณรงค์ ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

-12สท.ณรงค์:

เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามหากประชาชนบ้านหนองหนาม มอบที่ดินให้เป็นที่
สาธารณะ เพื่อทาถนน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินน้อยกว่าการโอนที่ดิ นให้เป็นของ
เทศบาล ไม่ทราบว่าเมื่อโอนเป็นที่สาธารณะแล้ว เทศบาลจะสามารถทาถนนให้ได้หรือไม่

นางสุพรรณ:

เชิญปลัดเทศบาล ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หากมอบเป็นที่สาธารณะแล้ว เทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ สามารถทาถนนให้ได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากเทศบาลต้องทาหนังสือขออนุญาต
นายกเทศมนตรีฯ
ใช้พื้นที่สาธารณะจากอาเภอเมือง ผ่านคณะกรรมการและส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิ จ ารณาอนุ มั ติ หากมอบให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ของเทศบาล สามารถด าเนิ น การได้ ทั น ที เ มื่ อ มี
งบประมาณเพียงพอ ครับ
นางสุพรรณ:

เชิญเจ้าหน้าที่กองคลัง ค่ะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

นางรัตน์ติยา:
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอชี้แจงโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมของเทศบาล ดังนี้ อนุมัติจ่ายขาดเงิ นสะสม การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติทั้งหมด 16
โครงการ และการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2561 อนุมัติทั้งหมด 2 โครงการ ข้อเท็จจริง ขอรายงานการดาเนินงานของ
โครงการที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านบ่อโจง-บ้านขว้าง(ร้านไอติม
222) ม.1 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน
2.โครงการก่ อ สร้ า งถนนพาราแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ซ.ข้ า งโบสถ์ ค ริ ส ต์ บ้ า นแป้ น ม.6
ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน
3.โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.หน้าวัดบ่อโจง ม.1 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลาพูน
ทั้ง 3 โครงการ ผู้รับจ้าง บจก.เชียงใหม่มีโชค สัญญาจ้างรวมเลขที่ 22/2561 วันที่ 19
มิถุนายน 2561 กาหนดส่งมอบงาน วันที่ 17 กันยายน 2561 จานวนเงินตามสัญญา
528,000 บาท ขณะนี้ได้ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.20/1 ม.7 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน
5.โครงการก่อ สร้ างถนน คสล. สายบ้า นร่ อ งอุ ย -บ้ านขว้า ง (ช่ ว งที่ 3) บ้า นขว้ าง ม.2
ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.ร่วมใจ 1 บ้านรั้ว-ทุ่ง ม.8 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.อุประโจง บ้านรั้ว-ทุ่ง ม.8 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.5 บ้านรั้ว-ทุ่ง ม.8 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน
ทั้ง 5 โครงการ ผู้ รั บจ้า ง หจก.เอกศุภ ฤกษ์ สั ญญจ้างรวมเลขที่ 24/2561 วันที่ 25
มิ ถุ น ายน 2561 ก าหนดส่ ง มอบงาน วั น ที่ 23 กั น ยายน 2561 จ านวนเงิ น สั ญ ญา
632,800 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างสัญญา

-139.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณหน้าบ้านนายจรูญ เชื้อเย็น บ้านหนอง
หนาม ม.3 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน ผู้รับจ้าง หจก.ศรัณยวัชร์ ธุรกิจสัญญาจ้างเลขที่
30/2561 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 กาหนดส่งมอบงาน 23 กันยายน 2561 จานวน
เงินตามสัญญา 194,500 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างสัญญา
10.โครงการก่อสร้างแท็งค์น้าประปาแบบแชมเปญ บ้านบูชา บริเวณสวนนายสุทิน คาวัง
พฤกษ์ ม.5 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลาพูน งบประมาณ 414,000 บาท ปัจจุบันยังไม่ได้ทา
สัญญา เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างที่ดินเป็นของเอกชน จึงต้องดาเนินการด้านเอกสารสิทธิ์ให้
เป็นของเทศบาลตาบลบ้านแป้นให้เรียบร้อยก่อน
11.โครงการต่อเติมโรงอาหาร ศพด. ผู้รับจ้าง หจก.ชาวีคอนสตรัคชั่น สัญญาจ้างเลขที่
26/2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กาหนดส่งมอบงาน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
จานวนเงินตามสัญญา 350,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างสัญญา
12.โครงการต่อเติมหลังคา ศพด.(หลังใหม่) ผู้รับจ้าง ร้านทรัพย์ทวีการค้า สัญญาจ้างเลขที่
29/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 กาหนดส่งมอบงาน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
จานวนเงินตามสัญญา 150,000 บาท ปัจุบันอยู่ระหว่างสัญญา
ขอนาเรียนที่ประชุมทราบค่ะ
นางสุพรรณ:
รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สท.อุทัย:

ตามที่ผู้อานวยการกองคลัง รายงานผลการดาเนินโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม มีท่านใด
จะสอบถามหรือไม่คะ เชิญ สท.อุทัย ค่ะ
เรี ย นท่ านประธานสภา บ้า นบ่อ โจง ขอขอบคุณ ที่ ได้ ป รับ ปรุง ถนนไอติ ม 222 เพื่อ ให้
ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกมากขึ้นครับ

นายธีระศักดิ:์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลของบประมาณจากรัฐบาลโดย
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ การจัดซื้อจัดจ้างของอาเภอเมืองลาพูน ทาถนนไอติม 222 ต่อจากของเทศบาล ปัจจุบัน
นายกเทศมนตรีฯ
เสร็จเรียบร้อย ถนนกว้างขึ้นประมาณ 5 เมตร ทาให้เสาไฟฟ้าอยู่กลางถนน เป็นปัญหาครับ
นางสุพรรณ:

ปัญญาเสาไฟฟ้าอยู่กลางถนน เทศบาลมีแนวทางแก้ไขอย่างไรคะ

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

นายพิเชษฐ์:
หน.ฝ่ายการโยธา

เรียนท่านประธานสภา เทศบาลได้ทาหนังสือแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่การย้าย
เสาไฟฟ้าค่าใช้จ่ายสูง อยู่ระหว่างการไฟฟ้าพิจารณา เบื้องต้นงานป้ องกันฯ ได้ทาสัญลักษณ์
สีแดงบริเวณเสาไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนทราบและระมัดระวังการสัญจร ใช้รถใช้ถนนครับ

นางสุพรรณ:

มติที่ประชุม

จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่คะ ไม่มีนะคะ สาหรับการประชุมสภาเทศบาล
ในวันนี้ ก็ดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย วาระที่สาคัญคือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ดิฉันขอขอบคุณ
ท่านปลั ดเทศบาล ปฏิบัติห น้าที่ นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ ทรงเกียรติ
หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในวันนี้
สาหรับวันนี้ดิฉันขอปิดประชุมค่ะ
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 13.10 น.

รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล
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(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

