บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้
สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 1/๒๕60
วันที่ 24 เมษายน ๒๕60
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้

********************
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
ผูมาประชุม
ลําดับที่

จํานวน 10
ชื่อ - สกุล

คน
ตําแหนง

1.

นายธนทรัพย มะนุภา

2.

นายนิกรณ เสนสุภา

3.

นางวราภรณ ศรีเปน

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้

วราภรณ ศรีเปน

4.

นายสนอง เสารสาร

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้

สนอง เสารสาร

5.

นายชิด ฟุมฟองฟู

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้

ชิด ฟุมฟองฟู

6.

นายวิชาญ โนตะ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้

วิชาญ โนตะ

7.

นางสมพร ยุวะบุตร

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้

สมพร ยุวะบุตร

8.

นายยอด นุปากรณ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้

ยอด นุปากรณ

9.

นายธราเทพ ปนทวัน

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้

ธราเทพ ปนทวัน

10.

นางสาวจิราพร ตันสุวัฒน

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่

จํานวน 11
ชื่อ – สกุล

ประธานสภาเทศบาลตําบลลี้

หมายเหตุ
ธนทรัพย มะนุภา

รองประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ นิกรณ เสนสุภา

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลี้ จิราพร ตันสุวัฒน
คน
ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1.
2.

ร.ต.ต.เสนห มะโนจิตต

นายกเทศมนตรีตําบลลี้

เสนห มะโนจิตต

นายสมเกียรติ ไชยสอน

รองนายกเทศมนตรีตําบลลี้

สมเกียรติ ไชยสอน

3.

นายประทีป ปอกกันทา

รองนายกเทศมนตรีตําบลลี้

ประทีป ปอกกันทา

4.

นายจํารัส ไชยชนะใหญ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลลี้

จํารัส ไชยชนะใหญ

5.

นางสาวปราณี อินธิยะ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลลี้

ปราณี อินธิยะ

6.

นายวิชัย วงคบุญมา

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลลี้ วิชัย วงคบุญมา
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ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่

จํานวน 11
ชื่อ – สกุล

คน(ตอ)
ตําแหนง

ลายมือชื่อ

7

นางพันทิวา โปธาคํา

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

พันทิวา โปธาคํา

8

นางสาวจอมสุดา ณ ลําพูน

ผูอํานวยการกองศึกษา ศาสนาฯ

จอมสุดา ณ ลําพูน

9

นางสาวทองเพียร เขื่อนแกว

10

นายโชคชัย เปงปะนัน

11

นายปภาวิน ปญญาเทพ

ผูอํานวยการกองคลัง
ทองเพียร เขื่อนแกว
นักวิชาการสุขาภิบาล ชําชาญการ
รั ก ษาราชการแทนผู อํ า นวยการ โชคชัย เปงปะนัน
สาธารณสุข
ผูอํานวยการกองชาง
ปภาวิน ปญญาเทพ

ระเบียบวาระที่ ๑

: เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560 – 2562)
ไตรมาสที่ 2 ตามหนังสือเทศบาลตําบลลี้ที่ ลพ 55101/320 ลงวันที่ 12 เมษายน
2560 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560 – 2562)
ไตรมาสที2่
: เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ใหรายละเอียดเพิม่ เติมครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา
นายกเทศมนตรีตําบลลี้ : เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม รอยตํารวจตรีเสนห มะโนจิตต นายกเทศมนตรีตําบลลี้
ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560 – 2562)
ร.ต.ต.เสนห มะโนจิตต
ไตรมาสที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ พ.ศ. 2559 ขอ ๒8 และขอ 29
กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาทองถิน่
โดยใหมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ใหปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560 – 2562) ของเทศบาลตําบลลี้ ไตรมาสที่ 2 (เดือ นมกราคม – มี นาคม)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 พบวา จํานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560 – 2562) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 มีจํานวน 178 โครงการ เปน
เงินทั้งสิ้น 31,953,800.- บาท สามารถนําไปปฏิบัติตามแผน (บรรจุไวในเทศบัญญัติ
รายจ ายประจํ าปง บประมาณ พ.ศ.2560) จํานวน 133 โครงการ เป นเงินทั้ง สิ้ น
21,070,360.- บาท คิดสัดสวนโครงการที่ดําเนินการไดจริง คิดเปนรอยละ 74.72 ของ
จํานวนโครงการที่ บ รรจุในแผนพั ฒ นาฯ ภายใตงบประมาณที่ มี อ ยูอ ยางจํากั ด โดยมี
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กระบวนการในการวิเคราะหโครงการ พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ ตาม
ความจําเปนเรงดวนและสามารถแกไขปญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่ สงผลตอ
การดําเนินโครงการบรรลุตามแผนที่กํ าหนดขึ้น โดยยุท ธศาสตรก ารพั ฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน มี โครงการบรรจุในแผนจํานวน 22 โครงการ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริ ง 17
โครงการ คิดเปนร อยละ 77.27 ยุทธศาสตร การพั ฒนาดานสั งคมและคุณภาพชีวิต มี
โครงการบรรจุในแผนจํานวน 81 โครงการ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 72 โครงการ
คิดเปนรอยละ 88.89 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว มีโครงการ
บรรจุในแผนจํานวน 14 โครงการ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 7 โครงการ คิดเปนรอยละ
50.00 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีโครงการบรรจุใน
แผนจํานวน 23 โครงการ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 73.91
และ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกรและการใหบริการที่ดีแกประชาชน มีโครงการบรรจุใน
แผนจํ านวน 38 โครงการ สามารถนําไปปฏิบั ติไดจ ริ ง 20 โครงการ คิด เป นร อ ยละ
52.63
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.บุคลากรที่ชํานาญการในดานชางมีไมเพียงพอและครอบคลุมภารกิจ
2.การดําเนินโครงการตางๆ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 บางโครงการยังไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว
3. โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณแลว บางโครงการมีการโอนเงินงบประมาณเพิ่ม หรือ
บางโครงการถูกตัดงบประมาณลดลงเพื่อนําไปตัง้ โอนใหกับโครงการอื่น
ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาเทศบาลตําบลลี้ ไดเสนอความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาสามป (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62)
ดังนี้
1. เทศบาลตําบลลี้ ควรประชาสัมพันธและสรรหาตําแหนงชางโยธา หรือนายชาง
โยธา เพิ่มเพื่อรองรับกับภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.โครงการที่ไดกําหนดไวในแผนการดําเนินงานแลว ควรจะดําเนินการตามกรอบ/แผนงานที่
ไดกําหนดไว หากไมดําเนินการตามกรอบ/แผนงานที่กําหนดไวถือวาการบริหารงานยังไมมี
ประสิทธิภาพ
3. โครงการที่ ไดรั บ อนุมั ติง บประมาณให ดําเนินการแลว ไม ควรโอนงบประมาณเพิ่ ม ใน
ภายหลัง เพราะสะทอ นใหเ ห็นถึง ความลม เหลวในการบริห ารงบประมาณที่ผิ ดพลาดอั น
เนื่องมาจากขาดการวิเคราะหการใชจายงบประมาณอยางรอบดาน เทศบาลตําบลลี้ ควรมี
การตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับการเบิกจายจริง
4. ในการจั ด โครงการ/กิ จ กรรมแต ล ะครั้ ง เทศบาลตํ า บลลี้ ค วรมี ก ารประเมิ น ผลด า น
ความสํ าเร็ จ ของโครงการ ความคุม คาในการใชจายงบประมาณ และความพึ งพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําโครงการในครั้งตอไป
5. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกตางไปจากเดิม โดยเนนประโยชนของประชาชนเปน
สําคัญ นอกจากนี้ เทศบาลตําบลลี้ควรมีโครงการที่เปนความคิดริเริ่มใหมๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการใหบริการประชาชน
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ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายวิชาญ โนตะ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา

5. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาควรคํานึงถึงความเปนไปไดในเรื่องของความ
พรอมดานพื้นที่ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม และสถานะ
ทางการเงิน-การคลังของทองถิ่นเปนสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานภายนอก
๖. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลตําบลลี้ใหมากขึ้น และ
อยางทั่วถึง ทั้งกอนการดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
โดยหาแนวทาง วิธีการใหเ กิดกระบวนการมีส วนร วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลลี้ รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู ตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการมากขึ้น ทั้ง นี้ ในปจจุบั นอาจมี การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ วิธีการ
ดําเนินการตางๆ สงผลตอชองทางการรับรูของประชาชนลดนอยลง เทศบาลตําบลลี้ จึงควรมี
ชองทางการสื่อสารระหวางเทศบาลกับประชาชนใหมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบตอ
ประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธผลการดําเนินโครงการของเทศบาล
ตําบลลี้ใหประชาชนทราบอยางตอเนื่อง
7. ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลลี้ อยางทั่วถึงและ
ตอเนื่องรวมถึงการประชาสั มพันธขอมูล ขาวสารการดําเนินโครงการใหป ระชาชนรับ ทราบ
อยางทั่วถึง
8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสมทั้งปงบประมาณ ตลอดจนดําเนินการ
โครงการพัฒนาใหครอบคลุมทุกพื้นที่และทั่วถึง อนึ่ง การดําเนินโครงการตางๆ ควรกําหนด
วัตถุป ระสงค เป าหมาย ตัวชี้ วัดที่ ชัด เจน และสามารถวั ดผลความสํ า เร็ จ ได อ ยางมี
ประสิทธิภาพและดําเนินการจริงเปนไปอยางมีประสิทธิผล
: สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลีท้ านใดมีขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม เรียนเชิญ
ครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ กระผมนายวิชาญ โนตะ สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลลี้ ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในสวนปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม เห็นวามีความครอบคลุมแลว แตขอเนนย้ําการนําโครงการแผนงานที่
บรรจุไวในเทศบัญญัติไปดําเนินการ ในชวงไตรมาสที่ 3 ควรมีจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น และไมนา
นอยกวารอยละ 80 ของโครงการทีบ่ รรจุไวทั้งหมดเนือ่ งจากมีการจัดสรรงบประมาณจาก
สวนกลาง และจะไดไมเกิดความยุงยาก และเรงรีบหากมีโครงการและกิจกรรมที่จะตอง
ดําเนินการในไตรมาส 4 มากเกินไป
: รับทราบ
: รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560
: ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯ ตามสําเนาบันทึกรายงานการ
ประชุมสภาฯ หากมีการแกไขใหเสนอตอที่ประชุม
หากไมมีผูใดขอแกไขถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้ สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ 25560
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ระเบียบวาระที่ 3

: กระทูถาม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4

: เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 5

: เรื่องที่เสนอใหม
5.1.เรื่อง ญัตติขออนุมัติ แกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 ในสวนกองชาง แผนงาน เคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ยานพาหนะและขนสง
: ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลลี้ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา
เลขานุการสภาเทศบาล : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ดิฉันนางสาวจิราพร ตันสุวัฒน เลขานุการสภา
นางสาวจิราพร
เทศบาลตําบลลี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีก ารงบประมาณขององคก ร
ตันสุวัฒน
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ
29 การแก ไขเปลี่ ยนแปลงคํา ชี้ แจงงบประมาณรายจ า ยในหมวดค าครุ ภัณ ฑ ที่ ดิ นและ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ประธานสภาเทศบาล : ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ไดเสนอญัตติตอทีป่ ระชุมสภาฯ
นายธนทรัพย มะนุภา
นายกเทศมนตรีตําบลลี้ : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ใน
ร.ต.ต.เสนห มะโนจิตต
สวนกองชาง แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามที่เทศบาลตําบลลี้
ไดจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560 ในสวนของกองชาง แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab) จํานวน 1 คัน
งบประมาณตัง้ ไว 821,000.- บาท
เหตุผล
เนื่องจากคําชี้แจงงบประมาณรายการดังกลาวอธิบายคุณลักษณะเฉพาะ สังเขปของครุภัณฑไม
ครบถวน ตามรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงไมสามารถดําเนิน
เบิกจายงบประมาณในรายการดังกลาวได ดังนั้น กองชางจึงขออนุมัติดําเนินการแกไข
เปลี่ยนแปลง รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณ เพื่อใหถูกตองตามมาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ และเพื่อสามารถเบิกจายงบประมาณตามรายการดังกลาวได และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

6
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอ สรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบทีเ่ กี่ยวชอง
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณในสวนของกองชาง แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟาถนน งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 รายการดังนี้
ตามโครงการที่ตงั้ งบประมาณไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560 ในสวนกองชาง แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 รายการ รายละเอียดดังตอไปนี้
กองชาง
ขอความเดิม แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab) จํานวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว
821,000.- บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน
2. มีชองวางดานหลังคนขับสําหรับนัง่ หรือเก็บของได
3. เปนกระบะสําเร็จรูป
4. เปนราคารวมเครือ่ งปรับอากาศ
บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) หนา 126 (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ขอความใหม แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400
ซีซี แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab) จํานวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว 821,000.- บาท
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1. มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน
2. มีชองวางดานหลังคนขับสําหรับนัง่ หรือเก็บของได
3. เปนกระบะสําเร็จรูป
4. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) หนา 126 (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
เหตุผล เพื่อใหสามารถดําเนินการ เบิกจายงบประมาณ ตามที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ทีท่ ําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ดังนั้น ขาพเจา รอยตํารวจตรี เสนห มะโนจิตต นายกเทศมนตรีตําบลลี้ จึงขอเสนอญัตติตอ
สภาเทศบาลตําบลลี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณตาม
รายการดังกลาว ตอไป
สืบเนื่อง จากความจําเปนที่ตองของอนุมัติเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมคําชี้แจง เพื่อใหเกิด
ประโยชนในการเขาพื้นทีเ่ นื่องจากเทศบาลตําบลลี้ มีเขตพืน้ ที่รับผิดชอบจํานวน 13 หมูบ าน
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ประธานสภาเทศบาล
นายธนทรัพย มะนุภา
หัวหนาสํานักปลัด
นายวิชัย วงคบุญมา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายชิด ฟุมฟองฟู

สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายวิชาญ โนตะ

หัวหนาสํานักปลัด
นายวิชัย วงคบุญมา

แตมียานพาหนะ เพียง 3 คันประกอบไปดวย คันที่ 1 รถโตโยตาหมายทะเบียน กง 7886
ลําพูน เปนยานพาหนะ สําหรับการติดตอราชการรับ-สง เอกสาร ในสวนของกองชางปจจุบัน
ใชรถมาสดาหมายเลขทะเบียน กข 3840 ลําพูน เปนรถที่มีอายุการใชงานนาน มีสภาพทรุด
โทรม และตองมีภาระคาใชจาย ในการซอมแซมบํารุงรักษาเปนจํานวนมาก และบอยครั้ง
คันสุดทาย ยี่หอฟอรด หมายเลขทะเบียน กค 1474 ลําพูน เปนรถที่ใชในสํานักงาน รองรับ
การปฏิบัตงิ านของทัง้ 6 กองงาน ตลอดจนรับ-สงเจาหนาที่ปฏิบัติราชการในตัวจังหวัดและ
ตางจังหวัด ซึ่งทําใหจํานวน ยานพาหนะไมเพียงพอ ดังนั้นเพื่อใหงานของกองชาง ซึ่งตองเขา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ มีประสิทธิภาพและแกไขปญหาใหกบั ราษฎรไดดียิ่งขึ้น
: สมาชิกสภาทานใดที่จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ กระผมนายวิชัย วงคบุญมา หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลลี้ ขออนุญาตใหขอมูลเพิม่ เติม ตามญัตติขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการ
จัดหายานพาหนะรถยนตของกองชาง
เดิมไดรบั การพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป
และไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดหา
ในเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏอยูในหนาที่ 114
รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายญัตติ สาเหตุที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เนื่องจากรายละเอียดทีป่ รากฏ
ในเทศบัญญัติมีไมครบถวน ไมเปนไปตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ ทําใหเกิดปญหาในการกําหนด
รายละเอียดทีจ่ ะนําไปดําเนินจัดหาตามระเบียบพัสดุ ดังนั้นเพื่อความถูกตอง และความ
เรียบรอยในการดําเนินการตามระเบียบพัสดุ จึงไดขออนุมัติ เพิ่มเติมรายละเอียดจากเดิม
ความวา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบมีซอ งวางดานหลังคนขับ(Cab) จํานวน
1 คัน เพิ่มเติมขอความเปน เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบมีชองวางดานหลัง
คนขับ(Cab) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน
1 คัน สําหรับงบประมาณเทาเดิม คือจํานวน 821,000.-บาท
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ กระผมนายชิด ฟุมฟองฟู สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลลี้ เห็นดวยในความสําคัญ ความจําเปนในการใชยานพาหนะ แตขอใหการใช
ยานพาหนะของเทศบาลเปนไปดวยความระมัดระวัง เนือ่ งจากเปนเงินภาษีของราษฎร ความ
ชํารุดเสียหายของยานพาหนะตามสภาพการใชงานตามอายุการใชงานเปนเรื่องปกติ การใช
ยานพาหนะของทางราชการ ควรนําไปใชในภารกิจของราชการจริง ๆ และขอใหปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเครงครัด
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ
การเสนอญัตติของผูบริหารเปนการขอ
เพิ่มเติมขอความใหถูกตอง เปนไปตามระเบียบของทางราชการ แตขอสอบถามเกี่ยวกับการ
ทําประกันของยานพาหนะเทศบาล ตามพระราชบัญญัติคมุ ครองผูประสบภัยจากรถ เบื้องตน
ทราบวายานพาหนะของทางราชการเปนประเภทที่ไดรับการยกเวน แตมีความเปนหวงผูขับขี่
ยานพาหนะของเทศบาลซึง่ มีความแตกตางกันในหนาที่ความรับผิดชอบ นาจะมีวิธีการใหไดรับ
ความคุมครอง
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ยานพาหนะของทางราชการ เปนยานพาหนะ
ที่ไดรับการยกเวนไมตองทําประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ แตสําหรับหนวยงานราชการสวนทองถิ่น ที่มีความประสงคจะจัดทําประกันภัยจากรถ
ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ ทางกระทรวงมหาดไทยไดมหี นังสือซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายธราเทพ ปนทวัน

:

สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายสนอง เสารสาร

:

ประธานสภาเทศบาล
นายธนทรัพย มะนุภา

:

มติที่ประชุม

:

ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา

การเบิกจายคาใชจายในการประกันภัยรถราชการ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําประกันภัยฯ
โดยยานพาหนะ รถยนตสวนกลาง สามารถทําประกันไดทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจไดไม
เกินประเภทที่ 3 สําหรับรถบรรทุกน้ําสามารถทําประกันภาคสมัครใจไดถึงประเภทที่ 1 ทั้งนี้
ตองพิจารณาถึงความจําเปนและเหมาะสม แตเนื่องจากการจัดทําประกัน เปนการใชเงินของ
ทางราชการ ตองดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบของทางการเงินและทางพัสดุ จึงตองศึกษา
และรวบรวมขอมูลใหครบถวน
ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการจัดทําบันทึกขออนุมัติ
ดําเนินการ เบื้องตนไดประชุมชี้แจง เนนย้ําใหพนักงานขับรถ ใชความระมัดระวัง ในการใช
ยานพาหนะของเทศบาล ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด
และใหศึกษา
รายละเอียดของระเบียบการใชยานพาหนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจะไดปฏิบัติให
ถูกตอง ในกรณีที่เกิดอุบัตเิ หตุ หรือความเสียหายตอยานพาหนะ โดยเกิดจากความประมาท ผู
ขับขี่ยานพาหนะตองเปนผูร ับผิดชอบทัง้ หมด ทั้งตอชีวิตทรัพยสินของตนเอง คูกรณี และ
เทศบาล
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ กระผมนายธราเทพ ปนทวัน สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลลี้
การใชยานพาหนะของเทศบาล ขอเนนย้ําใหปฏิบัติตามระเบียบ และ
กฎหมายอยางเครงครัด เพราะหากเกิดเหตุขึ้นก็จะสามารถเปนเกราะปองกัน หรือผอนหนัก
ใหเปนเบาได จากประสบการณการเกิดอุบัตเิ หตุของราษฎรในหมูบาน กับยานพาหนะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับมีเรื่องเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล ทําใหเกิดปญหา
ยุงยากในการชดใชความเสียหาย ดังนั้นจึงขอใหการใชยานพหานะของเทศบาลเปนไปดวย
ความระมัดระวัง
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ กระผมนายสนอง เสารสาร สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลลี้ เห็นดวยในการจัดหายานพาหนะใหกบั กองชาง เพื่อใหการทํางานของกอง
ชางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร
ไดทันเวลา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ทานใดจะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ
หากไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายจะขอมติจากที่ประชุม ตอไป สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
ทานใดอนุมัติแก ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายตามเทศบั ญ ญั ติง บประมาณ
รายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 ในสวนกองชาง แผนงาน เคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทยานพาหนะและ
ขนสงฯ (8 เสียง)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ทานใด ไมอนุมัติ (ไมมี)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลีท้ านใด งดออกเสียง (1)
อนุมัติ 8 เสียง
ไมอนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

5.2.เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบการบริจาคโครงสรางระบบควบคุมการไหลของน้ํา
(ประตูทางเขาบริเวณอางเก็บน้ําเหมืองบานปู)
: ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
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เลขานุการสภาเทศบาล : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
นางสาวจิราพร
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิม่ เติม จนถึง
ตันสุวัฒน
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 หมวด 2 การจัดหา สวนที่ 1 บททัว่ ไป ขอ 9 กําหนดไว ในกรณีที่มีผู
อุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือใหสิทธิ อันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ประธานสภาเทศบาลฯ : ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ไดเสนอญัตติตอทีป่ ระชุมสภาฯ
นายธนทรัพย มะนุภา
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขาพเจา รอยตํารวจตรี เสนห มะโนจิตต
ร.ต.ต.เสนห มะโนจิตต
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลลี้ ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ กรณีหางหุนสวนจํากัด
: อลงกตวัสดุภัณฑ ขอบริจาคโครงสรางระบบควบคุมการไหลของน้ํา ประกอบดวย อาคาร
ประตูน้ําพรอมติดตัง้ ใหกบั ทางเทศบาลโดยไมคิดคาใชจาย ซึ่งสถานทีก่ อสรางในเขตพื้นที่ บาน
ปู หมูที่ 3 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม จนถึง(ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2553 หมวด 2 การจัดหา สวนที่ 1 บททั่วไป ขอ 9 กําหนดไว ในกรณีที่มีผูอทุ ิศพัสดุให
เปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือใหสทิ ธิ
อันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก สภาหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น ตามรายละเอียดบัญชีกอ สรางและครุภัณฑที่แนบมาพรอมนี้
อางเก็บน้ําแกมลิง บานปูหมูที่ 3 เปนอางเก็บน้ําขนาดใหญสามารถ เก็บกักน้ําไวเปนจํานวน
มาก และไดนํามาใชประโยชนตอพื้นที่ แตเนื่องจากทางเขาและทางออก ของน้ําเปนบริเวณ
เดียวกัน ทําใหเมื่อน้ําในแมน้ําลี้ลดระดับลง ทําใหน้ําในอางไดไหลออก หากสามารถปดกั้นน้ํา
ไวก็จะสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางมาก จึงไดทําหนังสือถึงสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดลําพูน ซึงเปนผูดําเนินการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําแกมลิง เพื่อประสานขอรับ
การพิจารณาจัดทําประตูระบายน้ํา ตอมาทางสํานักงานโยธาธิการฯ ไดแจงวา หางหุนสวน
อลงกตวัสดุภัณฑ มีความประสงคจะดําเนินการกอสรางระบบควบคุมการไหลของน้ํา โดยเปน
ลักษณะบริจาค คือไมมีคาใชจายใด ๆ รายละเอียดตามหนังสือเอกสารแนบทายญัตติ
ประธานสภาเทศบาล : สมาชิกสภาทานใดที่จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
นายธนทรัพย มะนุภา
สมาชิกสภาเทศบาล
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขอสอบถามเรือ่ งการบริหารจัดการน้ําในกรณี
นายธราเทพ ปนทะวัน
หากทีปริมาณน้ําเพียงพอและทําการปดประตูน้ํา หากเกิดกรณีน้ําหลากอีกครั้งน้ําก็ไมสามารถ
ไหลเขาอางเก็บน้ําไดและจะทําใหน้ําไหลเขาทวมพื้นที่ดานลาง ปจจุบันหากระดับน้ําในแมน้ํา
ลี้ลดลง น้ําในอางก็จะไหลออก ทําใหระดับน้ําลดลง และหากมีน้ําหลากมาอีกครั้งก็สามารถ
ไหลเขาอางแกมลิงได ในสวนทีม่ ีน้ําลนขอบสันอางบริเวณสวนฝรั่ง หากมีการดําเนินการทําสัน
ขอบ ก็จะสามารถเก็บกักน้ําในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
นายกเทศมนตรีตําบลลี้ : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ในกรณีการเปด-ปด ประตูระบายน้ําไดมกี าร
รอยตํารวจตรีเสนห
บริหารจัดการโดยไดกําหนดใหมเี จาหนาที่ในการควบคุมการเปด-ปด
ประตูระบายน้ําเพื่อ
มะโนจิตต
ควบคุมปริมาณน้ํา ใหสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ําหลากไดการเก็บกักน้ําของอางเก็บน้ําแกมลิง

10

สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายวิชาญ โนตะ

:

ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา

:

สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายวิชาญ โนตะ

:

นายกเทศมนตรีตําบลลี้ :
รอยตํารวจตรีเสนห
มะโนจิตต

หัวหนาสํานักปลัดฯ
นายวิชัย วงคบุญมา

:

เพื่อประโยชนของราษฎร ทั้ง 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอลี้ อําเภอบานโฮง และอําเภอ
เวียงหนองลองตามลําดับ โดยขอเท็จจริงแลว ผูร ับประโยชนสวนใหญคือราษฎรของอําเภอลี้
โดยเฉพาะตําบลลี้ และตามขอมูลที่ไดนําเสนอคณะวิจัยน้ําของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
มหาวิทยาลัยจุฬาฯ ซึ่งไดเขามาทําการวิจัยการใชประโยชนจากน้ําในบอเหมืองแรเกา ได
นําเสนอขอมูลในการจัดทํากอสรางประตูระบายน้ํา และขยายพื้นที่รองรับน้ํา หากดําเนินการ
ไดก็อาจไมจําเปนจะตองใชระบบเครือ่ งสูบน้ํา โดยอาจใชระบบทอ และระบายน้ําโดยใชประตู
เปด-ปด เพือ่ ใหเกษตรกรไดนําน้ําไปใชในฤดูแลง ซึ่งเปนวัตถุประสงคในการกอสรางประตู
ระบายน้ํา
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ มีความเปนหวงเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
หากการดําเนินการไมมีประสิทธิภาพ ก็อาจจะทําใหเกิดปญหาน้ําทวม ในพื้นที่ดานลาง
เนื่องจากปริมาณน้ําไมสามารถไหลเขาอางเก็บน้ําแกมลิงได โดยเฉพาะเวลากลางคืน เห็นดวย
ในการกอสรางระบบระบายน้ํา
แตยังมีความเปนหวงเกีย่ วกับการบริหารจัดการน้ํา หาก
เปนไปไดในชวงฤดูน้ําหลากความเปดประตูระบายน้ําไวตลอด
เพื่อใหน้ําสามารถไหลเวียน
และพอปลายฤดูฝนถึงจะทําการเก็บกักน้ํา
อางเก็บน้ําแกมลิง เปนโครงการทีส่ รางประโยชนเปนอยางยิง่ ทั้งเรืองปองกันอุทกภัย ตลอดจน
ภัยแลงใหกบั พื้นทีท่ ั้ง 3 อําเภอ ประกอบดวยอําเภอลี้ อําเภอบานโฮง และอําเภอเวียงหนอง
ลอง แตอําเภอลีจ้ ะไดรบั ประโยชนมากที่สุด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ทานใดจะอภิปราย
หรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมเรียนเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ เรื่องเกี่ยวกับการกอสรางคันดินขอบสันอาง
เก็บน้ํา ขอทราบความคืบหนาในการดําเนินการทางผูบริหารไดพิจารณาจะใชงบประมาณจาก
สวนไหน หรือขอรับงบประมาณจากหนวยงานใด
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ การดําเนินการกอสรางแนวสันขอบอาง ยังมี
ปญหาติดขัดเรื่องการขอใชพื้นที่ เนือ่ งจากยังไมไดรบั การอนุญาตจากกรมธนารักษ โดยได
มอบหมายใหปลัดเทศบาลตําบลลี้ และหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลลี้ ประสานงานและ
เรงการดําเนินการการขออนุญาตใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพราะจากการที่ยังไมไดรับอนุญาตทําให
พลาดการขอรับงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งหนวยงานระดับจังหวัด และของกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการทีเ่ คยสอบถาม ไปยังเจาหนาที่ของกรมธนารักษ
ทราบวามีปญหาเนื่องจากในตัวอางเก็บน้ํามีเอกสารสิทธิของบริษัทบานปู จํากัด(มหาชน) ที่ยงั
ไมไดมอบใหกบั ทางราชการ จึงทําใหเปนปญหาในการสงมอบพื้นที่ใหกับทางเทศบาลตําบลลี้
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพฯ จากการที่ไดรบั มอบหมายใหประสานงาน
กับสํานักงานธนารักษเขตพื้นที่จงั หวัดลําพูน ไดขอมูลวาในการดําเนินการกอสรางโครงการ
แกมลิงหมูท ี่ 3 บานปู ที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน ไดขออนุญาตใชพื้นที่ นั้น
เปนการขออนุญาตใชในสวนทีท่ ําบริเวณสิ่งกอสรางบริเวณสันขอบอาง
เมื่อดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารตามที่ทางเทศบาลตําบลลี้ ขออนุญาตใชพื้นที่พบวามีพื้นที่ในบริเวณอางเก็บ
น้ํามีหลักฐานเปนเอกสารสิทธิครอบครองที่ดินของทางบริษทั บานปู จํากัด(มหาชน) จํานวน
22 ไรกวา สํานักงานธนารักษแจงวาจะตองดําเนินการใหทางบริษัทบานปูฯ สงมอบพื้นที่
ดังกลาวใหกับทางราชการกอนถึงจะนํามาขึ้นทะเบียนเปนทีร่ าชพัสดุและดําเนินการอนุญาตให
ทางเทศบาลใชพื้นที่ตอ ไป และเมื่อสอบถามไปยังบริษัท บานปูฯ และไดทําการตรวจสอบ
พบวายังมีพื้นที่บริเวณอางเก็บน้ําแกมลิง ที่ยังไมไดโอนใหกับทางราชการอีกจํานวน 22 ไร
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2 งาน 62 ตารางวา และหากจะดําเนินการใหถูกตองจะตองขอรับการอนุมัตจิ ากคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท ในสวนสํานักงานธนารักษไดขอเวลาในการตรวจสอบ และหา
แนวทางในการดําเนินใหถูกตองตอไป
ขออนุญาตเพิม่ เติมโครงการทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน คือ
โครงการแกไขปญหาถานติดไฟ ที่สรางความเดือดรอนสรางปญหาเรื่องกลิ่นเหม็น และอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ จากการที่ไดขอความรวมมือไปยังบริษัท บานปูฯ ในการดําเนินการ
แกไขปญหา ดังกลาว ทางบริษัทบานปู ไดกําหนดพื้นทีท่ ี่จะดําเนินการไวจํานวน 3 จุด จุดที่
1 บริเวณฝายกั้นน้ําอางเก็บน้ําแกมลิง และอีก 2 จุด บริเวณจุดที่ถานติดไฟ การดําเนินการใช
วิธีการขุดเอาดินหรือถานที่อยูในบริเวณนั้นออกมา และถมกลับบดอัดใหแนน สําหรับที่ทงิ้ ดิน
จะอยูในพื้นทีก่ รรมสิทธิ์ของบริษัทบานปู อยูบริเวณใกลกับสวนสักติดกับบริเวณที่ทําการสูบน้ํา
เพื่อแกไขปญหาภัยแลงในชวงปทผี่ านมา และตามที่ไดรับมอบหมายจากทางคณะผูบ ริหาร ใน
การดําเนินการหาวิธีทําสันขอบอางเก็บน้ํา ก็อาจนําดินดังกลาวมาทําเปนสันขอบอาง ทั้งนี้ตอง
พิจารณาความเหมาะสมของดินเพื่อไมใหเกิดมลภาวะเปนพิษ ทางบริษัทบานปู ไดพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินเรียบรอยแลว แตติดปญหาอยู 2 ประเด็น คือ 1. ประเด็น
ปญหาของกรมเจาทา ในการดําเนินการขุดเอาดินและถานที่อยูในบริเวณตลิ่งแมน้ําลี้ คาดวา
เปนพื้นที่ของกรมเจาทา และจากการประสานงานเบื้องตนกับสํานักงานกรมเจาทาจังหวัด
เชียงใหม ไดรับคําแนะนําใหจัดทํารูปแบบแปลนบริเวณทีจ่ ะดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ
ในการขออนุญาตเขาดําเนินการ ทางบริษัทบานปูแจงวาทางบริษัท ไมมีความรูทางดานนี้จงึ
ขอใหทางเทศบาลเปนผูดําเนินการจัดทําแบบแปลนเพื่อเสนอตอกรมเจาทา ซึ่งคาดวาจะตอง
ใหกองชางเขาไปประสานกับทางกรมเจาทาอีกครั้งหนึ่ง ประเด็นที่ 2 เรื่องเนือ้ ถานหินที่ติด
อยู ในการดําเนินการขุดและขนจําเปนจะตองขออนุญาตจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร(กพร.) และหากใหทางบริษทั ฯ เปนผูดําเนินการก็อาจถูกมองวามีผลประโยชนแอบ
แฝง ดังนั้นทางบริษัทจึงขอใหทางเทศบาลประสานไปยังกพร. เพื่อขอคําแนะนําและวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกตอง
และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีขั้นตอนจะไดประสานไปยังผูนํา
หมูบาน เพื่อขอความรวมมือขอขอมูลเพื่อประสานงานไปกพร.ตอไป
นายกเทศมนตรีตําบลลี้ : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ จากขอมูลทีท่ างสํานักปลัดนําเสนอจะเห็น
รอยตํารวจตรีเสนห
ไดวามีขอติดขัดในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัทบานปูฯ ซึ่งปจจุบันไมมสี ภาพเปนที่ดินแลว
มะโนจิตต
จึงขอใหปลัดเทศบาลตําบลลี้ ดําเนินการหาหลักฐานในการที่ทางบริษัทบานปูฯ ไดดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงสายน้ําลี้ เพื่อนํามาประกอบการขอใชพื้นทีจ่ ากทางกรมธนารักษ เรื่องที่ 2
เกี่ยวกับการทําประชาคมหมูบานในการเขาไปแกไขปญหา โดยยึดหลักความผิดจะเกิดโดย
เจตนาและทุจริต ดังนั้นการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาใหราษฎรโดยไมไดหาประโยชนจาก
ทรัพยของแผนดินนาจะพอเปนเหตุเปนผลจึงขอใหทางหมูที่ 3 บานปู หมูท ี่ 2 บานนากลาง
และหมูที่ 17 บานผายอง จัดทําการประชุมประชาคมและทําเปนเอกสารการประชุมสงเรือ่ ง
มายังเทศบาลและจะไดนําไปขับเคลื่อนไปดวยกันเพื่อประโยชนของราษฎรโดยแทจริง สําหรับ
เรื่องกรมเจาทาจะดําเนินการประสานตอไป
ประธานสภาเทศบาลฯ : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ทานใดตอ งการอภิปรายหรือเสนอแนะเพิ่มเติม เรียนเชิญครั บ
นายธนทรัพย มะนุภา
หากไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายจะขอมติจากที่ประชุม ตอไป สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
ทานใดเห็นชอบการบริจาคโครงสรางระบบควบคุมการไหลของน้ํา(ประตูทางเขาบริเวณอาง
เก็บน้ําเหมืองบานปู) (8 เสียง)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ทานใด ไมเห็นชอบ (ไมมี)
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สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลีท้ านใด งดออกเสียง (1)
เห็นชอบ 8 เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

มติที่ประชุม

:

ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายสนอง เสารสาร

: พักการประชุมฯ 15 นาที
: เรื่องอื่น ๆ
: สมาชิกสภาทานใด มีเรื่องอื่นทีจ่ ะเสนอตอที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ
ขอขอบคุณคณะผูบริหาร ปลัด และ
เจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของในการแกไขปญหาระบบประปาหมูบาน ของหมูที่ 5 บานฮอมตอ ซึง่ ได
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
และขอสอบถามเกี่ยวกับการจายขาดเงินสะสม การแกไข
ปญหาถนนลูกรังเขาพื้นที่ทําการเกษตร มีความเปนหวงเนื่องจากไมมกี ารทําความเขาใจกับ
ราษฎรผูร ับประโยชน การใหความอธิบายเกี่ยวกับแบบแปลนขนาด และความถูกตองชัดเจน
ของเนื้องาน เพื่อลดปญหาความขัดแยงและความไมเขาใจของราษฎร เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับ
การขอความอนุเคราะหซอมแซมไฟสาธารณะ(ไฟกิ่ง) เนื่องจากในชวงเวลาทีผ่ านมาไมไดทํา
การซอมแซม สาเหตุเกิดจากรถกระเชาชํารุด ขณะนี้ทราบวารถกระเชาไดดําเนินการซอมแซม
เสร็จเรียบรอยแลว ทางหมูบานไดทําการสอบถามวาหนังสือที่ไดขอความอนุเคราะหซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิง่ ) ไวยังสามารถใชไดหรือไม
นายกเทศมนตรีตําบลลี้ : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ในการดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจ
รอยตํารวจตรีเสนห
หนาที่ ของเทศบาล ไดดําเนินการอยางเต็มที่ภายใตกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวของ สําหรับ
มะโนจิตต
การซอมแซมถนนลูกรังเขาพื้นที่ทําการเกษตร การดําเนินการดังกลาว ทางกองชางได
ดําเนินการสํารวจและออกแบบแปลนการกอสรางเปนทีเ่ รียบรอยแลว และทางผูบ ริหารไดสั่ง
การใหกองชางและผูร ับจางทําความเขาใจในแบบแปลน เพื่อใหสามารถดําเนินการกอสราง
เปนไปอยางเรียบรอย และสวนของพื้นที่ไดประสานไปยังผูใหญบาน ประชาสัมพันธใหกบั
ราษฎรที่ไดรบั ผลกระทบใหเขาใจกอนทีจ่ ะดําเนินการออกแบบแปลน
ในการดําเนินการ
กอสรางของผูร ับจาง ก็จะมีทางชางควบคุมงานเขาดูแล และรายงานการดําเนินการวาถึงไหน
อยางไร เปนการรายงานประจําวัน คณะผูบริหารก็ไดดําเนินการติดตามเปนระยะ และเนนย้ํา
หากมีปญหาใหมารายงาน เพือ่ จะไดแกไขปญหาและไดรบั รายงานวาไมมปี ญหาอุปสรรคแต
อยางใด แตเมื่อทางผูบ ริหารไดเขาไปดูพื้นที่ปรากฏวาในการดําเนินการมีปญหาการกอสราง
ไมเปนไปตามแบบแปลนโดยเฉพาะความหนา ความกวางของถนน
มีกรณีการขอเพิม่
ระยะทาง เนื้องานโดยราษฎร ทําใหผรู ับจางอึดอัดใจ และนํามาเปนขออางในการไมสามารถ
ดําเนินการตามแบบแปลน ซึง่ ไดแจงกับผูรบั จางแลววาเปนการดําเนินการที่ไมถูกตอง ซึง่ จะ
กอใหเกิดปญหาในการตรวจรับงานจาง จึงใหผูรบั จางดําเนินการปรับปรุงใหถูกตอง ทาง
ผูบริหาร ขอเรียนวา ผลประโยชนของราษฎรเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด การดําเนินการโครงการ
ตาง ๆ จะตองเปนไปตามรูปแบบแบบแปลนที่กําหนดไว ในสวนของการซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ(ไฟกิง่ ) ภายหลังจากทําการซอมแซมรถกระเชาเรียบรอยแลว และเพื่อเปนการ
ปองกันไมใหเกิดปญหาเดิมขึ้นมาอีก ไดดําเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรผูร ับผิดชอบ
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายชิด ฟุมฟองฟู

:

นายกเทศมนตรีตําบลลี้ :
รอยตํารวจตรีเสนห
มะโนจิตต

สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายวิชาญ โนตะ

:

นายกเทศมนตรีตําบลลี้ :
รอยตํารวจตรีเสนห
มะโนจิตต

บุคลากรทีส่ ามารถควบคุมกระเชามีจํากัด จึงไดมกี ารฝกบุคลากรเพิ่ม ประกอบกับชางไฟฟา
ตองไปดูแลแมที่ปวยฉุกเฉินทําใหการดําเนินการซอมแซมลาชา
ในกรณีเอกสารที่ขอความ
อนุเคราะหซอมแซมไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ยังสามารถใชฉบับเดิม และจะทยอยดําเนิน
ซอมแซมเปนกรณีเรงดวนตามลําดับตอไป
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขอสอบถามเรื่องการจายขาดเงินสะสมป
2559 ในการดําเนินการแกไขปญหาภัยแลง โครงการเจาะบอบาดาล ขอทราบความคืบหนา
ของการดําเนินการ เนื่องจากระยะเวลาผานมาพอสมควรแลว และเกรงวาจะเกินกําหนดตาม
ระเบียบการใชเงินสะสม
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขณะนี้โครงการแกไขปญหาภัยแลง ได
ดําเนินเกือบแลวเสร็จทัง้ หมด โครงการทีอ่ ยูในระหวางการดําเนินการคือของหมูที่ 1 บาน
แวนนาริน เนื่องจากเครื่องมือของผูร ับจางชํารุด อยูในระหวางทําการซอมแซม และคาดวา
จะสามารถดําเนินแลวเสร็จไมเกินระยะเวลาทีก่ ําหนดไวตามระเบียบฯ
ในการดําเนินการ
ชวงแรกที่เกิดกรณีลาชา เนื่องจากการดําเนินขออนุญาตขุดเจาะบอบาดาลจากกรมทรัพยากร
ธรณีน้ําบาดาล จําเปนจะตองใชระยะเวลาพอสมควรและจะดําเนินการขุดเจาะไดตองไดรบั
อนุญาตกอน
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขอสอบถามคณะผูบ ริหาร เปนเรื่อง ๆ
ดังนี้ เรื่องที่ 1 เรื่องการตัง้ งบประมาณไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) เพื่อใชในการติดตั้งเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนที่ชํารุดใหกับทางหมูบาน
ซึ่งไมไดจัดสรรงบประมาณไวไนเทศบัญญัติ
ตัวอยางเชนของหมูที่ 9 บานปวงคํา มีการดําเนินการซอมแซมโดยนําหลอดไฟฟาพรอมราง
แบบที่ใชในบาน มาผูกแขวนไวกับรางของไฟกิ่ง ทําใหดูไมเหมาะสม ไมไดมาตรฐาน ซึ่งเปน
ปญหาในหลายหมูบ าน เรื่องที่ 2 ตามที่ไดรับทราบขอมูลจากเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ํา
เกี่ยวกับการเจาะบอบาดาล เพื่อการเกษตร โดยไมมีคาใชจาย แตยังไมชัดเจนในกระบวนการ
ขั้นตอนในการขอรับการดําเนินการเจาะบอบาดาลขอฝากคณะผูบริหารประสานตอไป เรื่องที่
3 เรื่องการขุดลอกฝายหมูท ี่ 9 บานปวงคําจากการประชุมสภาครั้งทีผ่ านมา ไดรบั แจงจากทาง
ผูบริหารวาทางกองชางไดดําเนินการสํารวจและเสนอเรื่องไปจังหวัด เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ไมทราบวาขณะนี้เรื่องดังกลาวถึงขั้นตอนไหนจึงขอทราบความคืบหนา เรื่องที่
4 เรื่องการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา วาจะเริม่ ดําเนินการเมื่อไรอยางไร เบื้องตน
รับทราบวาไดมีการสํารวจจํานวนสุนัขและแมวเรียบรอยแลว เรื่องที่ 5 การขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ(ไฟกิง่ ) ทีมีการปกเสาแรงต่ําเรียบรอยแลวและยังไมไดขยายเขตไฟฟาสาธารณะ(ไฟ
กิ่ง) ขอฝากใหผูบริหารพิจารณาทัง้ เรื่องเกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) และไฟฟาเพื่อที่อยู
อาศัย คาดวาการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวจะใชงบประมาณจํานวนไมมากเนือ่ งจาก
ระยะทางในการขยายเขตทั้งไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิง่ )และไฟฟาเพื่อที่อยูอ าศัยมีระยะทางไมไกล
มากนัก เรื่องที่ 6 โครงการกอสรางบานหลังละ 18,000.-บาท ใหกับผูดอยโอกาส ขอทราบ
รายละเอียด เรื่องที่ 7 เรื่องขุดลอกลําน้ําลี้ ทราบขอมูลเบื้องตนจากที่ประชุมประชาคม
หมูบาน ทราบวาโครงการละไมเกิน 500,000.-บาท ขอทราบรายละเอียดและความคืบหนา
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ในเรือ่ งไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ทางคณะ
ผูบริหารจะรับไวพจิ ารณาใหความชวยเหลือและดําเนินการ
ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาที่
ชวยกันดูแลและนําเสนอปญหาความเดือดรอนใหกับราษฎร เรื่องการเจาะบอบาดาลใหกบั
เกษตรกรโดยไมมีคาใชจาย ขออนุญาตใหทานรองประทีปเปนผูใหรายละเอียดเนื่องจากเปนผู
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ประสานงาน กับเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ํา และเรื่องการขุดลอกของหมูท ี่ 9 สําหรับ
เรื่องการฉีดวัคซีน ปองกันโรคพิษสุนัขบา ขอมอบหมายใหคุณโชคชัย เปงปะนัน นักวิชาการ
สุขาภิบาล รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณะสุข เปนผูใหรายละเอียด เรื่องขยาย
เขตไฟฟา ขอมอบหมายใหผูอํานวยการกองชาง และหัวหนาสํานักปลัดเปนผูใหรายละเอียด
เรื่องโครงการสรางบานพอเพียงชนบท หลังละ 18,000.-บาท มอบหมายผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคมเปนผูชี้แจง สําหรับเรื่องการขุดกลางน้ําลี้ เปนโครงการที่ไดรบั มาจากสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน เปนโครงการที่ไดรบั ความเห็นชอบจากทางผูวา
ราชการจังหวัดลําพูน โดยเปนการดําเนินโครงการที่ไมมผี ลกระทบตอตลิง่ ลําน้ําลี้ เปนการขุด
เพื่อเปดทางน้ํากลางแมน้ํา
โดยใหแตละโครงการใชงบประมาณ
ไมเกินโครงการละ
500,000.-บาท โดยใหทางทองถิ่นเปนผูพิจารณาจุดทีจ่ ะดําเนินการ ตอมาเมือ่ นําเขาสูท ี่
ประชุมระดับจังหวัด ไดรับการทักทวงจากกรมเจาทา วาการดําเนินการในลักษณะดังกลาว
จะตองดําเนินการขออนุญาตจากกรมเจาทา หากไมดําเนินการขออนุญาตและดําเนินการก็
จะตองมีความผิด ทําใหโครงการดังกลาวไมสามารถดําเนินการไดตอไป
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงโครงการขุดลอกหวยตม หมู
รองนายกเทศมนตรี
ตําบลลี้
ที่ 9 ไดดําเนินการประสานขอรับงบประมาณจากสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายประทีป ปอกกันทา
จังหวัดลําพูนโดยไดนําเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการระดับอําเภอในวันที่ 12 เมษายนที่ผานมา
และไดรับแจงจากทางจังหวัด จะเขาดําเนินการสํารวจพื้นที่ ในวันที่ 25 เมษายน นี้ แต
ขณะนี้ยังไมไดรับการประสานในรูปแบบเอกสาร สําหรับเรือ่ งการเจาะบอบาดาล ทาง
เจาหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดเขามาประสานงานและมอบเอกสารคํารองในการขอ
เจาะบอบาดาลไวใหกับสํานักงานเทศบาลตําบลลี้ แตยังไมไดทําการประชาสัมพันธใหราษฎร
ทั่วไปทราบ เนื่องจากอาจมีความคาดเคลือ่ นและยังไมชัดเจนในขอมูลเพราะยังไมไดรับการ
ประสานในรูปแบบหนังสือ
หากประชาสัมพันธ อาจสรางความคาดหวัง หากไมสามารถ
ดําเนินการไดจริงก็จะทําใหเกิดความไมเขาใจ และเกิดปญหาตามมา จึงขอเวลาประสานงานให
ชัดเจนจึงจะทําการประชาสัมพันธ
หากมีผูสนใจก็สามารถเขามาสอบถามรายละเอียดได
เบื้องตนทราบวาในแผนของการเจาะบอบาดาลป 61 ไดสรุปจํานวนโครงการเรียบรอยแลว
หากมีผูประสงคจะทําการขุดเจาะบอบาดาลก็จะนําไปบรรจุไวในแผนป 62 ในการขอเขารวม
โครงการจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เชนหากเปนของเอกชนก็จะตองมีการ
แบงแยกเอกสาร ถาหากเปนหนังสือสําคัญทีห่ ลวงก็ตองเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ที่
รกรางวางเปลาที่พลเมืองใชรวมกันก็เปนอํานาจของนายอําเภอ สําหรับทีส่ ปก. ก็สามารถ
ดําเนินการได แตทั้งนี้โครงการดังกลาวเปนการเจาะบอบาดาลอยางเดียวไมรวมถึงการขยาย
เขตไฟฟา และหากหมูบานใดตองการ ที่เขารวมโครงการก็จะตองผานการประชุมประชาคม
หมูบานมีบันทึกการประชุมเพือ่ ใชประกอบในการประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ําบาดาลตอไป
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพฯ การประสานงานเกี่ยวกับหนวยงานราชการ
รองนายกเทศมนตรี
ตําบลลี้
ตาง ๆ จําเปนจะตองมีความชัดเจนเพราะหากดําเนินการประชาสัมพันธไปแลว แตไมสามารถ
นายสมเกียรติ ไชยสอน
ดําเนินการได หรือมีการยกเลิกภายหลังก็จะเกิดปญหาความไมเขาใจตามมา ดังนั้นจึงจําเปน
จะตองมีความชัดเจนโดยเฉพาะใหเปนลายลักษณอักษร เปนหนังสือของทางราชการ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ในเรื่องการขอรับการสนับสนุนการเจาะบอ
นายวิชาญ โนตะ
บาดาลโดยไมมีคาใชจาย ไดรับทราบขอมูลจากเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล คาดวา
คงไมมีการประสานเปนหนังสือ แตทั้งนี้เพื่อประโยชนของราษฎร ก็ขอใหทางคณะผูบ ริหาร
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ประสานงานไปยังกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และหากจะดําเนินการรวบรวมเอกสารของทาง
ราษฎร ในกรณีที่ยังไมชัดเจนของขอมูลคิดวาหากทําการอธิบายใหราษฎรเขาใจ ก็คงไมมี
ปญหาตามมา การจัดสงขอมูลใหกบั ทางกรมทรัพยากรน้าํ บาดาล ซึ่งเปนหนวยงานของทาง
ราชการ เพื่อขอรับการพิจารณาบรรจุไวในแผนงาน เพราะหากไมมีในแผนงานก็ไมมีโอกาสใน
การไดรับการจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานของทางราชการได
รักษาราชการแทน
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ
ในการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันการแพร
ผูอํานวยการกอง
ระบาดของโรคพิษสุนัขบา ในปนสี้ ามารถดําเนินการไดแตมีเงื่อนไข ไมสามารถดําเนินการได
สาธารณสุข นายโชคชัย
ทั่วไป เหมือนหลาย ๆ ป ทีผ่ านมา เนื่องจากมีการทักทวงจากหนวยตรวจในกรณีที่อาจไมใช
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหหลาย ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในที่
เปงปะนัน
ปผานมา ไมดําเนินการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันการแพรระบาดของโรคพิษสุนัขบา ตอมา
กฤษฎีกาไดตีความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดภายใตเงือ่ นไขเชน
จะตองมีประกาศเปนเขตแพรระบาด จะตองเปนสัตวที่ไดทาํ การลงทะเบียนไว การดําเนินการ
ฉีดวัคซีนฯ จะมีอยู 2 ลักษณะ คือฉีดโดยไมมีคาใชจายก็จะตองเขาหลักเกณฑขางตน และ
ฉีดโดยมีคาใชจาย ขณะนี้กรมปศุสัตว ไดประกาศใหพื้นที่จังหวัดลําพูนเปนเขตแพรระบาดฯ
ทําใหสามารถดําเนินการฉีดวัคซีนฯ โดยไมมีคาใชจายได แตจะตองเปนสัตวเลี้ยง ที่ไดขึ้น
ทะเบียนไวแลว ในการลงทะเบียนทางกองสาธารณสุขไดดาํ เนินการเรียบรอยแลว ซึ่งเปนการ
ลงทะเบียนที่มีความละเอียดคอนขางมาก มีการระบุสายพันธ ชื่อ อายุ เพศ ฯลฯ เปนตน
จากการสํารวจและลงทะเบียนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ มีจํานวน ทั้งหมด 1,400 กวาตัว
ในการฉีดวัคซีนฯ จะประชาสัมพันธเปนหนังสือแจงใหผูใหญบานทราบเพื่อประชาสัมพันธ
ชวงเวลาในการขอรับการฉีดวัคซีนฯ และจะติดประกาศใหราษฎรทราบ ทัง้ นี้สัตวเลี้ยงที่ไม
ตองเสียคาใชจายคือสัตวเลี้ยงที่ไดทําการลงทะเบียนและมารับการฉีดวัคซีนฯ ตามวันเวลา
สถานที่ ที่ไดประกาศไว หากไมไดลงทะเบียน หรือมาขอรับการฉีดนอกเวลาทีป่ ระกาศไว ก็
จะตองเสียคาใชจาย
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจง กรณีบานพอเพียงชนบท
ผูอํานวยการกอง
การศึกษาฯ
หลัง 18,000.-บาท เนื่องจากผูอํานวยการกองสวัสดิการติดประชุมดวน
ขณะนี้การ
นางสาวจอมสุดา
ดําเนินการยังไมสามารถดําเนินการ
ไดเนื่องจากตองรอการโอนเงินหนวยงานที่เกี่ยวของ
ณ ลําพูน
ประกอบกับแบบแปลนแผนผังมีการเปลี่ยนแปลงแกไข และไดจัดสงใหจงั หวัดพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ การขยายเขตไฟฟาจะไดประสานงานกับ
ผูอํานวยการกองชาง
นายปภาวิน
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน สาขาลี้ เพื่อดําเนินการสํารวจประมาณการ ตอไป
ปญญาเทพ
หัวหนาสํานักปลัด
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ การขยายเขตไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) จะมี
นายวิชัย วงคบุญมา
การดําเนินการใน 3 ลักษณะ ประกอบดวย 1. การซอมแซม ที่ชํารุด จําเปนจะตองเปลี่ยน
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางเทศบาลสามารถดําเนินการไดเลย 2. การเพิ่มจุดที่อยูในแนวเขต
ไฟฟาแรงต่ําเพือ่ ไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ที่มอี ยูแลว ทางเทศบาลอาจสามารถเพิม่ เขาไปไดเลย
ทั้งนี้จะตองไมสงผลกระทบกับระบบทั้งหมด ซึ่งอาจจะตองขอความรวมมือ คําแนะนําจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาค และ 3. การติดตั้งใหมหรือขยายเขตไฟฟาสาธารณะเพิม่ เติมจากเดิม
จะตองขอรับการสนับสนุนในการสํารวจออกแบบและตองดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค
เทานั้น โดยทางเทศบาลเปนผูอุดหนุนงบประมาณในการดําเนินการ ในรูปแบบที่ 3 เปน
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายชิด ฟุมฟองฟู

ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา
ปดประชุม

ลักษณะเดียวกันกับการขยายเขตไฟฟาเพื่อที่อยูอาศัยหรือการเกษตร ซึ่งจะตองมีการประชุม
ประชาคม การกําหนดไวเปนแผนงานในแผนพัฒนาของหมูบานและเทศบาล มีการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในการอุดหนุนกับการไฟฟาในการดําเนินการ ในกรณีที่ไดขอความรวมมือ
จากการไฟฟาสวนภูมิภาค
ในการดําเนินการสํารวจและออกแบบจะมีคาใชจายในการ
ดําเนินการโครงการละ 6,500.- บาทในกรณีที่ใหดําเนินการสํารวจแลวไมดําเนินการอุดหนุน
ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ทางการไฟฟาจะเรียกเก็บจากทางเทศบาล แตหากมีการดําเนิน
ตามโครงการก็จะไมคิดคาดําเนินการสํารวจ ดังกลาว
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขอแสดงความคิดเห็นและตั้งขอสังเกต ใน
สวนของไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ซึ่งเดิมทางเทศบาลไดดาํ เนินการติดตั้งไวใหกบั ทางหมูบ าน
ตอมาทางกรมทางหลวงชนบทไดทําการติดตัง้ ไฟสองสวางใหกับสายทาง
ซึ่งมีความสวาง
มากกวาไฟสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ของเทศบาล
และเห็นวามีความซ้ําซอนกัน
และสูญเสีย
งบประมาณโดยไมจําเปน ดังนั้นจึงขอใหพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป
: สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ทานใดมีเรื่องอื่น ๆ จะเสนอ หรือสอบถามเรียนเชิญครับ
ถาไมมี ขอขอบคุณทุกทาน ขอปดประชุม
: เวลา 12:45 น.
(ลงชื่อ).............................................................
(นางสาวจิราพร ตันสุวัฒน)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลี้
(ลงชื่อ)............................................................
(นายวิชาญ โนตะ)
ประธานกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)............................................................
(นายธราเทพ ปนทวัน)
กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)..........................................................
(นางวราภรณ ศรีเปน)
กรรมการตรวจบันทีกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)...........................................................
(นางสมพร ยุวะบุตร)
เลขานุการกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ).........................................................
(นายธนทรัพย มะนุภา)
ประธานสภาเทศบาลตําบลลี้

