๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒559
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผู้มาประชุม
นายบุญทา ตันตรา
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
นายทรงศักดิ์ สุภา
นายเจษฎา อุตแจ่ม
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
นายสงกรานต์ พรหมพนัส
นายทองดี ปัญญาเจริญ
นางพจนีย์ รัตนพนัส
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

ประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2

1

ผู้ไม่มาประชุม
นายมานพ ทาสีคา

รองประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายประเสริฐ อุตตระพะยอม
นายนราชัย ริมแจ่ม
นายคาปัน ลังกาพยอม
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
นายอุดม ปันแจ่ม
นายประกิต สมนาศักดิ์
นายศักดิพันธุ์ จันตัน
นายถวิล มณีขัติย์
นางประภัสสร สิทธิใหญ่
นางมาลินี อัตตะศิริ
นายธนชาติ เตจ๊ะยวง
นางสาวสุธาสินี บูรพาพัธ
นายธนาคาร พึ่งธรรม
นายนพดล เตียวตระกูล

นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
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6
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๒
16
17
18
19
20

นายศิระ สัยพันธุ์
นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง
นางวนิดา พุกปลั่ง
นางอนงค์ลักษณ์ ธีระศักดิ์
นางสาวณัษฐพร พงษ์ไพร

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม เลขานุการสภาเทศบาล ได้นับองค์
ประชุมเห็นว่า สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญนายบุญทา ตันตรา
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาล
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
ตรงกับวันที่ 12 กันยายน 2559 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ นายมานพ ทาสีคา รองประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือ
แจ้ ได้ลาประชุม และในวันที่ 13 - 15 กันยายน 2559 มีพายุเข้าทาให้ฝนตกหนักใน
พื้นที่ตาบลมะเขือแจ้ มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมจึงอยากจะหารือนายกฯ ใน
การติดตามลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบที่ ได้รับปัญหาจากน้าท่วม ผู้บริหารมีเรื่องจะแจ้งที่
ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนั้น
เรื่องที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ได้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 พร้อมกับ
ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่โรงเรียนวัดศรีดอนตัน เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ตาบลมะเขือแจ้ ซึ่งได้จัดงบประมาณในการปรับปรุงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น
จานวนเงิน 2 แสนบาท เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในครั้งต่อๆไป
เรื่องที่ 2 ในช่วงนี้เกิดพายุเข้าในพื้นที่ตาบลมะเขือแจ้ ทาให้เกิดน้าท่วมไหลหลากหลาย
พื้นที่ ทางเทศบาลตาบลมะเขือแจ้จะได้ให้การช่วยเหลือ พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ลงสารวจ
พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อน และดาเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งให้
ทางงานป้องกันฯ ได้จัดเวรยามเฝ้าระวัง ขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยตรวจสอบ
และแจ้งประสานเทศบาลด้วย
เรื่องที่ 3 โครงการเทศบัญญัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2559
ขอให้ผู้อานวยการกองคลังได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ แจ้งยอดงบประมาณและ
โครงการแต่ละโครงการ ที่ยังไม่ได้เสนอและขอกันเงินโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
/นางประภัสสร...
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางประภัสสร สิทธิใหญ่ ผู้อานวยการกองคลัง ขอสรุปยอด

๓
นางประภัสสร สิทธิใหญ่: รายรั บ ตั้ ง แต่ 1 ตุ ล าคม 2558 – 9 กั น ยายน 2559 จ านวนรายรั บ ที่ เ ข้ า มา
ผู้อานวยการกองคลัง
65,914,831.72 บาท คงขาดประมาณ 9 ล้านบาท โครงการที่จะขอกันเงินมีอยู่ 2
โครงการ ส่ วนโครงการสร้างถนน ของหมู่ 16 เรียกทาสั ญญาภายในวันนี้ เนื่องจาก
จานวนเงินที่เข้ามีอยู่ 66 ล้านบาท ยังเข้ามาไม่ครบตามที่ตั้งไว้
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ยังขาดอยู่ 9 ล้านบาท ในวันที่ 19 กั นยายน 2559 ยังมีเรื่องของภาษีที่ดินอีก คาดว่า
น่าจะได้ตามเป้า และอาจจะขอขยายการประชุมวิสามัญ
เรื่องที่ 4 เดือนตุลาคม นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและประธานสภาฯ ได้เดินทางไป
ประชุมสันนิบาตที่จังหวัดกาแพงเพชร
รับทราบ

มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้นาสาเนา
บันทึกการประชุมแจกจ่ายไปแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติม
หรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภา เขต 2 ขอแก้ไข
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 6 “เอื้อผลประโยชน์แก่ผู้รับ” เป็น “เอื้อผลประโยชน์แก่ผู้รับเหมา”

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่
หากไม่มี กระผมขอรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 สมาชิกสภา
ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน 10 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง ลาจานวน 1 เสียง (นายมานพ ทาสีคา)

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องขอความเห็นชอบเข้าดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดิน
จังหวัดลาพูน

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ในวาระที่ 3.1 เรื่องการจัดสรรที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ (คทช.)
โครงการจัดสรรที่ดินทากินให้กับชุมชน เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มีนโยบายให้
ดาเนินการจัดสรรที่ดินให้กับประชาชน มีเป้าหมายให้นาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มาจัดสรร
ที่ดิน โดยให้ ทางอนุกรรมการจังหวัดได้พิจารณาและจัดสรรให้ กับประชาชน การขอ
อนุญาตใช้ที่ดินผืนป่าสงวนแห่งชาติในเขตบ้านธิ แม่ตีบ แม่สาร ซึ่งมีพื้นที่อยู่ 7,800
กว่าไร่ โดยการครอบครองนั้นบางพื้นที่ก็มีเจ้าของหรืออาจเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองที่ดิน
/หรือกันเป็น...
หรือกันเป็นพื้นที่สาธารณะ ผู้ที่ครอบครองที่ดินผืนป่าที่อยู่ในเขต ตาบล บ้านธิ ห้วย

๔
ยาบ
มะเขือแจ้ และศรีบัวบาน คทช.จะเป็นผู้จัดสรรสาหรับที่ดินทากินในพื้นที่ป่าสงวน ใครก็
ตามที่เป็นผู้ครอบครองที่ดิน ที่สปก. ออกใบเอกสารสิทธิให้แล้วนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผู้
ครอบครองในปัจจุบันในพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดจะไม่ออกใบเอกสารสิทธิ์ให้ทาง คทช. จะ
เป็นผู้ดาเนินการต่อและแจ้งมาทางกานันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทาการจัดสรรที่ดินที่อยู่ในพื้นที่
หมู่ 7 , 8 , 4 , 14 , 10 , 12 , 18 และหมู่ 2 รวมไปถึงพื้นที่ สาธารณะดอยขี้หม่าฟ้า
ให้รีบแจ้งกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดิน เพื่อทาการปักหมุดแนวเขตที่ดิน หากเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินตกหล่นเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครองหรือเกิดปัญหาข้อพิพาทแล้วนั้น ทาง
คณะอนุกรรมการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นผู้นาเสนอและดาเนินการ หาก
ตกลงไม่ ได้ ที่ ดิ นผื นนั้ น จะตกเป็ นของส่ ว นกลาง ทางส านั กงานทรั พยากรป่ าไม้ ที่ 1
(เชียงใหม่) จะรับผิดชอบดาเนินการจัดทาคาขอเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติและเอกสารที่เกี่ยวข้องและนาเสนอเรื่อ งต่อคณะอนุกรรมการจัดหา
ที่ดินให้ชุมชน แต่การดาเนินการพิจารณานั้นจะต้องให้สภาฯ เป็นผู้อนุมัติ เพื่อให้เจ้าของ
ที่ดินได้มีสิทธิ์ ทางฝ่ายบริหารจึงต้องนาเสนอต่อสภาฯและเพื่ออนุมัติให้ทางคทช. ได้
ดาเนินการในพื้นที่ต่อไป ก่อนจะลงมติ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา

เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ขอสอบถาม
สมาชิกสภาเขต 2
เรื่องการปฏิรูปที่ดิน สืบเนื่องมาจากปฏิรูปที่ดินได้แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ สปก. (ปฎิรูป
ที่ดิน) , สทก. (สิทธิทากิน) สาหรับคนที่มีรายชื่อให้ไปรายงานตัวที่บ้านกานัน ซึ่งพอดี
รายชื่อราษฎรไม่ครอบคลุมทั้งหมดที่มีอยู่นั้น มีแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ อีก 50 เปอร์เซ็นต์
ตกหล่น ถ้ารายชื่อตกหล่นทางเจ้าหน้าที่ คทช. หรือสานักงานที่ดิน จะให้ชาวบ้านได้ชี้
แนวเขตที่ดินทากินที่ครอบครองกรรมสิทธิ์หรือไม่ กรณีหมู่ 7 , 8 มีอยู่ 40 - 50 ราย
แต่คนที่ถือครองกรรมสิทธิ์มีอยู่ 200 กว่าราย และไม่มีรายชื่อตกหล่น 150 กว่าราย จะ
ดาเนินการต่อไปอย่างไร
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ขอ
ตอบข้อซักถาม กรณีรายชื่อราษฎรที่มีรายชื่อตกหล่นนั้น รายชื่อทั้งหมดโดยผู้ใหญ่บ้าน
เป็นคนสารวจพื้นที่ในครั้งนั้น รายชื่อที่ตกหล่นอาจเป็นเพราะไม่ได้มาแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่ง
กรณีนี้ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่แล้ว ให้มาเพิ่มรายชื่อภายหลังได้ แต่อยากจะให้สภาฯ ได้
อนุมัติก่อนในรายที่มีรายชื่ออยู่แล้ว เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ลงพื้นที่เข้าสารวจข้อมูล จะได้
อนุมัติส่วนที่ดินที่รายชื่อตกหล่นไป จึงต้องประสานกับสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
ต่อไป
/นายบุญทา...

๕
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอสอบถามเพิ่มเติมในกรณีการขอ
มติความเห็นชอบของ คทช. ในที่ดินที่สารวจและมีเจ้าของหมดแล้ว หรือเป็นการขอความ
เห็นชอบของที่ดินในการบริหารการจัดการที่ดินตามระเบียบป่าไม้เพราะเกรงว่าถ้าอนุมัติ
ไปจะเสียผลประโยชน์ให้กับนายทุนหรือผู้ที่หวังผลประโยชน์จากจากท้องที่ หากเห็นชอบ
แล้วผลประโยชน์จะตกอยู่กับบุคคลหรือการจัดระเบียบของแผนป่า เพราะทางสภาฯ ไม่
ทราบข้อมูลที่แน่ชัด ขอให้ผู้บริหารชี้แจงข้อสงสัยด้วย ขอเชิญ นางพจนีย์ รัตพนัส

นางพจนีย์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย์ รัตพนัส สมาชิกสภาเขต 2 เห็นด้วยกับท่ าน
ประธานสภาฯ เพราะมีชาวบ้านมาสอบถามเกี่ยวกับการจับจองที่ดินแต่ไม่ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งรายชื่อที่ตกหล่นมีอยู่มาก อยากให้ทาเป็นระเบียบ/ขั้นตอน เพราะ
เกรงว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์กับกลุ่มนายทุน สาหรับผู้ที่ไม่มีที่ดินทากินและอยากจะมี
ที่ดินทากิน ทางเราจะมีมาตรการอย่างไรที่จะให้ความยุติธรรมกับประชาชน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ขอ
ตอบประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินโดยที่ดินจัดสรรในวันนี้จะกาหนดพื้นที่
ที่ ดิ น ถ้ า เกิ น 500 ไร่ ก็ ไ ม่ ส ามารถท าได้ จ ะให้ ร าษฎรครอบครองที่ ดิ น รายย่ อ ยที่
ครอบครองไม่เกิน 100 ไร่ เท่าที่มีจะเป็นราษฎรรายย่อยเป็นส่วนมาก การครอบครอง
ที่ดินส่วนมากจะครอบครองไม่เกิน 2 - 3 ไร่ สูงสุดครอบครอง 65 ไร่ ที่มีรายชื่ออนุญาต
ให้ทากิน ในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้แจ้งรายชื่อพื้นที่ที่มีผู้ครอบครองแต่ไม่มีรายชื่อจะต้อง
รีบดาเนินการ พื้นที่ทั้งหมดแต่ขอให้สภาฯ อนุมัติให้ผู้ที่มีรายชื่อและแจ้งรายชื่อแก้ไ ข
เพิ่มเติมอนุมัติให้เข้าไปทาผลประโยชน์ก่อน ดังนั้น จึงต้องดาเนินการโดยผ่านการอนุมัติ
จากสภา ส่วนใหญ่ในการแก้ไขปรับปรุงนั้นทางเจ้าหน้าที่ คทช. และเจ้าหน้าที่จัดการ
ทรั พยากรป่ าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ลงพื้นที่ พ ร้อมกับผู้ ใหญ่บ้านเพื่อให้ ผู้ มี รายชื่ อในการ
ครอบครองที่ดินเข้าไปทากินก่อนตามเจตนาของรัฐบาล

นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ์ จันตัน หัวหน้าสานักปลัด เทศบาลตาบล
มะเขือแจ้ ขออนุญาตเพิ่มเติม ในส่วนของขั้นตอนที่ผู้บริหารเสนอญัตติขออนุมัติความ
เห็นชอบเข้าดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยจังหวัดได้ทา
หนังสือแจ้งให้เทศบาลตาบลมะเขือแจ้นาเสนอญัตติความเห็นชอบการดาเนินการจัดที่ดิน
ทากินกับทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลาพูน ในการดาเนินการของป่าไม้เขต 1
จังหวัดเชียงใหม่ ตามขั้นตอนแรก คือให้ สภาฯ ให้ความเห็นชอบ ป่าไม้เขต 1 (เชียงใหม่)
เข้าดาเนินการสารวจและจัดทา นารายชื่อส่งให้กับคณะกรรมการ คทช. ขั้นตอนนี้เป็น
การขอความเห็ นชอบของสภาฯ อนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขต 1 (เชียงใหม่) เข้ามา
สารวจและดาเนินการตามมติ คทช.

/นายบุญทา...

๖
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า

นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 จากประเด็น
ที่ว่า สปก. และ สทก. ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคไหน จะช่วยให้ชาวบ้านได้มีที่ทากินและ
ป้องกันมิให้ชาวบ้านบุกรุกในเขตพื้นที่ป่าสงวน อยากทราบว่าแปลงที่มีการตกหล่นอยู่
เป็นจานวนมาก จะมีมาตรการที่จะป้องกันมิให้เสียผลประโยชน์ จึงขอให้ทางสภาฯ ช่วย
พิจารณาด้วย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญ นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ สมาชิกสภาเขต 2 เรื่องสิทธิทากิน
สทก. ที่ป่าไม้เข้ามาสารวจพื้นที่ และมีการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ ชาวบ้านที่มีพื้นที่ในเขต
บริเวณป่าไม้ตามจุดพื้นที่ ที่ครอบครองที่ดิน หากมีการเปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้ครอบครอง
ที่ดินในพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะออกสารวจ ไม่ต้องเป็นห่วง การเข้ามาครอบครอง
ของนายทุนหรือผู้หวังผลประโยชน์ใดใด เพราะการครองครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นการ
ครอบครองกรรมสิทธิ์ ของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งนั้น และทางเจ้าหน้าที่จะมีการออกสารวจ
พื้นที่ป่ าไม้อยู่เป็นประจา หากรายชื่อผู้ครองครองที่ดินหล่นหายสามารถไปแจ้งความ
จ านงได้ ต่อเจ้ าหน้าที่ป่ าไม้ ถ้าชาวบ้ านสอบถามเกี่ ยวกับรายชื่ อที่ ดินที่ตกหล่ น ทาง
เจ้าหน้าที่จะทาการออกสารวจพื้นที่ และป่าไม้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ขอเสริมกรณี
สมาชิกสภาเขต 2
สท.รันต์ ศิริหิรัญรัชตะ ทางเจ้าหน้าที่ สทก. เขามีการรังวัดไว้หมดแต่ที่ตกหล่นส่วนมาก
เป็นผู้ที่อยู่พื้นที่ราบ และไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน ประกาศแจ้งให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อ
จึงทาให้มีรายชื่อตกหล่น เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ ที่ชัดเจน จะตกหล่นตรงที่ผู้มีชื่อ
กับไม่มีชื่อ
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญ นายเจษฎา อุตแจ่ม

นายเจษฎา อุตแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเจษฎา อุตแจ่ม สมาชิกสภาเขต 1 ผมว่าเราหลง
ประเด็นกัน เพราะทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ทาขึ้นโดย
รัฐบาลเห็นประโยชน์ที่จะให้กับประชาชนคือ สารวจพื้นที่ขึ้นเพื่อกันป่า การที่รัฐบาลให้
ประชาชนมีที่ดินทากินได้อย่างไม่รุกล้าป่า แต่ที่น่าเป็นห่วงคือที่ดินสาธารณประโยชน์
/เพราะ...
เพราะไม่มีการออกใบ สปก. ไม่มีการระบุรายชื่อผู้ครอบครองที่ดิน จึงเห็นด้วยกับมติที่

๗
ท่านนายกได้นาเสนอความเห็นชอบเข้าดาเนินการจัดที่ดินทากินตามนโยบายของรัฐบาล
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนประชาชนขอแสดงความคิดเห็ นให้ สมาชิกทุกคนได้เข้าใจถึง
ปัญหาที่อาจจะตามมา เพราะมีความเป็นห่วงกลัวว่าผลประโยชน์จะไปตกอยู่ในมือของ
กลุ่มนายทุน และขอเชิญผู้บริหารได้แสดงความคิดเห็น เชิญฝ่ายบริหาร
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
สาหรับเรื่องนี้ขอชี้แจงให้เข้าใจ ในการจัดการตามนโยบาย วิธีการและการจัดการโดยการ
นาเอาป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ให้ผู้ที่ครอบครองที่ดิน ได้เข้าไปใช้สิทธิใน
การท ามาหากิ น การจั ดการ ทางส านั ก ทรั พ ยากรป่ าไม้ ที่ 1 (เชี ย งใหม่ ) จะเข้ า มา
ดาเนินการเอง เจ้าหน้าที่ คทช. บุคลากรไม่เพียงพอ จึงขอความร่วมมือไปยังสานักงาน
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ให้เข้าดาเนินการสารวจแล้วให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
ทาบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินเดิมที่กรมป่าไม้ได้สารวจไว้ก่อนแล้วได้เข้าไปใช้สิทธิ แต่
ทางสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จะลงพื้นที่ได้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
อนุมัติจากสภาฯ ก่อน หากสภาจะอนุมัติหรือไม่นั้น ให้ดาเนินการตามมติ
ขอเรียนถามฝ่ายบริหาร ในการจัดสรรพื้นที่เราจะทราบได้หรือไม่ว่าพื้นที่ไหนที่เราจะได้
ครอบครองหรือพื้นที่ไหนที่จะตกหล่นไป
ทางเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสรรพื้นที่ใดๆ เพราะการออกเอกสารต่าง ๆ เป็น
หน้าที่ของ คทช. เรามีหน้าที่แค่เสนอการอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการลงพื้นที่สารวจข้อมูล
ในครั้งนี้
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 เห็นด้วยกับ
การสนับสนุนญัตติที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอ เพราะถือเป็นผลประโยชน์ของชาวบ้านที่จะ
มีที่ดินทากิน และเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการอภิปราย
ตามที่ผู้บริหารได้นาเสนอมติ ขอความเห็นชอบอนุมัติการเข้าดาเนินการจัดที่ดินทากิน
ให้กับชุมชน มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติ โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติเห็นชอบอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียง จานวน 8 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง ลาจานวน 1 เสียง ไม่อยู่จานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.2 เรื่องขออนุมัติกันเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กอง
ช่าง)
/3.2.1…
3.2.1 แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่ า
ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายภายในตาบลมะเขือแจ้ หมู่

๘
ที่ 1 – 21 ต าบลมะเขื อ แจ้ จ านวน 15 แห่ ง เป็ น เงิ น 555,000 บาท
3.2.2 แผนงานเคหะชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ
ขนาด 1.6 ตั น เครื่ อ งยนต์ ข นาดไม่ น้ อ ยกว่ า 13 แรงม้ า จ านวน 1 คั น เป็ น เงิ น
700,000 บาท

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้ ใน
วาระที่ 3.2.1 และวาระที่ 3.2.2 ทั้ง 2 โครงการนี้เป็นโครงการกองช่าง ที่กันไว้เพื่อรอ
งบประมาณ ที่จะเข้ามาในวันที่ 19 กันยายน 2559 เพราะจานวนเงินยังขาดอยู่ 9 ล้าน
บาท และในเรื่ อ งของแผนงานเคหะและชุ ม ชนที่ ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หากมี
งบประมาณเข้ามา ก็จะสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ จึงขออนุมัติ กันเงินให้กับโครงการ 2
โครงการต่อสภาฯ ได้พิจารณาตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
(กองช่าง) จานวน 2 รายการ โดยมีหลักการและความจาเป็นดังนี้
เหตุผล
ตามที่ กองช่าง เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ได้ ตั้งเทศบั ญญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่ 1. ค่าติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย
ทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้
สายภายในตาบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1 – 21 ตาบลมะเขือแจ้ จานวน 15 แห่ง เป็นเงิน
555,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 2. ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุ มชน งบลงทุ น ค่ าครุภั ณฑ์ ครุ ภั ณฑ์ ก่ อสร้าง ค่าจั ดซื้อรถขุ ด
ตีนตะขาบ ขนาด 1.6 ตัน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จานวน 1 คัน เป็น
เงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
รายการที่ 1 สาเหตุเนื่องจาก อยู่ระหว่างขั้นตอนของคณะกรรมการกาหนด
ราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบและคานวณราคากลางเพื่อให้ เป็นปัจจุบัน
ก่อนที่จะดาเนินการจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ
รายการที่ 2 สาเหตุเนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนของคณะกรรมการกาหนด
ราคากลางและคุ ณลั กษณะที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ ง เพื่ อท าหน้ าที่ ก าหนดราคากลางและ
คุณลักษณะเฉพาะของรถขุดตีนตะขาบ ก่อนที่จะดาเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุฯ
ขณะนี้ใกล้ จะสิ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้ง 2 รายการ ไม่สามารถ
ดาเนินการดังกล่าวได้ทันในปีงบประมาณนี้ได้
/ระเบียบ...
ระเบียบ
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

๙
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 ดังนี้
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
ข้อพิจารณา
เห็ นควรพิ จารณานาเรื่ องเข้ าประชุมสภาเทศบาลเพื่อขออนุ มั ติ กันเงิ นต่ อสภา
เทศบาลต่อไป
ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน จานวน 2 รายการ ต่อสภาเทศบาล
สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 สาหรับโครงการ 2
โครงการที่ขอสภาฯ กันเงินไว้ เพราะ 2 โครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเมื่อ
ครั้งก่อนการจัดทายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และการจัดซื้อรถตีนตะขาบก็ถือว่ามี
ความสาคัญในการใช้งานใช้ประโยชน์กับทางชาวบ้าน และเห็นสมควรในการกันเงินไว้ทั้ง
2 โครงการ
สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ สมาชิกสภาเขต 2 เห็นด้วยในการ
กันเงิน เพื่อการใช้จ่ายในโครงการทั้ง 2 โครงการ ด้ วยเหตุผลที่ว่าการเงินยังไม่มีสภาพ
คล่องและอยากเรียนถามหากเกิดการขัดข้องของเสียงไร้สายทางเราจะทราบได้อย่างไร
จะมีการตรวจสอบจากไหนได้บ้างจากการทาการกระจายเสียง เรามีมอนิเตอร์ตรวจสอบ
เสียงได้หรือไม่ เพราะบางหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่ บางหมู่บ้านไม่สามารถรับฟังเสียงตาม
สายได้ ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลจะมีการเตรียมการแก้ไขอย่างไร ส่วนที่จะกันเงินให้กับ
โครงการทั้ง 2 โครงการนี้
ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ตอบเรื่องซักถามของท่านสมาชิก เรื่องของการกันเงินสาหรับโครงการทั้ง 2 โครงการนี้
/ในโครงการ...
ในโครงการแรก ช่วงก่อนที่มีปัญหาระหว่างกองช่างกับฝ่ายบริหาร ซึ่งการติดตั้งเสียงตาม
สาย ตาบลมะเขือแจ้มี 21 หมู่บ้าน แต่ติดตั้งอยู่ 28 จุด เพราะการติดตั้ง ที่ยังไม่ได้

๑๐
มาตรฐานเจ้ าของโครงการที่ จะมาด าเนิ นการติ ดตั้งได้ ย้ ายไปอยู่ ที่ อื่ นทาให้ ระบบไม่
สมบูรณ์เท่าที่ควร และหากเราได้งบประมาณเพิ่มเติม เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดี
ขึ้นต่อไป และได้ให้ เจ้าหน้าที่สานักปลัดได้ตรวจสอบตามจุดแต่ละพื้นที่ที่สามารถรับฟัง
การกระจายเสียงตามสายได้ในระยะ 30 กิโลเมตร เนื่องจากการกระจายเสียงไร้สายไม่
สามารถครอบคลุมพื้นที่ไกลๆ ได้ อย่างเช่นหมู่บ้านหนองหอย
ส่วนโครงการที่ 2 โครงการซื้อรถตีนตะขาบ หากไม่สามารถดาเนินการได้ อาจจะปล่อย
ตกไป เพราะเราตั้งราคาที่ต่าเกินไป แต่หากจานวนเงินเพียงพอสามารถซื้อได้ เพราะรถ
ตีนตะขาบมีความจาเป็นในการใช้งานขุดท่อ วางท่อ มีความจาเป็นต้องใช้ จึงต้องขอกัน
เงินไว้ก่อน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา
ที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา

สมาชิ ก สภาท่ า นใดจะอภิ ป รายอี ก หรื อ ไม่ หากไม่ มี ข อปิ ด การอภิ ป ราย และขอมติ
เห็นสมควรอนุมัติ ได้โปรดยกมือ
มีมติเห็นสมควรอนุมัติด้วยคะแนนเสียง จานวน 10 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ หรือไม่
ขอฝากเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานโซล่าเซลล์ ก่อนการคืนเงินประกันขอให้
คณะกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์ ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ด้วย เห็นว่ามี
ปัญหาในการใช้งาน ใช้ไปไม่กี่ชั่วโมงก็หมด หากคืนเงินค้าไปก่อนตรวจสอบ เกรงว่าจะตก
เป็ น ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยของเทศบาล จึ ง ขอฝากทางคณะกรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ ช่ ว ย
ตรวจสอบด้วย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มี วันนี้
ระเบียบวาระการประชุมได้พิจารณาหมดลงแล้ว ขอปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้ง
ที่ 2 ประจาปี 2559 ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุม:
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. (ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

/คณะกรรมการ...
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง

๑๑

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายกันณพงศ์ จันทร์น้า)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรัตน์ ไชยวงค์ษา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางพจนีย์ รัตพนัส)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2559 แล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)

๑๒

