รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
.........................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายพินิจ
ไชยมุข
2
นายสุทัศน์
สุยะใหญ่
3
นายทองคา
สุยะใหญ่
นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์
4
5
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
6
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
7
นางผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
8
นายอภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
9
นายบุญสม
แสงสุขศิริ
10 นางนงนุช
เทพวงค์
11 นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
12 นายสุรินทร์
ทาเกิด

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

ลายมือชื่อ
พินิจ
ไชยมุข
สุทัศน์
สุยะใหญ่
ทองคา
สุยะใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายวรชาติ
ศรีไม้
2
นายปริญญา ขาววัฒน์
3
นายชิษณุพงศ์ ปินไชย
4
นายประกรณ์ ขันพนัส
5
นายวรเทพ
คาใจ
6
สิบเอกสมบัติ ยะอุโมงค์
7
นางสินารัตน์ ท้าวอุ่นเรือน
8
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
9
น.ส.ชนาธิป
อภิวงค์งาม
10 สิบเอกสุขเกษม คาอ้วน
11 นางณิชาภา
สันป่าแก้ว
12 นางศรีวรรณ
ปัญโญใหญ่
13 นางสาววิไลวรรณ พรหมหลง
14 นายอภิชาติ
อุดเจริญ
15 นางปาลิดา ธนาตย์ชโยดม
16 นางศรีนวล บุตรดา
17 นายสาธิต
คงเมือง
18 นายชวลิต
ศรีไม้

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
รักษาการ ผ.อ.กองสวัสดิการฯ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นายช่างไฟฟ้า
หัวหน้าฝ่ายอานายการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19

ลายมือชื่อ
วรชาติ
ศรีไม้
ปริญญา
ขาววัฒน์
ชิษณุพงศ์ ปินไชย
ประกรณ์
ขันพนัส
วรเทพ
คาใจ
สมบัติ ยะอุโมงค์
สินารัตน์ ท้าวอุ่นเรือน
กิตติศักดิ์
ปุ๊ดภาษี
ชนาธิป
อภิวงค์งาม
สุขเกษม
คาอ้วน
ณิชาภา
สันป่าแก้ว
ศรีวรรณ
ปัญโญใหญ่
วิไลวรรณ พรหมหลง
อภิชาติ
อุดเจริญ
ธนาตย์ชโยดม
ปาลิดา
ศรีนวล
บุตรดา
สาธิต
คงเมือง
ชวลิต
ศรีไม้

พรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์

สุเมธี
กิตติกร
ผ่องจิต
อภิสิทธิ์
บุญสม
นงนุช
ภิญ
สุรินทร์

ใจยาใหญ่
ศรีใหญ่
ปัญโญใหญ่
อภิวงค์งาม
แสงสุขศิริ
เทพวงค์
สมบูรณ์ชัย
ทาเกิด

ลาดับที่
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล
นายบัณฑิต
สุขสุมิตร
นายจารัส
ศรีไม้
นายอินสร
สายก้อน
นายสุเทพ
ศรีนวลใหญ่
นายทวีศิลป์
สายแก้ว
นายบุญเย็น
สายก้อน
นายเกษม
ปัญโญใหญ่

-2ตาแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
กานันตาบลบ้านธิ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 20
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

บัณฑิต
จารัส
อินสร
สุเทพ
ทวีศิลป์
บุญเย็น
เกษม

ลายมือชื่อ
สุขสุมิตร
ศรีไม้
สายก้อน
ศรีนวลใหญ่
สายแก้ว
สายก้อน
ปัญโญใหญ่

-นายสุรินทร์ ทาเกิด เลขานุการสภาฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า วันนี้มี
ผู้มาประชุม
จานวน
12 คน
ผู้ลาประชุม
จานวน
ผู้ขาดประชุม
จานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
25 คน
รวมผู้เข้าประชุม จานวน
37
เริ่มประชุมเวลา
10.00 น.
-สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว โอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าว
เปิดประชุมในโอกาสต่อไป
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นางศรีวรรณ ปัญโญใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายสุรินทร์
ทาเกิด
เลขานุการสภาฯ

-การประชุมที่ผ่านมาได้เสนอแนะให้มีการบันทึกเสียง ไม่ทราบว่าวันนี้เลขานุการสภาฯ
ได้มีการบันทึกเสียงหรือไม่
-ได้แจ้งคุณฐาเดชแล้ว บอกว่าเครื่องบันทึกเสียงชารุดไม่สามารถซ่อมได้

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-กล่าวต่อที่ประชุมว่า วันนี้ประธานสภาฯ แจ้งประชุมเวลา 09.00 น. ไม่ทราบว่า
ประธานสภาฯ มีเหตุผลอะไร ถึงเลื่อนเวลาการประชุม หากมีเหตุผลในการเลื่อน น่าจะ
แจ้งให้ทราบได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่น่าจะให้สมาชิกสภาฯ รอกว่า 1 ชั่วโมง
เพราะทุกคนก็มีธุระเหมือนกัน โอกาสหน้าคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

-ไม่ทราบจะซ่อมเสร็จเมื่อไร เพราะต้องจาเป็นในการบันทึกเสียง
-ควรจะมีการบันทึกเสียง เพราะหากมีการทักท้วงจะได้ใช้ในการตรวจสอบ
-รับปากในการประชุมครั้งต่อไปจะไม่มีการผิดพลาดอีก หากมีการผิดพลาดจะมีการ
พิจารณาตนเอง

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-3-เรียนถามผู้บริหารทุกท่านว่ามีเหตุผลอะไรในการจากเบี้ยยังชีพวันนี้ ซึ่งความจริงแล้ว
น่าจะแจกในวันที่ 5 ก็ได้ เพราะสท.ทุกท่านต้องมีส่วนรวมในการแจกเบี้ยด้วย ผู้บริหาร
ไม่เห็นความสาคัญของ สท. ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารเทศบาล ควรจะมีสท. ร่วมด้วย
เพราะได้รับการเลือกตั้งมาเหมือนกัน ดังนั้นควรจะแจ้งกาหนดการให้ทราบล่วงหน้า

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

-ชี้แจงว่าเหตุที่มาล่าช้าเพราะวันที่มีการประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน ทางชมรมกานัน
ผู้ใหญ่บ้านได้มีความเห็นพ้องว่าควรมอบเบี้ยยังชีพเขต 1 ในวันที่ 4 ก.พ และ เขต 2
วันที่ 5 ก.พ. และถือโอกาสนี้แจ้งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมแจกเบี้ย เขต 2 หลังจาก
พิธีทาบุญตักบาตรแล้ว
-วันที่ 6 ก.พ. เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมพิธีทาบุญตักบาตร ซึ่งเป็นวันออกกรรม
-กล่าวขอบคุณกานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านที่เข้าร่วมพิธี

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-เชิญเข้าร่วมประเพณีโสสานกรรม ณ สวนอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพรเทศบาลตาบล
บ้านธิ (ป่าช้าผีดิบ) และออกกรรมในวันที่ 6 ก.พ. 59
-วันนี้ได้เรียนเชิญกานันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุม
-โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89
ชุมชน ปี 2559 และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school)
เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด
ล้อม และทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้เทศบาลได้ส่งหมู่บ้าน
นาร่องเข้าประกวด คือหมู่ 11, 20 และโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านธิเข้าร่วมประกวด

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558

นายพินิจ
ประธานสภาฯ

ไชยมุข

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ

-กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ร่วมกัน
ประชุม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 และคณะกรรม
การได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ เพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไป
-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดหรือไม่

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-4-ชี้แจงรายงานการประชุมฯ หน้า 6 กรณีมติที่ประชุม เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง
10 เสียง ความจริงในวันนั้นงดออกเสียง 11 เสียง สท.สุทัศน์ ไม่ได้ยกมือ

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นายสุทัศน์ สุยะใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
ที่ประชุม

-สอบถาม สท. สุทัศน์ ว่าวันนั้นได้มีการยกมือหรือไม่

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจาปี พ.ศ. 2559 ,วันเริ่ม
สมัยประชุมสภา และการกาหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจาปี พ.ศ. 2560

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นายสุรินทร์
ทาเกิด
เลขานุการสภาฯ

-ให้เลขานุการสภาฯ นาเรียนระเบียบ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

-ชี้แจงว่ากระผมได้ยกมือเห็นชอบ
-สอบถาม สท.นงนุช ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ จะดาเนินการอย่างไร
-กล่าวในที่ประชุมว่าในกรณีนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
-มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากมติ เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง เป็น
เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 11 เสียง

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ด้วยมติเอกฉันท์

-กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกาหนดจานวนสมัย
ประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธาน
สภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความ
ในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมือ่ สภาท้องถิน่ มีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิน่ ทาเป็นประกาศของสภาท้องถิน่
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีทไ่ี ม่ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีหรือไม่ได้กาหนดวันเริม่ ประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกในปีถัดไป หรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุม สามัญ
ประจาปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
นาปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจาปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประ
ชุม สมัยสามัญประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนด
ฯลฯ

-5สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน ถ้าขยายเวลาออกไปอีกจะ
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
-ในปี พ.ศ. 2559 ได้กาหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ในวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน และในวันนี้ขอให้ที่ประชุมสภาฯ
พิจารณากาหนดสมัยประชุมอีก 3 สมัย ซึ่งรวมกับสมัยแรก จะเป็น 4 สมัย
นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ

-ให้ที่ประชุมกาหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจาปีอีก 3 สมัยและวันเริ่มประชุมสภา
สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2559 พร้อมกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยแรกประจาปี
พ.ศ. 2560

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

เสนอ ประชุมสภา -สมัยที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2559
-สมัยที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2559
-สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-เสนอกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2560 วันที่ 1
กุมภาพันธ์ - วันที่ 2 มีนาคม 2560

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบก่อสร้างอาคารโรงยิมเอนกประสงค์เทศบาลตาบลบ้านธิ
เพื่อประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพละศึกษา

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นายวรชาติ
ศรีไม้
นายกเทศมนตรีฯ

ให้นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม

-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

-ที่ประชุมมีมติกาหนดประชุมสภา
-สมัยที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2559
-สมัยที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2559
-สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559
-และกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2560 วันที่ 1
กุมภาพันธ์ - วันที่ 2 มีนาคม 2560

-ชี้แจงว่าตามที่ท้องถิ่นอาเภอบ้านธิ แจ้งว่ากรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ดาเนินการสารวจพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาระดับอาเภอและตาบล วัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพประชาชน เทศบาลจึงส่งแบบสารวจฯ ไปแต่ได้รับการประ
สานมาว่าขาดรายละเอียดในส่วนของความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่และความ
เห็นชอบของสภาฯ ที่จะให้สร้างสนามกีฬาท้องถิ่น

นายสุรินทร์ ทาเกิด
เลขานุการสภาฯ

-6-ชี้แจงเพิ่มเติม เทศบาลได้ทาหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมพละศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์เทศบาล งบประมาณ
7 ล้าน และผลสารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเห็นชอบที่จะให้
สร้างโรงยิมเอนกประสงค์ขนาดพื้นที่กว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร และในวันนี้ขอให้
สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์เทศบาล เพื่อนาไป
ประกอบการให้กรมพละศึกษาพิจารณาต่อไป

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ

-เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงค์

-สอบถามว่าที่ทราบงบประมาณดาเนินการ 12 ล้าน แต่ในวันนี้ทาไมเป็น 7 ล้าน ขอ
ราบรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการเบียดบังงบประมาณจาก
เทศบาล เพราะงบประมาณของเทศบาลมีน้อย

สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ตามที่ได้มีการปรึกษาหารือกันในเบื้องต้น สมาชิกสภาฯ ทุกคนเห็นชอบแต่ขอให้
ผู้บริหารให้ข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดปัญหาตามมาที่หลัง หาก หากโอกาสหน้า
อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง ก็น่าจะสนับสนุนเพราะเป็นประโยชน์ส่วนรวมและเป็นหน้าเป็น
ตาของเทศบาล
-ในส่วนของการประชาคม ขาดการประชาสัมพันธ์ เพราะมีราษฎรจานวนมากไม่ทราบ

นายสุรินทร์
ทาเกิด
เลขานุการสภาฯ

-ชี้แจงการประชุมรับความคิดเห็นภายในพื้นที่ หมู่ 4 ,หมู่ 15 และหมู่ 19 หมู่บ้านใน
เขตบริการโรงเรียนเทศบาล กองการศึกษาได้ทาหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ไปแล้ว
-ในส่วนที่งบประมาณ 12 ล้าน เหลือ 7 ล้าน ขอชี้แจงว่าในส่วนของสนามกีฬาระดับ
ตาบล ต้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ไร่ จึงจะได้รับสนับสนุนงบประมาณจานวน
12 ล้าน แต่เรามีพื้นที่เพียง 14 ไร่กว่า เราจึงได้งบประมาณจานวน 7 ล้าน ในการก่อ
สร้างอาคารโรงยิมเอนกประสงค์เทศบาลตาบลบ้านธิ (ประเภทกีฬาในร่ม)

นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์

-สรุปงบประมาณจานวน 7 ล้าน ได้โรงยิมครบวงจร เป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน และทราบว่าต้องจัดทารายละเอียดส่งภายในวันที่ 10 ก.พ. 59 หวังว่าคงจะ
รีบดาเนินการ เพราะอาจเสียโอกาสที่ดีได้
-ขอมติที่ประชุม

สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
มติ

ที่ประชุมมีมติให้ก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์เทศบาลตาบลบ้านธิ
ด้วยมติ -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

กระทู้ถาม

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ

-เชิญ สท.สุเมธี ใจยาใหญ่ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ซึ่งเป็นผู้ยื่นกระทู้ถาม กระทู้ถามเป็น
ข้อ ๆ ตามลาดับ

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ

-7-ชี้แจงว่ากระผมได้ยื่นกระทู้ถามเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 จานวน 4 ข้อ และ
ตอนท้ายหนังสือได้เขียนว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาชี้แจงพร้อมเอกสารประกอบ
มาวันนี้ไม่มีเอกสารประกอบ อยากสอบถามผู้บริหารว่าวันนี้ได้มีการเตรียมเอกสาร
พร้อมหรือยัง พร้อมยกตัวอย่าง กรณีข้อ 4 หากไม่มีเอกสารประกอบ นายกฯ จะตอบ
3 ชั่วโมงคงไม่จบ
-สั่งพักการประชุม 10 นาที
-เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี
นายสุรินทร์
ทาเกิด
เลขานุการสภาฯ
นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-เชิญนายกฯ ชี้แจง
-ชี้แจงว่ากรณีที่สท.สุเมธี ใจยาใหญ่ ยื่นกระทู้ถาม ถ้าหากจะให้กระผมตอบตามเอกสาร
ที่ยื่นมา กระผมสามารถตอบได้ทุกข้อ แต่หากจะสอบถามในรายละเอียดมากกว่านี้
ซี่งไม่ได้ระบุในหนังสือ กระผมก็ไม่สามารถตอบได้เพราะรายละเอียดข้อมูลมีมากไม่
สามารถเตรียมข้อมูลได้ทัน
-ชี้แจงเพิ่มเติมว่าถ้าผมจาไม่ผิด สมัย อบต. สามารถชี้แจงให้สภาฯ ได้ ประมาณปี 5657 มีหนังสือสั่งการมาว่าเทศบาลไม่จาเป็นต้องรายงานให้สภาทราบเป็นอานาจของ
ผู้บริหาร และสอบถาม ผอ.กองคลังว่ามีหนังสือมาใช่หรือไม่
-ดังนั้นเพื่อให้สท.สุเมธี ใจยาใหญ่ ได้รับคาตอบที่ชัดเจน ก็ขอให้ สท. สุเมธี ใจยาใหญ่
ยื่นกระทู้ถามใหม่โดยให้ลงรายละเอียดที่อยากทราบข้อมูลให้ครบ เพื่อที่ผู้บริหารจะได้
เตรียมข้อมูลในการตอบกระทู้ถามได้ครบถ้วนในการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 1 มีนาคม
2559
-เห็นด้วยตามที่ประธานสภาฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกฯ หรือเจ้าหน้าที่ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือไม่
-สอบถาม ข้อ 1 เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
(1) ฝากถามเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ที่ผ่านมา แม่ยายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19 เสีย
ชีวิตและเขาได้ขอให้รถป้องกันไปรับศพที่โรงพยาบาลเพื่อกลับบ้าน แต่กลับได้รับคา
ตอบว่ารถมีแต่ไม่มีคนขับ ไม่ทราบว่าพูดแบบนั้นได้อย่างไร ความจริงน่าจะมีคาพูดที่
ดีกว่านี้
(2) จากการประชุมสภาฯ ที่ผ่านมาและได้รับความรับรอง การวางระบบประปาหน้า
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิ – หน้าบ้านลุงฉลอง ผ่านมากว่า 6 เดือนแล้ว ผมอยากความคืบ
หน้าว่าเมื่อไรจะดาเนินการ ผู้บริหารจะบริหารงานแบบตั้งรับหรือแบบเชิงรุก เพียงแต่
บอกว่างบประมาณไม่มี งบประมาณแค่ 30,000 บาท บอกว่าไม่เงิน ชาวบ้านบอกว่า
ทาไมมีเงินไปศึกษาดูงานได้

-8(3) การก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6-7 บ้านป่าตาล ผมเขียนคาร้องมาตั้งแต่ 11
มีนาคม 2558 ผ่านมา 11 เดือนแล้ว ได้ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว คณะกรรมการหมู่
บ้าน ก็ได้มาประชุมที่เทศบาลแล้ว งบประมาณแค่ 20,000 บาท บอกไม่มี
นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรีฯ

-ให้นายกชี้แจงต่อที่ประชุม

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ชี้แจงว่าความจริงผมอยากทราบว่าจะดาเนินการหรือไม่ ในเมื่อนายกฯ ได้ชี้แจงมาผม
อยากบอกข้อเท็จจริงว่าชอย 6-7 ผู้มีปัญหาคือ นางจานงค์ ไสยรัตน์และนายทวี ทาเกิด
เดิมเป็นซอยที่เดินไปมาได้ ต่อมามีการปิดทางเดิน และมีราษฎรได้ร้องเรียนมา และผอ.
-กองช่างได้มีการบันทึกข้อตกลงและให้ทาตามสภาพ โดยมี ผญบ. , ผม , นายทวีและ
นางจานง เซ็นยินยอมแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา

นายสุรินทร์
ทาเกิด
ปลัดเทศบาลฯ

-ชี้แจงว่าเนื่องจากที่ของผมอยู่บริเวณนั้นด้วย ทางดังกล่าวกว้างประมาณ 1.50 เมตร
และคุณทวีแจ้งว่าเส้นทางดังกล่าวไม่มีใครใช้ ประกอบกับเป็นแหล่งมั่วสุ่มด้วย และที่ดิน
สาธารณะแปลงนั้นติดกับที่ดินของผม ซึ่งเป็นที่ของเอกชนไม่ใช่ที่สาธารณะและเป็นทาง
ตันด้วย ซึ่งหากจะทาถนนสารอง กระผมเห็นว่าน่าจะนาหินคลุกจะดีกว่าคอนกรีตเพราะ
หากมีการรุกล้าไปในที่ดินที่เขาไม่ยินยอมอาจจะมีการฟ้องร้องตามมา

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-คงจะมีการเข้าใจผิดเพราะครั้งล่าสุด ผญบ. ผม และกองช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการ
ยินยอมให้ทาได้แต่ให้ทาตามสภาพ เรื่องฟ้องร้องไม่น่าจะมี เพราะมีการเซ็นยินยอมให้
ทาตามสภาพแล้ว และสาระสาคัญไม่ใช่อยู่ที่ความกว้าง-ยาวของถนน แต่อยู่ที่ว่าพื้นที่
ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะและมีการปิดทางได้อย่างไร

นายประกรณ์ ขันพนัส
เลขานุการสภาฯ

-ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทางดังกล่าวมันเป็นทางปิดและรก หากจะให้ทางเทศบาลทาถนนให้
หมู่บ้านน่าจะมีการพัฒนาซอยและทาให้มันทะลุก่อน

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-การพัฒนาเป็นหน้าที่ของเทศบาล หากจะให้ดาเนินการอย่างที่คุณประกรณ์ว่า ผมว่า
ชาติหน้าก็คงไม่ได้ทา หากเทศบาลจะทาก็สามารถทาได้เพราะมีหนังสือยินยอมให้แล้ว

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-สอบถามเกี่ยวกับโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เมื่อปี 58 ซึ่งมีซอย 7 หมู่ 9,
ซอย 2/2 กันเงินไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 58 แล้ว ไม่ทราบดาเนินการไปถึงไหนแล้ว

ตอบ ข้อ 1 ผมทราบเรื่องในวันนี้ ผมจะสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ คุณบุญสม
บอกว่าเทศบาลทางานฮ่วย ๆ คงจะไม่ถูกต้อง เพราะเจ้าหน้าที่คนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้อง
ตอบ ข้อ 2 เกี่ยวกับการวางระบบประปา งบประมาณ 30,000 บาท ผมไม่ทราบ
เรื่อง ความจริงการบริหารงานด้านต่าง ๆ ผมได้มอบหมายให้รองนายกฯ ดูแลแล้ว
รองปริญญา ดูแล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข
รองชิษณุพงค์ ดูแล กองการศึกษา กองสวัสดิการ การเกษตร
ตอบข้อ 3 กรณีซอย 6-7 เป็นซอยเล็ก ๆ ซึ่งการสัญจรไปมาก็สะดวกอยู่แล้ว ไม่จาเป็น
ต้องทาก็ได้ อีกทั้งราษฎรที่มีพื้นที่ข้างเคียงไม่อยากให้ทา

-9-ขยายเขตไฟฟ้าบ้านแม่เปี้ย ตอนนั้นมีการประมาณการ จานวน 50,000 บาท บอกว่า
เพียงพอ ปรากฏว่าได้เสาเพียง 3 ต้น หากจะขอเทศบาลเพิ่มคงจะล่าช้า สท. จึงต้อง
ใช้เงินส่วนตัวจานวน 5,000 บาท ซื้อสายไฟให้เพื่อแก้ไขปัญหา
-คันคลองหมู่ 3 เชื่อม หมู่ 9 หน้าแล้งจาเป็นต้องน้า หากไม่มีไฟฟ้า ประชาชนต้องเดือด
ร้อนมาก ฉะนั้นต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างรวดเร็ว ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไปประสาน
การไฟฟ้าให้รีบดาเนินการ
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

-ตอบข้อซักถาม และบอกว่าคาถามนี้เป็นคาถามที่ถามกันบ่อย ๆ และได้เรียนให้ทราบ
ว่าการดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าเทศบาลมิได้ดาเนินการเอง เราต้องอุดหนุนให้การ
ไฟฟ้าไปดาเนินการ ทั้งนี้ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าแจ้งว่าเนื่องการไฟฟ้า
รับผิดชอบตาบลบ้านกลาง มะเขือแจ้ และบ้านธิ ซึ่งการทางานเขาต้องเป็นไปตามแผน
ซึ่งทาให้ล่าช้า ผมว่าการใช้พลังขับเคลื่อนก็น่าจะทาให้งานรวดเร็วขึ้น

นายอภิชาติ อุดเจริญ
นายช่างไฟฟ้า

-ชี้แจงว่าไฟฟ้าบ้านธิ ได้ทาหนังสือถึงการไฟฟ้าลาพูนสอบถามถึงการล่าช้า ก็ได้คาตอบ
การจัดซื้อวัสดุของเขาจะดาเนินการทุก ๆ สามเดือน บางครั้งอุปกรณ์ก็ขาด ซึ่งแต่ละที่
ก็มีปัญหา ถือว่าเป็นปัญหาระดับจังหวัด

นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ชาวบ้านฝากถามกองสาธารณสุข เกี่ยวกับสถานประกอบการแกะลาไย ตามที่ได้มีการ
บันทึกข้อตกลงทาบ่อพักแล้ว กองสาธารณสุขได้ออกไปตรวจสอบหลังจากมีข้อตกลง
กันหรือไม่ เพราะบางรายไม่มีการจ้างสูบบ่อ ทาให้เกิดกลิ่นเหม็น

นางณิชาภา สันป่าแก้ว
ผอ.กองสาธารณสุข

-ชี้แจงน้าลาไยตามที่ได้ไปตรวจสอบเหตุที่เกิดกลิ่นเหม็น เพราะน้าลาไยตกค้างในท่อ
ระบายน้า อาจเป็นเพราะมีสิ่งกีดขวางทางน้า ทาให้น้าลาไยไหลไปไม่สะดวก ทั้งนี้จะ
ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับชาวบ้านก็ไม่สามารถทาได้ ได้แต่ให้คาแนะ
นา หากไม่ทาตาม เราก็ให้นิติกรเราดาเนินการต่อไป ความจริงผู้ประกอบการน่าจะมีจิต
สานึก และถ้ามีปัญหาอย่างนั้นอีกขอให้แจ้งให้ทราบเพื่อจะไปตรวจสอบ ทั้งนี้ขอความ
ร่วมมือผู้ใหญ่บ้านและสท. เข้าร่วมตรวจสอบด้วย หรือหากมีข้อเสนอแนะที่ดี ขอให้
เสนอแนะมาได้
นางนงนุช
เทพวงค์ -ตั้งแต่เราการทา M O U เราควรจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ไม่น่าที่จะรอให้มีการ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
ร้องเรียนเข้ามาก่อน ช่วงนี้ยังไม่เป็นช่วงฤดูกาล เราน่าจะไปตรวจสอบและให้คาแนะนา
เพราะหากถึงช่วงฤดูกาลจะได้ไม่มีปัญหา
นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์ -ฝากผู้บริหารในการประชุมครั้งต่อไปขอให้จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายพินิจ
ไชยมุข -กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาประชุมและให้ความ
ประธานสภาฯ
ร่วมมือในการประชุมทาให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกล่าวปิดประชุม
สภา สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสุรินทร์ ทาเกิด)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

-10คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นางนงนุช

เทพวงค์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์

อภิวงค์งาม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางผ่องจิต

ปัญโญใหญ่)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายภิญ สมบูรณ์ชัย)

(ลงชื่อ)

เลขานุการ/ กรรมการ
(นางพรหมภัสสร

บุตรดาจารุพงศ์)

การประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 15 เดือน มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕9

(นายพินิจ ไชยมุข)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

