รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2559
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
.........................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
2
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
3
นายบุญสม
แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
4
นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
5
นายอภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
6
นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
7
นายสุทัศน์
สุยะใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
8
นายทองคา
สุยะใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
9
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
10 นางผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
11 นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงค์ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ผู้ขาดการประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1
นายวรชาติ
ศรีไม้
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
2
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
3
นายชิษณุพงค์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
4
นายประกรณ์ ขันพนัส
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
5
นายวรเทพ
คาใจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
6
ส.ต.อ.สมบัติ ยะอุโมงค์
หัวหน้าสานักปลัด
7
นางสินารัตน์ ท้าวอุ่นเรือน
ผู้อานวยการกองคลัง
8
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผู้อานวยการกองช่าง
9
น.ส.ชนาธิป
อภิวงค์งาม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน ผ.อ. กองสวัสดิการฯ
10 สิบเอกสุขเกษม คาอ้วน
11 นางปาลิดา
ธนาตย์ชโยดม
หัวหน้าฝ่ายอานวยการฯ
12 น.ส.วิไลวรรณ พรหมหลง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ฯ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
13 นายปรีชา
ทองเงิน
14 นางศรีวรรณ ปัญโญใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ
15 นายอภิชาติ
อุดเจริญ
นายช่างไฟฟ้า

ลายมือชื่อ
ภิญ
สมบูรณ์ชัย
กิตติกร ศรีใหญ่
บุญสม แสงสุขศิริ
พินิจ
ไชยมุข
อภิสิทธิ์ อภิวงค์งาม
นงนุช
เทพวงค์
สุทัศน์ สุยะใหญ่
ทองคา สุยะใหญ่
สุเมธี
ใจยาใหญ่
ผ่องจิต ปัญโญใหญ่
พรหมภัสสร บุตรดาจารุพงค์
หมายเหตุ
ลายมือชื่อ
วรชาติ ศรีไม้
ปริญญา ขาววัฒน์
ชิษณุพงค์ ปินไชย
ประกรณ์ ขันพนัส
วรเทพ คาใจ
สมบัติ ยะอุโมงค์
สินารัตน์ ท้าวอุ่นเรือน
กิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ชนาธิป
อภิวงค์งาม
สุขเกษม คาอ้วน
ปาลิดา
ธนาตย์ชโยดม
วิไลวรรณ พรหมหลง
ปรีชา
ทองเงิน
ศรีวรรณ ปัญโญใหญ่
อภิชาติ อุดเจริญ

-2นางพรหมภัสสร
ผู้มาประชุม
ผู้ลาประชุม
ผู้ขาดประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
รวมผู้เข้าประชุม
เริ่มประชุมเวลา

บุตรดาจารุพงศ์ เลขานุการสภาฯ กล่าวต่อที่ประชุมวันนี้
จานวน
11 คน
จานวน
คน
จานวน
คน
จานวน
15 คน
จานวน
26 คน
09.0๐ น.

เมื่อมีสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
-ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-เชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพกานันจารัส ศรีไม้ วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
แต่งเครื่องแบบปกติขาว

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2559
วันที่ 15 มีนาคม 2559

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันตรวจ
ประธานสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 วันที่ 15 มีนาคม 2559
และคณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานการประชุมการ
ประชุมสภาฯ จึงนาเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ต่อไป
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมหรือไม่

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

-ขอมติที่ประชุม

-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ด้วยมติเอกฉันท์

-3ระเบียบวาระที่

3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล
ตาบลบ้านธิ (กองการศึกษา)

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -ให้ ผ.อ.กองการศึกษาชี้แจงต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ
น.ส.ชนาธิป อภิวงค์งาม -ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ให้แนวทางหลักเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ผอ.กองการศึกษา
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) ในส่วนนี้
เราจะดาเนินการในข้อ 2.2 ความว่าเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาตามแนวทางที่กาหนด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ได้ให้แนวทางการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการศึกษามีทิศทาง
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
(3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
(4) ผู้อานวยการสานัก/กอง/ส่วนฯ ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กรรมการ
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ
กรรมการ
(7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
ที่สภาท้องถิน่ เห็นชอบ (ถ้ามี)
(8) ผู้อานวยการสานัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ
กรรมการและเลขานุการ
2. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ ตามข้อ 1 (3) ถึง (8) ร่วมกันพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
3. ให้จานวนกรรมการตามข้อ 1 (1) (2) (5) (6) และ (7) รวมกันต้องมีจานวนมากกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั้งหมด
4. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี
5. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน

-4พัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
น.ส.ชนาธิป อภิวงค์งาม
ผอ.กองการศึกษา

-ให้สมาชิกสภาฯ สอบถามเพื่อประกอบการพิจารณา

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ สาหรับผู้ทรงวุฒิ ว่าจะต้องมีวุฒิการศึกษา ว่าจบอะไรหรือไม่
ขอให้ผอ.กองการศึกษาชี้แจง

น.ส.ชนาธิป อภิวงค์งาม
ผอ.กองการศึกษา

-คุณสมบัติที่กาหนดเป็นหนังสือไม่มี แต่เท่าที่ไปสอบถามมา ควรจะมีความรู้ ความสามารถ
มีวิสัยทัศน์ในการดาเนินงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเทศบาล

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ฝากผู้บริหารว่าเรามีโรงเรียนเทศบาล เราควรจะมีการกากับดูแลให้ดี

นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์

-สอบถามว่าตอนนี้ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อ จานวน 1 คน ใช่หรือไม่

เลขานุการสภาฯ
น.ส.ชนาธิป อภิวงค์งาม
ผอ.กองการศึกษา
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ที่ผ่านมาเราเคยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ หรือไม่หรือพึ่งมีตอนนี้
-ที่ผ่านมาเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและของโรงเรียนเทศบาล ในส่วน
นี้จะเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตาบลบ้านธิ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็น
ชอบแผนพัฒนาการศึกษาและมีหน้าที่ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล

-ให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอรายชื่อ จานวน 1 คน
-ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นคณะ
กรรมการการศึกษาจานวน 1 คน

นายสุทัศน์ สุยะใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

เสนอ นายบุญสม แสงสุขศิริ สมาชิกสภาฯ เขต 2
ผู้รับรอง 1. นายพินิจ
ไชยมุข
2. นางผ่องจิต

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่ออีกหรือไม่
-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่ออีก

ปัญโญใหญ่

-5นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายบุญสม แสงสุขศิริ เป็นผู้ทรงวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการการ
ศึกษาของเทศบาลตาบลบ้านธิ
3.2 เพิกถอนมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 8 ข้อ 8.1

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ให้ผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-มีหนังสือเชิญประชุม แต่ไม่ได้เข้าประชุม

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

-สืบเนื่องจากการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2559
วันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2558 โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่ 1
และมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการก่อสร้างดังกล่าว จากจานวนเงินก่อสร้าง
524,000 บาท ใช้งบประมาณเพียง 321,000 บาท และได้มีมติอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณส่วนที่เหลือจานวน 203,000 บาท ไปก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ นั้น
-เนื่องจากตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะโครงการ
ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ 1 เป็นโครงการในงบประมาณปี 58 และสภาฯ มีมติ
อนุมัติให้กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 5 การกันเงิน
ข้อ 59 ความว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นต้องใช้เงินต่อไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น

-ขอสอบถามประธานสภาฯ ว่าได้มีการทาหนังสือเชิญ ปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ
เข้าร่วมประชุมหรือไม่ เพราะไม่เห็นเข้าร่วมประชุม เพราะตามหลักแล้วต้องเข้าร่วมประชุม
เพราะบางครั้งที่ประชุมอาจจะสอบถามข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพราะจะมีปัญหา
เหมือนครั้งที่ผ่านมา

-เนื่องจากปลัดติดภารกิจประชุมที่ อบจ. เกี่ยวกับการอบรมวิทยากรเสริมสร้างการรับรู้ฯ และ
สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ
-ในส่วนขอให้รองปริญญา เป็นผู้ชี้แจง

-6อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ขอให้อนุมัติเปลี่ยนหรือขยายเวลาเบิกจ่าย
เงินไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินและขยายเวลาและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดาเนินการหรือ มีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน
จานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
-สรุปตามระเบียบฯ โครงการฯ ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่สามารถโอนเงิน
ส่วนที่เหลือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน จึงขอเพิกถอนมติดังกล่าว
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ให้สมาชิกสภาสอบถาม

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-ในการพิจารณาเพิกถอนมติตามระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 ตอนเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลง
และโอนเมื่อการประชุมวันที่ 15 มีนาคม 2559 บอกว่าสามารถทาได้ ทาไมไม่ศึกษา
ระเบียบ ข้อกฎหมายให้ดีก่อน ตอนนี้เวลาผ่านไป 2 เดือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน น้าไม่
พอใช้ ต่อไปหากนาเรื่องเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาควรจะศึกษาระเบียบ ข้อกฏหมายที่เกี่ยว
ข้องให้ดีก่อน

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามอีกหรือไม่

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม

-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิกถอนมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 8 ข้อ 8.1 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์
3.3 เพิกถอนมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 8 ข้อ 8.2

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ

-ให้ผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-7-สืบเนื่องจากการการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 ได้มีมติเพิกถอนมติที่ประชุม
ไปแล้ว นั้น เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต่อเนื่องกัน จึงขอมติเพิกถอนมติที่
ประชุมตามระเบียบวาระที่ 8 ข้อ 8.2 ด้วย
-ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิกถอนมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 8 ข้อ 8.2 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์
3.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558
โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ที่ 1

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

-ให้ผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
-สืบเนื่องจากการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2559 วันที่ 15
มีนาคม 2559 ได้เสนอเรื่องให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติในการเปลี่ยนแปลงและโอน
งบประมาณส่วนที่เหลือไปตั้งเป็นรายการใหม่ และสภาฯ ได้มีมติอนุมัติไปแล้วนั้น และใน
วันนี้ได้เสนอให้สภาฯ พิจารณาเพิกถอนมติดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถดาเนินการโอน
งบประมาณส่วนที่เหลือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้
-ฉะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณฯ รายละเอียดดังนี้
คาชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ 1 จานวน 524,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา ขนาด 15 ลูกบาศ์กเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการของสานักบริหารจัดการน้า กรมทรัพยากรน้ากาหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) และแผนพัฒนาสามปี 2558-2560
คาชี้แจงประกอบงบประมาณใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ 1 จานวน 524,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างหอถังสูงพร้อมถังเก็บน้าไฟเบอร์กลาส 2 ใบ ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเครื่องสูบน้าแบบจม ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ จานวน 1 เครื่อง

-8พร้อมโรงกรองกาจัดเหล็ก ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนล่างเป็นถังน้าใส 14
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของสานักบริหารจัดการน้า
กรมทรัพยากรน้ากาหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
และแผนพัฒนาสามปี 2558-2560
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผ.อ.กองช่าง
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-ให้สมาชิกสภาฯ สอบถาม
-เดิมมีถังเก็บน้าไฟเบอร์กลาส 4 ใบ แต่ตอนนี้ทาไมมีแค่ 2 ใบ
-เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงตัดถังเก็บน้าไฟเบอร์กลาสเหลือแค่ 2 ใบ
-สั่งพักการประชุม 10 นาที
-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่
-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติ
-ที่ประชุมมีอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558
โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ที่ 1 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นด้วยมติเป็น
เอกฉันท์
3.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

-ให้ผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
-กรณีโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10 มีปัญหาเนื่องจากสถานที่เดิมเป็นพื้นที่
ลาเหมืองสาธารณประโยชน์ จากการสอบถามสานักงานที่ดินส่วนแยกบ้านธิ สามารถทาได้
แต่ต้องทาหนังสือขออนุญาตจากหน่วยที่เกี่ยวข้องตามลาดับ ซึ่งมีขั้นตอนมาก อาจเกิดความ
ล่าช้า จึงได้หารือทางหมู่บ้าน และทางหมู่บ้านมีพื้นที่ที่หมู่บ้านได้ซื้อไว้ และได้โอนกรรมสิทธิ์
เป็นที่สาธารณะประโยชน์แล้วมีเนื้อที่พอที่จะก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ได้ จึงเสนอสภาฯ
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งเดิมอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของถนนสาย

นายภิญ สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-9สันมะนะ-ช่างเพี้ยน ขอเปลี่ยนสถานที่เป็นทางฝั่งทิศตะวันออกของถนนสายสันมะนะ ห่างจากที่เดิมประมาณ 200 เมตร และเป็นพื้นที่ที่หมู่บ้านได้ซื้อและโอนเป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์แล้วอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 รายละเอียดดังนี้
คาชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันมะนะ หมู่ 10 จานวน 320,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร พื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างของ
เทศบาลตาบลบ้านธิ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) และแผน
พัฒนาสามปี 2558-2560
คาชี้แจงประกอบงบประมาณใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันมะนะ หมู่ 10 ฝั่งตะวันออกของถนนสาย
สันมะนะ-ช่างเพี้ยน จานวน 320,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างของเทศบาลตาบลบ้านธิ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) และแผนพัฒนาสามปี 2558-2560
-ให้สมาชิกสภาฯ สอบถาม
-จากที่สท.สุเมธี ได้พูดไว้ การทางานน่าจะมีการตรวจสอบระเบียบ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ก่อน แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่งบประมาณไม่ได้อยู่ในที่ประชุม อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ผมว่า
ทุกครั้งที่มีการประชุม เจ้าหน้าที่งบประมาณควรเข้าประชุมสภาฯ ด้วย เพราะที่ผ่านมาบอกว่า
สามารถทาได้ แต่วันนี้มาขอเพิกถอนมติ เจ้าหน้าที่งบประมาณน่าจะเป็นคนชี้แจงว่าทาไม่
ได้เพราะอะไร โอกาสต่อไปถ้ามีเรื่องที่จะให้สภาฯ พิจารณา ควรมีการตรวจสอบเรื่องทุกเรื่อง
ให้เรียบร้อยก่อน
-สถานที่ก่อสร้างเดิมผู้รับเหมาได้ดาเนินการไปบ้างแล้วไม่ทราบว่าส่วนที่ดาเนินการไปแล้วใคร
เป็นผู้รับผิดชอบ
-ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงย้ายสถานที่ก่อสร้างใหม่ไม่ทราบว่าที่ใหม่มีเอกสารเรียบร้อยถูกต้อง
แล้วหรือยัง

นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-10-สถานที่เดิมจากการสอบถามประชาชนและผู้ใหญ่บ้านต่างก็ยืนยันว่าสามารถก่อสร้างได้
แต่เป็นลาเหมืองสาธารณะ ถ้าเราจะสร้างที่ตรงนั้นก็สามารถทาได้ แต่เราต้องทาเรื่องเสนอ
ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลาดับ อาจจะล่าช้ามาก จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ ผู้บริหาร
ยอมรับในข้อผิดพลาดนี้ ต่อไปเราจะฟังแค่คายืนยันคงไม่ได้ เราต้องศึกษาข้อมูลให้ดี
-ในส่วนที่ได้เริ่มดาเนินงานไปบ้างแล้ว ปริมาณงานเล็กน้อย ผู้รับเหมารับผิดชอบความเสีย
หายเอง
-จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่
-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม
-ขอมติที่ประชุม
-ที่ประชุมอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นด้วยมติ
เป็นเอกฉันท์
3.6 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 1,400,000 บาท เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

-ให้ผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
-สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดภาวะฝนแล้ง ทาให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนน้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ซึ่งเทศบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว แต่
ก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณจานวนจากัด และในปี
งบประมาณปี 59 เทศบาลเราก็ตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาไว้ แต่ก็แก้ไขปัญหาไม่ได้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ในปีนี้เกิดภาวะภัยแล้งหนักกว่าทุกปี กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออก
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. โดยมีการยกเลิกหลักเกณฑ์เดิม และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาเงินสะสมหลังจากที่สารองเป็นรายจ่ายที่จาเป็นไว้แล้ว
เพียงพอที่จะนาไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้า
ที่และสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐได้ โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทาง
การคลังในระยะยาว โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ
ทั้งนี้การใช้จ่ายเงินสะสมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ โดยถือปฏิบัติ
ตามประกาศ คสช. 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 เทศบาลตาบลบ้านธิ

-11ได้ตรวจสอบสถานะการคลังแล้วสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้หลังจากที่สารองเป็นรายจ่าย
ที่จาเป็นไว้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้
โดยขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น ฯลฯ ดังนั้นจึงเสนอสภาฯ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน
1,400,000 บาท เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนตาบล
บ้านธิ เพื่อดาเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งดังนี้
1).โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันต้นค่า หมู่ที่ 12 บ่อขนาด 6 นิ้วแบบท่อ PVC
(ชั้น 13.5) ลึกไม่น้อยกว่า150 เมตรหรือได้ประมาณนั้นตามมาตรฐานที่ราชการกาหนด
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบจมน้า(Submersible)ขนาด 3 Hp 3 เฟส 380 v พร้อม
มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) แอมป์ 3 เฟส งบประมาณ 488,500 บาท
2).โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแพะต้นยางงาม หมู่ที่ 11 บ่อ ขนาด6 นิ้ว แบบท่อ
PVC (ชั้น 13.5) ลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตรหรือได้ประมาณนั้นตามมาตรฐานที่ราชการ
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบจมน้า(Submersible)ขนาด 1.5 Hp 1 เฟส 220 V
พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) แอมป์ 1 เฟส พร้อมวางท่อระบบประปา ขนาด
ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว 188 เมตร งบประมาณ 415,000 บาท
3).โครงการวางระบบท่อส่งน้าประปาผิวดินบ้านสันต้นค่า หมู่ที่ 12 ผ่านป่าช้าสันต้นค่า
เชื่อมประปาบ้านสันทราย ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 676
เมตร และท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 274 เมตร
งบประมาณ 194,500 บาท
4).โครงการวางระบบท่อส่งน้าประปาผิวดินบ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 19 ท่อ PVC เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 340 เมตร งบประมาณ 36,000 บาท
5).โครงการวางระบบท่อส่งน้าประปาผิวดินบ้านสันทรายถึงบ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ท่อ PVC
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 757 เมตร งบประมาณ 190,000 บาท
6).โครงการวางระบบท่อส่งน้าประปาผิวดินบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ 20 ถึงบ้านธิศรีมูล
หมู่ที่ 14 ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 320 เมตร
งบประมาณ 76,000 บาท

-12นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-ให้สมาชิกสภาฯ สอบถาม

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม

-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 1,400,000 บาท เพื่อไปดาเนินการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง จานวน 6 โครงการ รายละเอียดดังนี้
1).โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันต้นค่า หมู่ที่ 12 บ่อขนาด 6 นิ้วแบบท่อ PVC
(ชั้น 13.5) ลึกไม่น้อยกว่า150 เมตรหรือได้ประมาณนั้นตามมาตรฐานที่ราชการกาหนด
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบจมน้า(Submersible)ขนาด 3 Hp 3 เฟส 380 v พร้อมมิเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 15(45) แอมป์ 3 เฟส งบประมาณ 488,500 บาท

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 488,500 บาท เพื่อดาเนินการตาม
รายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น
2).โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแพะต้นยางงาม หมู่ที่ 11 บ่อ ขนาด6 นิ้ว แบบท่อ
PVC (ชั้น 13.5) ลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตรหรือได้ประมาณนั้นตามมาตรฐานที่ราชการ
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบจมน้า(Submersible)ขนาด 1.5 Hp 1 เฟส 220 V
พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) แอมป์ 1 เฟส พร้อมวางท่อระบบประปา ขนาด
1 1/2 นิ้ว ยาว 188 เมตร งบประมาณ 415,000 บาท

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 415,000 บาท เพื่อดาเนินการตาม
รายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น
3).โครงการวางระบบท่อส่งน้าประปาผิวดินบ้านสันต้นค่า หมู่ที่ 12 ผ่านป่าช้าสันต้นค่า
เชื่อมประปาบ้านสันทราย ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 676 เมตร
เมตร และท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 274 เมตร
งบประมาณ 194,500 บาท

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 194,500 บาท เพื่อดาเนินการตาม
รายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น

-134).โครงการวางระบบท่อส่งน้าประปาผิวดินบ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 19 ท่อ PVC เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 340 เมตร งบประมาณ 36,000 บาท
มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 36,000 บาท เพื่อดาเนินการตาม
รายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น
5).โครงการวางระบบท่อส่งน้าประปาผิวดินบ้านสันทรายถึงบ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ท่อ PVC
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 757 เมตร งบประมาณ 190,000 บาท

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 190,000 บาท เพื่อดาเนินการตาม
รายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น
6).โครงการวางระบบท่อส่งน้าประปาผิวดินบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ 20 ถึงบ้านธิศรีมูล
หมู่ที่ 14 ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 320 เมตร
งบประมาณ 76,000 บาท

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 76,000 บาท เพื่อดาเนินการตาม
รายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
ประธานสภาฯ
นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่ท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุม หรือมีข้อสอบถาม

นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

ถนนซอยหน้าวัดสันต้นค่า ระยะทางกว้าง 3 เมตร ยาว 215 เมตรตั้งข้อสังเกต ระยะทางที่
เหลือไม่กี่เมตร น่าจะดาเนินการให้สิ้นสุดเส้นทาง และขอให้ตรวจความหนาของถนนว่าเป็น
ไปตามแบบแปลนหรือไม่

-หารือเกี่ยวกับเครื่องสูบน้าแบบจมน้า(Submersible) หมู่ 12 บริเวณในสุสาน ลาพังจะใช้
เพียงประปาผิวดินคงไม่เพียงพอ จะมีแนวทางที่จะดึงเครื่องสูบน้าแบบจม (Submersible)
ขึ้นมาหรือไม่
-ท่อที่น้าไหลผ่านมาหาประปา เขิน คงต้องวางท่อใหม่ เพราะหากไม่แก้ไขน้าจะไหลไปทาง
ฟ้าเพียงดิน
-สอบถาม ผ.อ.กองช่าง ถนนหินคลุกบดอัด หมู่ 12 งบประมาณ 150,000 บาท ไม่ทราบ
ว่าทาเป็นไปตามแบบแปลนประมาณการหรือไม่ เพราะถนนสายดังกล่าวได้ใช้ร่วมกันหมู่ 12
หมู่ 16 และหมู่ 6 และมีการตรวจรับงานจ้างหรือยัง

นายสุทัศน์ สุยะใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-14-ขอบคุณที่ส่งน้าให้กับหมู่ 2 แต่มีปัญหาเรื่องบ่อบาดาล น้าไม่เพียงพอ หากมีงบประมาณ
เหลือน่าจะมีการขุดเพิ่มเติมที่บ่อเดิม หรือเพิ่มเติมบ่อใหม่

นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผ.อ.กองช่าง
นายอภิชาติ อุดเจริญ
นายช่างไฟฟ้า

-งานของหมู่ที่ 12 ยังไม่มีการตรวจรับงาน และจะไปตรวจสอบเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

นายสุทัศน์ สุยะใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

-ที่ในวัดไม่มีกรอง เงินส่วนที่เหลือเรานามาทากรองได้หรือไม่ ฝากผู้บริหารพิจารณาด้วย

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-หมู่ 2 ,หมู่ 13 มีปัญหาน้าไม่พอใช้หากมีเงินสะสมในส่วนของประปา ก็น่าจะนามาใช้
-ฝากเรื่องการเก็บขยะของจินตนารีไซเคิล จอดรถเก็บขยะไม่มีการชิดซ้าย จอดควบเลนซ์
อันตรายต่อผู้ที่ขับรถตามมา

นายพินิจ
ไชยมุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-กู้เงินมาก่อสร้างอาคารป้องกันและงานประปา การก่อสร้างเสร็จ ทาบุญก็ทาแล้ว ยังไม่เห็น
มีการเปิดไฟหรือใช้พื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์เลย งบประมาณเกือบ 5 ล้านบาท
-ซื้อรถแมคโฮ เพื่อนามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ราษฎร บางครั้งมีราษฎรขอความ
ช่วยเหลือก็บอกว่ารถอยู่ในดอย ทาฝาย หากไม่มีภาระกิจรถน่าจะนามาไว้ข้างนอก

นายวรชาติ
ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-เรื่องรถขยะจะประสานไปยังผู้ประกอบการ
-การใช้รถแมคโฮ ความจริงได้แจ้งไปตามหมู่บ้าน ที่เขียนคาร้องเข้ามาและจะพิจารณาโดย
จะรวบรวมดาเนินการในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพราะรถแมคโครมีปัญหาในการขนย้าย
-ฝายข้างวัดดอยเวียง ได้สร้างมานานแล้ว เป็นการก่อสร้างฝายปูนผสมดิน เป็นฝายขนาดใหญ่
ซึ่งจะมีนักศึกษา ฝ่ายทหาร มาดาเนินการร่วม ซึ่งแต่ละครั้งก็ประมาณ 10 กว่าวัน
หากเป็นไปได้จะทาแผนพัฒนาขุดลอกตั้งแต่บ้านดอยเวียงลงมาและหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อ
ความสะดวกในการขนย้ายรถ

-การเจาะบ่อของหมู่ 2 ที่ดาเนินการไปแล้ว และมีงบประมาณเหลือ แต่ไม่เพียงพอจะดาเนิน
การต่อ บ่อที่มีปัญหา มีหมู่ 2 และหมู่ 13 น่าจะมีการเจาะบ่อเพิ่มเติม โอกาสต่อไปจะเสนอ
ผู้บริหารเพื่อจัดหางบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
-น้าในวัดป่ากอง น่าจะเพียงพอ อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างนาซัมเมริทส์ลง ก็จะได้ทราบว่าน้าเพียง
พอหรือไม่ หากไม่เพียงพอก็จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ต่อไป

-เรื่องน้าทุกหน่วยงานมีนโยบาย ต้องมีน้าที่สะอาด หากตรวจสอบแล้วน้าไม่สะอาดก็จะ
จัดหางบประมาณเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ในโอกาสต่อไป

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-15-บริเวณในสุสานบ้านสันต้นค่า ใช้มีหมู่ 6,16,5,12 และหมู่ 6 บางส่วน ใช้ร่วมกัน มีคนนา
ขยะไปทิ้ง ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครนาไปทิ้ง ขอให้ผู้บริหารพิจารณานารถแมคโฮขุด
และฝังกลบ และทาป้ายห้ามทิ้งขยะ และที่บริเวณนั้นมืดคนนาขยะไปทิ้งได้ และถ้าหากมีไฟ

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

-เรื่องขยะตอนนี้รถทางานอยู่ที่หมู่ 5 หากเสร็จแล้วก็จะมาดาเนินการขุดฝังกลบ ในส่วนของ
ห้ามทิ้งขยะจะให้สานักปลัดรับไปดาเนินการ
-อาคารป้องกัน และอาคารประปา ตอนนี้ยังขาดเหล็กดัด เนื่องจากเรามีวัสดุอุปกรณ์มาก
เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-จากรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 หน้า 15 ว่าเอกสารที่ปลัดอ้างถึงมี
จริงหรือไม่ ถ้ามีเอกสารจริงจะน่าจะนามาให้สภาได้รับทราบ ซึ่งวันนั้นทางรองปลัดก็รับจะ
ไปดาเนินการให้ และควรทาเป็นลายลักษณ์อักษร
-น้า ขอให้ผู้บริหารดูแลน้าให้สะอาด เพราะมีสิ่งแปลกปลอม คุณภาพน้าให้ใช้ได้จริง

นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายวรชาติ
ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-ขอให้เร่งดาเนินการเรื่องขยายเขตไฟฟ้า ผ่านไปแล้ว 10 เดือน งบประมาณปี 58 ล่าช้ามาก
-เรื่องหนังสือ กฎ ระเบียบ การประชุมครั้งต่อไป ปลัดคงเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในวันนี้ก็จะ
เข้าประชุม แต่บังเอิญมีหนังสือเชิญประชุมเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฯ ในส่วนนี้จะให้ปลัด
ทาหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
-เกี่ยวกับไฟฟ้าเราได้โอนเงินไปให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว และก็ได้ประสานไปตลอด
ก็ได้รับคาตอบว่าอุปกรณ์ขาดบ้าง จึงได้แต่ประสานสอบถามไปเรื่อย ๆ ราษฎรคิดว่าเรา
สามารถทาเองได้จึงคิดว่าเทศบาลทางานล่าช้า ที่จริงแล้วเราต้องอาศัยการไฟฟ้ามาดาเนินการ
-วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เทศบาลเป็นเจ้าภาพร่วมสวดศพกานันจารัส จึงขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
-ไปประชุมสันนิบาตมา มีการพูดถึงการขอเพิ่มค่าตอบแทน ,การเลือกตั้งคาดว่าปี 2561
-การครบวาระและการดารงตาแหน่งต่อจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง

ส.ต.อ.สมบัติ ยะอุโมงค์
หัวหน้าสานักปลัด

-ช่วงนี้เป็นระยะจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน
หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะจะมีการประกาศใช้แผน 31 พฤษภาคม 2559

นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เกี่ยวกับน้าท่วมขังบริเวณหน้า และในวัดศรีมูล เนื่องจากถนน
สายนี้เป็นถนนหลัก ประชาชนสัญจรไปมา ยังไม่เห็นไปแก้ไขเลย ฝากผู้บริหารพิจารณา

นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี
นายสุทัศน์ สุยะใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

-16-ผู้บริหารจะไปตรวจสอบหากใช้งบประมาณจานวนไม่มากก็อาจสามารถดาเนินการได้ แต่หาก
ใช้งบประมาณจานวนมากก็จะตั้งงบประมาณในปีถัดไป
-รางระบายน้าหมู่ 2 ชารุด ขอให้แจ้งผู้รับจ้างไปซ่อมแซม อันตรายเด็กอาจตกลงไปได้
-จะประสานผู้รับจ้างไปดาเนินการโดยเร่งด่วน

นายภิญ
สมบูรณ์ชัย -กล่าวปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี
ประธานสภาฯ
พ.ศ. 2559 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นางนงนุช

เทพวงค์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์

อภิวงค์งาม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางผ่องจิต

ปัญโญใหญ่)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายบุญสม

แสงสุขศิริ )

(ลงชื่อ)

เลขานุการ/ กรรมการ
(นางพรหมภัสสร

บุตรดาจารุพงศ์ )

การประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่
เดือน สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕9

(นายภิญ สมบูรณ์ชัย)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

