รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8
วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕8 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
.........................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
พินิจ
ไชยมุข
๒
นายสุทัศน์
สุยะใหญ่
รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ สุทัศน์
สุยะใหญ่
๓
นางผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ผ่องจิต
ปัญโญใหญ่
นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงค์
พรหมภัสสร บุตรดาจารุพงค์
๔
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
๕
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สุเมธี
ใจยาใหญ่
6
นายทองคา
สุยะใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ทองคา
สุยะใหญ่
7
นายกิตติกร
ศรีใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
กิตติกร
ศรีใหญ่
8
นางนงนุช
เทพวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
นงนุช
เทพวงค์
9
นายอภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
อภิสิทธิ์
อภิวงค์งาม
๑0 นายบุญสม
แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
บุญสม
แสงสุขศิริ
๑1 นายภิญ
สมบูรณ์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ภิญ
สมบูรณ์ชัย
๑2 นายสุรินทร์
ทาเกิด
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ
สุรินทร์
ทาเกิด
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายวรชาติ
ศรีไม้
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
วรชาติ
ศรีไม้
๒
นายปริญญา
ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ปริญญา
ขาววัฒน์
๓
นายชิษณุพงค์ ปินไชย
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ชิษณุพงค์ ปินไชย
๔
นางสาวสมัยพร ศรีไม้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ สมัยพร
ศรีไม้
๕
นายวรเทพ
คาใจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ วรเทพ
คาใจ
6
นางสินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
ผู้อานวยการกองคลัง
สินารัตน์
ท้าวอุ่นเรือน
7
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผู้อานวยการกองช่าง
กิตติศักดิ์
ปุ๊ดภาษี
8
นายศุภกร
ชัยอิ่นแก้ว
นักผังเมือง
ศุภกร
ชัยอิ่นแก้ว
9
น.ส.ชนาธิป
อภิวงค์งาม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ชนาธิป
อภิวงค์งาม
10 นายอภิชาต
อุดเจริญ
นายช่างไฟฟ้า
อภิชาติ
อุดเจริญ
11 นายยอด
มหาไม้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ยอด
มหาไม้
12 นางศรีวรรณ ปัญโญใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ
ศรีวรรณ
ปัญโญใหญ่
13 นางสาววัลลภา ศรีไม้
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
วัลลภา
ศรีไม้
-นายสุรินทร์ ทาเกิด เลขานุการสภาฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมในโอกาสต่อไป
ผู้มาประชุม
จานวน
12 คน
ผู้ไม่มาประชุม
จานวน
- คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
13 คน
รวมผู้เข้าประชุม จานวน
25 คน

-2เริ่มประชุมเวลา

13.00 น.

ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่

๑

ระเบียบวาระที่

๒

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2558
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
-ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อตรวจรายงานการ
ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
และมีมติเป็นไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประชุม
สภาฯ จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไป
-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่
-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลง

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่

ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วาระที่ ๑ (วาระขั้นรับหลักการ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่นและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๘

3

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นายสุรินทร์
ทาเกิด
เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ด้วยมติเอกฉันท์

-ให้เลขานุการสภาฯ นาเรียนระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
-นาเรียนระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
(๑) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๖๑ ทวิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(๓) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฏหมายว่าด้วยการเข้าเสนอข้อญัตติ
ท้องถิ่น ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภา
เทศบาลลงนามรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ร่างเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงิน สมาชิก
สภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคารับรองของนายกเทศมนตรี

-3ทั้งนีน้ ายกเทศมนตรีได้เสนอร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕9 ตามมาตรา ๖๑ ทวิ (๑)
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่ทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น
แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงิน
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัด
ทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้นาเสนอสภาท้องถิ่นภายใน ๑๕ สิงหาคม
นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ

-กล่าวเชิญให้นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีฯ เสนอคาแถลงประกอบหลัก
หลักการและเหตุผลต่อที่ประชุมสภาฯ

นายปริญญา ขาววัฒน์ -อ่านคาแถลงการณ์พร้อมหลักการและเหตุผล
รองนายกเทศมนตรีฯ
เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านธิทุกท่านกระผม นายปริญญา
ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
หลักการ อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ ให้เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัด
หรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อ่ไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอานาจตราเทศบัญญัติ
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
เทศบาลตาบลบ้านธิตั้งงบประมาณแบบสมดุล กล่าวคือ ตั้งประมาณการรายรับไว้
จานวน 59,๐๐๐,๐๐๐ บาทและตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จานวน 59,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เช่นกัน (รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 ที่ได้
แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านๆได้พิจารณาไปเบื้องต้นแล้ว)
เหตุผล ในการเสนอร่างญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวข้างต้นนั้นเพื่อ
ให้เทศบาลตาบลบ้านธิได้มีงบประมาณไว้ใช้จ่ายตามอานาจหน้าที่ ส่วนของรายจ่าย
ประจาและรายจ่ายงบลงทุนทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับ ต่าง ๆ
เช่นอานาจต้องทาในเขตเทศบาลและอานาจอาจจัดในเขตเทศบาลตามมาตรา ๕๐,๕๑
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
กฎหมายกาหนดแผนและการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕4๒

-4มาตรา ๑๖ (๑)–(๓๑) ในการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นของตนเองเป็นต้น
กระผม นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีบ้านธิ จึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 ไว้เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลบ้านธิพิจารณา
อย่างรอบคอบทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตาบลบ้านธิ
นายสุรินทร์
ทาเกิด
เลขานุการสภาฯ

-นาเรียนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรค 3 ความว่า “ ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สอง
ให้กาหนดระยะเวลาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลัก
การแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น”

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาเขต 1

-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-การตั้งงบประมาณ ในปี 58 ตั้ง 54 ล้าน แต่ในปี 59 ตั้งไว้ 59 ล้าน จะเห็นได้ว่า
ส่วนที่เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะไปเพิ่มในส่วนของงบบุคลากร ไม่ได้เพิ่มในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเลย
-การรับโอนโรงเรียนวัดป่าตาลเข้าสังกัดเทศบาลตาบลบ้านธิ เมื่อเรารับโอนมาแล้วเราก็
ต้องมีการพัฒนาเอาใจใส่ พัฒนาให้ดีขึ้น ทั้งนี้เราก็ต้องดูผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องว่าจะมีศักยภาพในการพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด ผมเห็นด้วยกับการ
ตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน เพราะเรารับโอนมาแล้ว เราก็ต้องทาให้ดีขึ้น
-การจัดทาประมาณในปีนี้ ก็เป็นประเด็นเหมือนทุกปี ผู้บริหารน่าจะเห็นความสาคัญใน
การจัดทาร่างเทศบัญญัติฯ น่าจะให้สมาชิกสภาฯ มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ มาก
กว่านี้ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด โอกาสต่อไปหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีก

-อภิปรายเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณว่าในปี 2558 ตั้งไว้ 54 ล้าน แต่ปี 59 ตั้งไว้
59 ล้าน ซึ่งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจะนาไปพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งรับโอนโรงเรียนวัด
ป่าตาลเข้ามา ตอนที่มีการประชุมครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพิจารณารับโอนโรงเรียนวัด
ป่าตาลเข้าสังกัดเทศบาลตาบลบ้านธิ ท่านปลัดบอกว่าการรับโอนโรงเรียนเราจะไม่ใช้งบ
ประมาณจากเทศบาลเราจะได้รับการสนับสนุนจากกรมฯ เพื่อมาพัฒนาในโรงเรียน แต่
ตอนนี้กลับใช้งบของเทศบาลเกือบ 5 ล้านบาท ทั้งนี้งบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจาก
ปี 58 ได้ 9 ล้าน แต่ในปี 59 ลดเหลือ 6 ล้านบาท จึงฝากถึงสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
พิจารณาด้วยเพราะในปีที่ผ่านมาแห้งแล้งมาก ในปีนี้น่าจะมีการตั้งงบเพื่อพัฒนาแหล่งน้า

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นางพรหมภัสสร บุตรจารุพงศ์

สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสุรินทร์ ทาเกิด
ปลัดเทศบาลฯ

นายกิตติกร
ศรีใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

นางนงนุช
เทพวงศ์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-5-การตั้งงบประมาณในปีนี้เป็นการรวบรัดเกินไป ผู้บริหารน่าจะให้ความสาคัญในการจัด
เทศบัญญัติฯ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานน่าจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ไม่น่าจะลดลง
-การทาเทศบัญญัติฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องน่าจะให้ความสาคัญมากกว่านี้ เพราะ
เจ้าหน้าที่ก็มีความรู้และจัดทาเทศบัญญัติทุกปี น่าจะทราบห้วงระยะเวลาเป็นอย่างดีว่า
ว่าจะควรจะเสนอร่างเทศบัญญัติฯ เมื่อไร
-ชี้แจงเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนวัดป่าตาลที่รับถ่ายโอนมา ว่าตอนแรก
เราอยู่ช่วงระหว่างการรับถ่ายโอน ปีแรกเราจะมีการปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรไม่เพียงพอ
ประกอบกับนักเรียนมีเพิ่มขึ้นเป็น 107 คน และกรมฯ ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณในส่วน
นี้ให้ เราจึงจาเป็นต้องตั้งงบประมาณจัดจ้างในปีแรกนี้ก่อน ในปีที่ 2 คิดว่ากรมฯ คงจะ
จัดสรรงบประมาณให้
-ในส่วนงบประมาณด้านงบบุคลากรจะเห็นได้ว่ามียอดเพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้ได้เป็นไปตาม
กฏหมายหนังสือสั่งการที่รัฐบาลเพิ่มเงินเดือนให้กับบุคลากรขอรัฐ
-ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ก็เป็นไปตามที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เสนอตามความ
จาเป็นเร่งด่วน และเป็นไปตามแผนพัฒนาฯ
-งบประมาณในปี 59 ตั้งไว้ 59 ล้าน จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะนาไปพัฒนาโรงเรียนที่เรา
รับถ่ายโอนมา กระผมเห็นด้วย เพราะเราได้รับโอนโรงเรียนมาแล้ว เราก็ต้องมีการพัฒนา
ให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ไม่ควรกระทบงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มากเกินไป
-พูดเรื่องการจัดทาร่างเทศบัญญัติฯ ผู้บริหารน่าจะมีการส่งร่างให้เวลาสมาชิกสภาฯ
พิจารณาร่างมากกว่านี้ เพราะเงินจานวน 59 ล้าน เราต้องมีการพิจารณากันอย่างรอบ
คอบ โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน คราวหน้าหวังว่าคงจะไม่มีปัญหาอีก
-งบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการ ตั้งไว้ จานวน 100,000 บาท ขอให้ผู้บริหาร
พิจารณาเพิ่ม
-กล่าวถึงการจัดทาเทศบัญญัติ ฯ ว่า ในปี 58 เราตั้งไว้ 54 ล้าน และในปีนี้ตั้งไว้ 59 ล้าน
ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเพิ่มในส่วนงบบุคลากร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
-งบประมาณที่ตั้งสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 บาท กระผมเห็นว่าเหมาะสม
แล้ว การจัดทาเทศบัญญัติฯ ก็เป็นไปตามห้วงเวลา ทั้งนี้เราต้องรอยอดเงินรายได้เข้ามาให้
มากที่สุด เพราะจะตั้งงบประมาณที่เหมาะสมในปี 59
-อภิปรายในส่วนของงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 6,500,000 บาท จะเห็นว่า
น้อยเกินไปเพราะมี 2 เขต ซึ่งแต่ละเขตมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาเหมือน
กัน ดังนั้นงบประมาณในการพัฒนาแต่ละเขตไม่น่าจะเหลื่อมล้ากันมาก

-6นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์ -สอบถามเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ว่าเป็นโครงการ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
ที่จัดทาเกี่ยวกับสืบสานตานานไทลื้อใช่หรือไม่
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-ชี้แจงว่าโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เราจะดาเนินการในภาพรวมของไทลื้อ
ไทยอง ไทยวน

นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ -การตั้งงบประมาณโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้บริหารน่าจะให้ความชัดเจน
สมาชิกสภาฯ เขต 1
ว่าจะให้ใครเป็นผู้ดาเนินการ เพราะถ้าไม่ระบุเกรงว่างบประมาณจะไม่เพียงพอ
นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์

สมาชิกสภาฯ เขต 1

-เพื่อเกิดความชัดเจน ผู้บริหารน่าจะลดงบประมาณในส่วนของงานลอยกระทงมาสมทบ
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-ความจริงในปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ.มาสมทบแล้ว และในปีนี้น่าจะได้
รับอีก กระผมคิดว่าในคราวต่อไป ประธานสภาวัฒนธรรม น่าจะจัดทาแผนการดาเนินงาน
ไว้ว่าในแต่ละปีจะทาอะไรบ้าง เพื่อเทศบาลจะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม
ทั้งนี้ก็ควรทาโครงการในภาพรวม
นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์ -เพื่อมิให้เกิดปัญหาเหมือนปีที่ผ่านมา ผู้บริหารน่าจะพิจารณางบประมาณเพิ่มโดยลด
สมาชิกสภาฯ เขต 1
งบประมาณประเพณีลอยกระทงมาเพิ่ม
นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ

-ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าลาดับต่อไป ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓
(๑) และข้อ ๑๐๕ (๓)

-ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปรายเพิ่มเติม

-ที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ด้วยมติ
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

-7-ในขั้นตอนนี้ขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑๐๓ (๑)
ว่าจะกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จานวนกี่คน
นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์

สมาชิกสภาเขต 1
นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 5 คน
-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ

-กล่าวต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมได้มีมติพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติฯ จานวน ๕ คนแล้ว ลาดับต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกฯ
พร้อมผู้รับรองเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ

นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์

สมาชิกสภาเขต 1

เสนอ
นายสุเมธี
ใจยาใหญ่
ผู้รับรอง ๑. นางนงนุช เทพวงค์

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นด้วยมติเอกฉันท์

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาเขต 2

เสนอ
นายบุญสม แสงสุขศิริ
ผู้รับรอง ๑. นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งาม ๒. นายภิญ

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นด้วยมติเอกฉันท์

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาเขต 2

เสนอ
ผู้รับรอง

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นด้วยมติเอกฉันท์

ที่ประชุมมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 5 คน ด้วยมติ
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

นางนงนุช เทพวงค์
๑. นายสุเมธี ใจยาใหญ่

๒. นายทองคา

สุยะใหญ่

สมบูรณ์ชัย

๒. นายภิญ สมบูรณ์ชัย

นายสุเมธี ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาเขต 1

-8เสนอ นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์
ผู้รับรอง ๑. นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ ๒. นายบุญสม แสงสุขศิริ

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นด้วยมติเอกฉันท์

นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งาม เสนอ นายภิญ สมบูรณ์ชัย
สมาชิกสภาเขต 2
ผู้รับรอง ๑. นางนงนุช เทพวงค์

๒. นายสุเมธี

ใจยาใหญ่

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกหรือไม่

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นายสุรินทร์
ทาเกิด
เลขานุการสภาฯ

-ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ จานวน 5 คน
ประกอบด้วย ๑. นายสุเมธี ใจยาใหญ่ 2. นายบุญสม แสงสุขศิริ 3. นางนงนุช เทพวงค์
4. นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์ 5. นายภิญ สมบูรณ์ชัย

-ชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕54 ข้อ 45 วรรค 3 ความว่า
“ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
ในวาระที่สองให้กาหนดเวลาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น”
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรม
การแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอ
คาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติท่สี ภาท้องถิน่ กาหนดตามวรรคหนึง่ ผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ

-9ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตาม
ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคา
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทาได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย
หรือการขอลดจานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
คาแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฏหมาย
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ให้ประธานสภาท้องถิ่น
เป็นผู้ชี้ขาด
-ให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49

ที่ประชุม

-ที่ประชุมพิจารณา และกาหนดให้สมาชิกสภาฯ ที่จะแปรญัตติเสนอคาแปรญัตติต่อคณะ
กรรมการฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๕8 ไม่เกินเวลา 15.00 น. และ
-กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕8
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ

-กล่าวต่อที่ประชุมว่ากาหนดพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ จะ
บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านธิ

ระเบียบวาระที่ 4

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นายปริญญา ขาววัฒน์
รองนายกเทศมนตรี

-10ญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2558 แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)
-ให้ผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม
-ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามเทศบัญญัติฯ ปี 2558 ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่อง
เชื่อม ขนาด 150 Amp 220 V จานวน 10,000 บาท ไว้แล้วนั้น เนื่องจากเครื่อง
เชื่อมขนาดดังกล่าวข้างต้น ในปัจจุบันไม่มีการผลิตแล้ว เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ จึง
เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง โดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ฯ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

คาชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องเชื่อม 150 Amp 220 v จานวน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดแรงดันไฟฟ้า AC 220 V ความถี่ 50/60 Hz กาลังไฟฟ้า 8 KVA
กระแสไฟฟ้าเชื่อม 25- 150 Amp จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดไม่ปรากฏในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อ ปรากฏในแผนงานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) และแผนพัฒนาสามปี 2558-2560

คาชี้แจงประกอบงบประมาณใหม่
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องเชื่อม 20- 160 Amp 220 v จานวน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดแรงดันไฟฟ้า AC 220 V ความถี่ 50/60 Hz กาลังไฟฟ้า
7 KVA กระแสไฟฟ้าเชื่อม 20- 160 Amp (อินเวอร์เตอร์) จานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อ ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และแผนพัฒนาสามปี 2558-2560

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ

-ให้สมาชิกสภาฯ สอบถาม
-ในปีงบประมาณ 59 ขอให้เอาใจใส่ให้มาก ไม่ควรมีข้อผิดพลาด
-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่

-11นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
มติ

-ขอมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-สอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่จะสอบถามหรือไม่

นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-ชี้แจงว่าในตรงนี้ผมยังไม่ได้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน หากจะให้ตอบในวันนี้คงไม่ได้รับ
ข้อมูลที่ชัดเจนนัก คิดว่าขอให้ท่านเสนอแบบกระทู้ถาม เป็นข้อ ๆ ก็จะหาข้อมูลมาตอบ
ให้ในการประชุมครั้งต่อไป

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-ความจริงเคยสอบถามในการประชุมครั้งที่แล้ว แต่นายกไม่เข้าประชุม จึงได้ฝากถามรอง
นายกฯ ไป ไม่ทราบได้รับข้อมูลหรือไม่ และได้ทราบว่าในตอนนี้ข้อมูลบางส่วนอยู่ที่ ผอ.
กองช่าง แล้ว ขออนุญาตให้ ผอ.กองช่างชี้แจงต่อที่ประชุม

นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผอ.กองช่าง

-ชี้แจงว่า เกี่ยวกับการอนุญาตขุดดินของผู้ประกอบการราย นายวิเชียร ดิลกวุฒิสิทธิ์
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เทศบาลแจ้งระงับการขุดดิน แต่ผู้ประกอบการยังขุดดิน
อยู่ จึงแจ้งให้ระงับขุดดิน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพิ่มเติมและให้ยื่นขอ
ต่ออุตสาหกรรมลาพูน และต่อมาวันที่ 27 มีนาคม 2558 ผู้ประกอบการแจ้งทักท้วงให้
เทศบาลทบทวนในการให้หยุดขุดดิน และในเดือนเมษายน ได้มีการทาบันทึกถ้อยคาเกี่ยว
กับการขุดดิน และในเดือนพฤษภาคม ก็ได้ทาบันทึกข้อตกลงยินยอมให้ขุดดินได้ และยัง
ปัญหาขึ้นอีก และในวันจันทร์จะเสนอเรื่องให้นิติกรดาเนินการตามกฏหมายต่อไป

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-เรามีกฎหมายใช้บังคับแล้ว แต่เขาขอผ่อนผันเราก็ยอม ทั้งนี้การขออนุญาตขุดดินมีปัญหา
มาตลอด เนื่องจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงอยู่ในเชียงใหม่จึงไม่ไม่ผลกระทบ จาประชาชน

-ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2558 ตามหมวดและรายการดังกล่าวด้วยมติเป็นเอกฉันท์

-สอบถามความคืบหน้าของการขออนุญาตขุดดิน เนื่องจากจะหมดสัญญาในวันที่ 31
ตุลาคม 2558 เกี่ยวกับบ่อดินที่มีปัญหา ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ทาหนังสือเตือนไปแล้ว
3 ครั้งแล้วจะดาเนินการตามกฎหมาย แต่เวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วไม่ทราบว่าได้ดาเนิน
การกันหรือไม่ เพราะประชาชนได้รับผลกระทบมาก และหากครบถึงวันที่ 31 ตุลาคม
58 แล้ว นายกจะมีการอนุญาตให้ต่ออีกหรือไม่ เพราะเนื้อที่กว้าง 316.43 เมตร ยาว
317.09 รวมพื้นที่ทั้งหมด 99,928 ตารางเมตร

-12หมู่ 12, 16 หมู่ 7 หมู่ 5 ปลัดอาเภอบ้านธิ สท.พรหมภัสสรและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 20
ก็เคยได้รับผลกระทบเนื่องจากคนขับรถขุนดินขับรถไม่สุภาพ ความจริงผู้บริหารน่าจะเห็น
แก่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงค์

สมาชิกสภาเขต 1

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-เกี่ยวกับการอนุญาต เกี่ยวกับกฎหมาย ในส่วนนี้จะให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงในครั้ง
ต่อไป ส่วนผมจะทาการตรวจเรื่องเอกสารอีกครั้ง เพื่อให้ความชัดเจนในการประชุมครั้ง
ต่อไป ความจริงน่าจะให้ประชาชนที่เดือดร้อนปิดถนนประท้วง โดยเฉพาะหมู่ที่ 12 ที่ได้
รับผลกระทบมาก
-จากที่ได้มีการประชุมภายในหมู่บ้านแล้ว ที่ดินส่วนมากเป็นของศรียนต์ที่อยู่เชียงใหม่
ไม่น่าจะให้ชาวบ้านประท้วง เทศบาลน่าจะรับผิดชอบ
-และได้ทราบว่าบ่อน้าประปาที่ก่อสร้างมีน้าไม่เพียงพอที่จะใช้ 10 หมู่บ้าน และท่านปลัด
กาลังจะทา MOU กับผู้ประกอบการขุดดินเพื่อขอใช้บ่อดินผลิตน้าประปา ในเมื่อมีปัญหา
อยู่แล้ว ปลัดยังคิดจะทา MOU อีก
-กล่าวต่อที่ประชุมว่าในวันที่ 28 สิงหาคม นายกคงจะให้ความชัดเจนได้
และสอบถามเรื่องเกี่ยวกับน้าลาไยส่งกลิ่นเหม็น ฝากถามกองสาธารณสุขว่าได้มีการดา
เนินการตามที่วางไว้หรือไม่ เพราะปัจจุบันยังมีเกิดปัญหาอยู่
-เสนอแนะว่าในการประชุมสภาฯ พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
งบประมาณ ควรจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อสภาฯ จะสอบถามความชัดเจนใน
การประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ

นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ -เรื่องการอนุญาตขุดดิน เป็นสิทธิ์ของนายก ว่าจะให้หยุด เพราะประชาชนได้รับความ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
เดือดร้อนในการสัญจรไปมา อีกทั้งถนนก็ชารุดเสียหาย
-การทาเทศบัญญัติฯ ในครั้งต่อไป ขอให้สภาฯ มีส่วนร่วมในการจัดทาร่างฯ ด้วยเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-ในการจัดทาร่างเทศบัญญัติฯ ครั้งต่อไป จะเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมด้วย
-สอบถามเกี่ยวกับถนนลูกรังหมู่ที่ 1 ที่ทาไปแล้วไม่ได้รับมาตรฐาน และผู้บริหารรับปาก
จะดาเนินการซ่อมแซมให้ดีขึ้น ไม่ทราบจะดาเนินการต่อหรือไม่ ทั้งนี้ตอนไปตรวจสอบ
สท.บุญสมก็ไปร่วมสังเกตุการณ์ด้วย

นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-13-กล่าวต่อที่ประชุมว่าการจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง หมู่ที่ 1 ผู้บริหารน่าจะให้ผู้นาชุมชนหรือ
สท. ในพื้นที่ดูแลตรวจสอบ เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการตรวจรับวัสดุว่าครบจานวนหรือไม่

นางนงนุช เทพวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายสุเมธี ใจยาใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทองคา สุยะใหญ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-ในเมื่อเกิดปัญหาหมู่ที่ 1 แล้ว หวังว่าหมู่ที่ 19 คงจะไม่เกิดปัญหา

นายวรชาติ
ศรีไม้
นายกเทศมนตรี
นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี
ผอ.กองช่าง
นายบุญสม แสงสุขศิริ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

-กรณีหมู่ที่ 1 งบประมาณ 300,000 บาท รวมค่าแรงด้วย จึงทาให้วัสดุไม่ครบจานวน

นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ
นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงค์

สมาชิกสภาเขต 1
นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี

-สอบถามว่าหมู่ที่ 1 ที่ถนนไม่ดี ผู้บริหารจะจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมให้ดีหรือไม่
-กรณีถนนหมู่ที่ 1 งบประมาณดาเนินการจานวน 300,000 บาท แต่ปริมาณงานไม่ถึง
ถนนใช้งานไม่ได้ดี มีหญ้าขึ้น ผู้บริหารน่าจะมีการตรวจสอบและดาเนินการให้ดีขึ้น

-ชี้แจงว่าในส่วนนี้ผู้รับเหมารับปากจะดาเนินการซ่อมแซมให้
-พูดถึงโครงการหมู่ 19 , 12 ว่า ผู้รับเหมาได้มีการเทคอนกรีตในเวลา 2 – 3 ทุ่ม ซึ่งใน
ส่วนนี้ยอมรับว่าไม่มีผู้มาตรวจสอบดูแล จึงทาให้ถนนไม่ดี บางครั้งปูนของหมู่ 12 เหลือ
ก็นาเทในหมู่ 19 และงานก่อสร้างบริเวณข้างกาแพงโรงเรียนมัธยม ไม่สม่าเสมอ และที่
ซอย 5 มีบ่อพัก ตามหลักแล้วไม่ควรจะเททับบ่อพัก แต่ผู้รับเหมากับเททับบ่อพัก หาก
เกิดน้าเน่าเสีย และจะทาการล้างท่อ ไม่ทราบว่าจะใช้วิธีการอย่างไร
-หากเป็นไปได้น่าจะให้ผู้รับเหมามาทางานในเวลาราชการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงาน ไม่ทราบว่ามีการตรวจหรือไม่ ควรให้คณะกรรมการมาดูการปฏิบัติงานของ
ผู้รับเหมาด้วย
-ชี้แนะเกี่ยวกับรอยต่อในการสร้างถนนคอนกรีตไม่ควรใช้ยางมะตอยน้า เพราะใช้งานไม่ดี
ควรใช้ยางมะตอยแบบต้มจะดีกว่า
-ฝากผู้บริหารแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังบริเวณป้ายไทลื้อ (วัดศรีมูล) ประชาชนสัญจรไปมา
ไม่สะดวก และบ้านเรือนที่ใกล้เคียงได้รับความเดือนร้อน
-ปัญหาน้าท่วมขังบริเวณป้ายไทลื้อ ได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 แล้ว และ
จะได้ประสานไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างป้าย มาทาการปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยต่อไป เพราะ
ยังอยู่ในระยะประกัน

นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ -บริเวณในวัดศรีมูลก็ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมขังด้วย
สมาชิกสภาฯ เขต 1

นายวรชาติ ศรีไม้
นายกเทศมนตรี
นายพินิจ
ไชยมุข
ประธานสภาฯ

-14-ขอบคุณที่สมาชิกสภาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ผู้บริหารจะนาไปปรับใช้และจะ
ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นต่อไป
-กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาประชุมและให้ความ
ร่วมมือในการประชุมทาให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกล่าวปิดประชุม
สภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8

(ลงชื่อ)
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กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งาม)
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